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Пәндер коды Пәндер атауы, 

кредит саны, 

пререквизиттер 

Мақсаты, міндеттері, курстың қысқаша мазмҧны Оқытудың  нәтижелері 

 

МЕМЛЕКЕТТІК МІНДЕТТІ МОДУЛЬ 

 

1 2 3 4 

KBK(O)T 1101 Кәсіби бағдарлы қазақ 

(орыс) тілі  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

0+3+0 

Мақсаты: студенттерді қазақ тілінде (орыс тілінде) тұрмыстық, 

ғылыми және кәсіби қарым-қатынаста диалогтық және 

монологтық сӛйлеуге үйрету. 

Қысқаша мазмұны. Қазақ тілінде (орыс тілінде) тұжырымдамалық 

негізделген филологиялық білім беру; Қазақстандағы және 

әлемдегі әлеуметтік-экономикалық, тарихи-мәдени, саяси 

жағдайлармен, ҚР конституциялық-құқықтық негіздерімен   қазақ 

тілінің қызмет ету мен даму  үдерістерінің қатынасы. 

– қазақ тілінің жүйесі, құрылымы және оның бірліктерінің қызмет 

етуі туралы іргелі білімдерді  кәсіби дүниетанымын қалыптастыру 

мақсатында мамандық бойынша мәтіндермен жұмыс жасау үшін 

қолдана  білу;  

- қосымша ғылыми мәтіндерді – аннотация мен рефераттық 

сипаттамаларды құрастыра білу; мәселелерді тезис түріндегі 

ғылыми ақпаратты қорытындылай  білу. 

KBShT 1102 Кәсіби  бағдарлы шетел 

тілі 3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

0+2+1 

Мақсаты: студенттерді шет тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай 

білуге үйрету. 

Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінінің сӛздік қорын толықтыра 

және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап 

жауап беру дағдыларын дамыта отрып байыту, студенттердің 

қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккӛздерінен 

берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында 

және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас 

жүргізу дағдыларын дамыту. Курс тілдің орташа және жоғары 

деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Ad-

vanced) меңгерген студенттерге арналған. 

- шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; 

- шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сӛздік 

қорының болуы; 

- оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын 

меңгеру. 

 

GTF  2103 Ғылыми таным 

философиясы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, 

философия ғылымы саласында  іргелі білімдерге сүйене отырып, 

ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді ӛзбетінше 

тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама 

мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-

техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық 

ілгерілеуде ғылымның рӛліне, сонымен қатар генезиске және 

қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша кӛңіл 

бӛлінеді. 

Қысқаша мазмұны. Қазіргі заманның түйінді идеялары мен 

категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен 

заңдарын, механизмдерін  білу. Ғылым мен техника дамуының 

этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын 

қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және 

әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-

әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. 

Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның 

даму мен ӛмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның 

ӛмір сүру шарты ретіндегі  тӛзімділік қағидалары мен 

- дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның 

рӛлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің 

болмысы мен ӛзарабайланысын білу; 

 - танымдық қызметтің  негізгі қағидаларын, заңдарын және 

механизмдерін білу; 

- қазіргі заманның ӛзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби 

қызметтегі маңызын білу; 

- сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени 

жағдаяттардың шынайылығын  дұрыс қабылдай білу; 

- кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, 

заңдарын және категорияларын қолдана білу; 

- шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау 

инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси 

құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. 

 



мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Студен-

ттерде сыни ойлау мәдениеті мен ӛзбетінше әдіснамалық 

мәселелерді шешуде ӛзіндік рефлексия дағдыларын 

қалыптастыру. 

ӘЛЕУМЕТТІК-КОММУНИКАТИВТІ МОДУЛЬ 

 

TKP  2201 Тұлғааралық 

коммуникацияның 

психологиясы 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Мақсаты: Қазіргі әлемде тұлғааралық коммуникация туралы 

психологиялық білімдердің орны мен рӛлін студенттерге 

түсіндіру, таңдаған мамандығы бойынша кәсіби қалыптасу 

үдерісінде олардың маңызын анықтау. 

Қысқаша мазмұны. Студенттердің  тұлғааралық 

коммуникацияның қазіргі психологиясының негізгі 

парадигмаларын, теориясы мен концепцияларын оқытуда  

білімдерін жүйелеу. Тұлғааралық коммуникацияның 

психологиялық мәселелерін танымдық үдерістерді, психикалық 

жағдайлар мен тұлғаның жеке-психологиялық ерекшеліктері 

негізінде теориялық және эмпирикалық зерттеу. Әлеуметтік 

психологияның негізгі категориялары мен ұғымдары, әдіснамалық 

негіздері, негізгі теориялары, тұжырымдамалары мен түрлері, 

даму заңдылықтары, әдістері мен тұлғааралық коммуникацияны 

зерттеу тәсілдері, жаңа психологиялық әдістер мен тұлғааралық 

коммуникацияны зерттеу технологиясы. 

. 

- тұлғааралық коммуникацияның психикалық құбылыстар жүйесін 

танымдық үдерістер мен реттеуші жағдайлар бірлігінде білу;  

- тұлғааралық коммуникацияның қазіргі психологиясының 

теориялық-әдіснамалық  негіздерін білу; 

- тұлғааралық коммуникацияның қазіргі психологиясыныңнегізгі 

ұғымдары мен категорияларын білу; 

- тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында алынған психологиялық 

білімдерді нақты қолдана алу; 

-  тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында оның жеке тұлғалық 

қабілеттерін анықтау мен психологиялық мінездемесін 

қалыптастыруда адамның жеке ӛзіндік ерекшеліктерін зерттей алу; 

- тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында және топтық 

ӛзараәрекеттесуде ӛзге адамдармен қарым-қатынас жасау жүйесін 

сауатты түрде орната білу; 

- тұлғааралық қарым-қатынаста психологиялық зерттеу жүргізудің 

дағдыларын меңгеру, оны ӛткізу, алынған мәліметтерді ӛңдеу мен 

нәтижелерін сауатты түрде кӛрсете білу; 

 

TKS  2202 Теориялық және 

қолданбалы саясаттану  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Мақсаты: саясат негіздерімен, билік және билік қатынастары мен 

Қазақстан Республикасының саяси жүйесімен таныстыру. 

Қысқаша мазмұны. Саяси тәртіп, мемлекеттік басқару мен 

құрылымы, Қазақстандағы және әлемдік аренадағы саяси 

үдерістер. Бағдарламалық құжаттар мен Елбасының Жолдаулары, 

Қазақстан Республиикасының ішкі және сыртқы саясатының 

стратегиялық бағыттары. Жаңа әлемдік тәртіп ретіндегі жаһандық 

әлем туралы түсінігі, әлемдік саясат пен халықаралық қарым-

қатынастың негізгі беталысын түсіну, ұлттық қауіпсіздікті 

нығайту, терроризм мен экстремизм актілерін болдырмау.   

- азаматтық кӛзқарасын білдіре алу және қоғамдық-тарихи 

белсенділігін кӛрсете білу, әр түрлі бұрмалаушылық түрлеріне 

қарсы тұра білу. 

- тӛзімді кәсіби ӛзараәрекеттестікке қабілеті мен әлеуметтік-мәдени, 

идеялық-саяси және діни ерекшеліктерді ескере отырып, жаңа 

жағдайларда бейімделу. 

 

ZhAOE  2203 Жеке және әлеуметтік 

ӛрлеу этикасы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика 

нормаларымен, адамгершілік қағидаларымен және 

құндылықтарымен таныстыру. 

Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика 

нормаларының қалыптасу  мен жетілдіру жолдары туралы 

түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, 

тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу 

заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының 

негізгі кезеңдері мен беталысымен таныстыру, тұлғаның 

адамгершілік кӛзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық 

бағдарлардың мазмұнын ашу. 

- негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; 

- этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы 

адамгершілік жағынан  ӛзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; 

- күнделікті ӛмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық 

шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; 

- ӛз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын 

этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау. 

 



MD  2204 Мәдениет және дін  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Мақсаты: Қазақстанның мәдениеті мен дінінің негізгі 

ерекшеліктерімен таныстыру, Қазақстан халықтарының мәдени 

және діни  эволюциясын қарастыру. 

Қысқаша мазмұны. Қазақстан аймағының мәдениет пен дін 

құбылыстарын зерттеу үшін мәдениеттану мен дінтану әдістерін, 

«диалог» ұғымын 20-21 ғасырдың гуманитарлық ғылымының 

басты категориясы ретінде түсіну, сонымен қатар теориялық 

тілдің ӛзіндік ерекшелігін оның  негізгі экзистенциалдық және 

әлеуметтік-мәдени параметрлерін, шегі мен кӛкжиегінің 

сипаттамасын білу. 

Диалогтың онтологиялық негізі ретіндегі адамның метафизикалық 

және діни тәжірибесінің арнайы сипаттамасы. 

- ғылыми дүниетанымды, этикалық және мәдени тӛзімділікті білу; 

- ӛткен және бүгінгі діни немесе діни емес дүниетанымның базалық 

құндылықтарының иерархиясына салыстырмалы талдау жасай алу; 

- негізгі дүниетанымдық мәселелерді шешуде философия, ғылым, 

дін және ӛнердің мүмкіншілік ӛзараәрекеттесу перспективасын 

болжай алу; 

-аймақтық  мәдени құбылыстардың синхрондық және диахрондық 

байланысын анықтай алу, олардың себептері мен салдарын кӛрсете 

білу; 

 -этномәдени және кәсіби ерекшеліктерін ескере отырып тӛзімділік 

мінез-құлық, әлеуметтік және кәсіби ӛзараәрекеттестік дағдыларын 

меңгеру. 

ZhKA  2205 Жалпы және 

қолданбалы 

әлеуметтану 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Мақсаты: қазіргі қоғам туралы жалпы түсінігін қалыптастыру; 

әлемде және Қазақстанда болып жатқан әлеуметтік 

(стратификация мәселелерін, әлеуметтік теңсіздік, кедейлік пен 

байлық, әлеуметтік, діни, экономикалық және саяси 

қақтығыстарды) үдерістерді білу;  

Қысқаша мазмұны. Адамдар арасындағы әлеуметтік 

ӛзараәрекеттер, олардың арасындағы әлеуметтік және топтық 

ӛзгешеліктер сипаттамасы. Қоғам дамуының заңдылықтары, 

негізгі социологиялық ұғымдар, социологиялық зерттеу әдістері, 

қазіргі социологиялық категориялар,  

Әлеуметтану саласындағы негізгі бағыттар мен қазіргі зерттеулер 

нәтижесі. 

- қоғамда болып жатқан үдерістер мен құбылыстарды ӛзбетінше 

талдай жасай алу;  

- кәсіби мәселелерді шешуде балама, жаңа немесе инновациялық 

тұғырларды тұрақты қолдана білу; 

- ӛз ойын ауызша және жазбаша дұрыс және дәлелді түрде 

тұжырымдай білу; 

-  игерген білімдерін нақты жағдаяттарда қолдана білу; 

- әлеуметтік ӛзара қарым-қатынас дағдыларын меңгеру: серіктестік, 

тӛзімділік пен сыйласымдылық және т.б. 

- әлеуметтік болжау және жобалау, кӛпшілікке сӛйлеу, дәлелдеу, 

пікірталас жүргізу және пікірталас тудыру дағдыларын меңгеру. 

   ATK 2206 Адам тіршілігінің 

қауіпсіздігі  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

1+1+0 

Мақсаты: адамның еңбек ету аймағында жайлы жағдай жасау 

үшін қажетті практикалық дағдылар мен теориялық білімдерді 

меңгеру, тіршілік ету ортасының жағымсыз әсерін сәйкестендіру 

және адамның,  ӛмір сүру ортасының жағымсыз әсерлерден 

қауіпсіздік шараларын жасау және жүзеге асыру. 

Қысқаша мазмұны. Негізгі табиғи және техносфералық қауіптер, 

олардың қасиеттері мен сипаттамасы, адамға және табиғи ортаға, 

зиянды және қауіпті факторлардың әсер ету сипаты, олардан 

қорғану әдістері. Қауіпті құбылыстар мен үдерістердің негізгі 

теориялық талдауы мен болжамы.  

-  адамның еңбек ету аймағында  қолданылатын табиғи және 

техносфералық қауіптерден қорғану әдістерін білу; 

- тӛтенше жағдайлар (ТЖ) туындаған кезде ӛзінің ӛкілеттілігі 

щеңберінде шешім қабылдай алу; 

- адамның тіршілік ету аймағындағы негізгі қауіптерді теңестіре 

білу және оны жүзеге асыруда  қауіптілігін бағалай алу; 

- тӛтенше жағдайларда қорғану тәсілдері мен технологияларын 

меңгеру. 

 

ETD 2207 Экология және тұрақты 

даму 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ. 

1+1+0 

Мақсаты: экология мен тұрақты даму бойынша білім алушыларды  

кең профильдегі білікті мамандарды дайындау үшін жүйелі 

теориялық және практикалық білімдермен қамтамасыз ету, 

қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты тиімді пайдалану. 

Қысқаша мазмұны. Тірі организмдердің қоршаған ортамен 

ӛзараәрекеттесудің негізгі заңдылықтары; экожүйе мен 

биосфераның тұрақтылығы мен қызмет ету механизмдері; қазіргі 

экономикалық, саяси және әлеуметтік мәселелерді шешуде 

экологияның орны мен рӛлі; қазіргі заманның жаһандық 

экологиялық мәселелері, себептері, қалыптасу кезеңдері мен 

салдары. Пәнде ең маңызды орынды табиғат пен қоғамның 

тұрақты дамуы  мен қоршаған ортаны қорғау бойынша 

- табиғи және анторпогендік экологиялық үдерістерді және оны 

реттеудің мүмкіндік жолдарын анықтай алу мен талдау жасай алу ; 

- биосфераның тұрақтылығын сақтау мен социумды 

катастрофиялық тығырықсыз дамыту мақсатында шаруашылықтың 

және адамдардың ӛмір сүруінің дәстүрлі түрлерін жоспарлы 

ӛзгертуге бағытталған адамзаттың тұрақты дамуында қазіргі 

тұжырымдамада және стратегияда шешім таба білу; 

- тірі организмдер мен қоршаған ортаның ӛзараәрекеттесу 

заңдылықтары туралы білімдерін тұрақты дамуды сақтау үшін 

практикалық қызметте қолдана білу; 

- экологиялық үдерістерді талдау, нақты міндеттерді, табиғат пен 

қоғамның түрақты даму басымдылықтарын қоя білу дағдыларын 



халықаралық серіктестік туралы мәселелер алады..  меңгеру. 

KК 2208 Қазақстандық құқық 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

1+1+0 

Мақсаты: Қазақстанның құқықтық жүйесінің ерекшеліктерін 

қарастыру, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 

актілер базасының негізігі ережелерін қарастыру. 

Қысқаша мазмұны. Қазақстанның құқықтық жүйесі, Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілер базасының 

негізгі ережелері. Құқықтық мемлекет, демократиялық қоғам және 

әлеуметтік мемлекет құрудың теориялық негіздері. Қазақстанның 

2010-2020 жж. арналған Тұжырымдамалық құқықтық саясатының 

негізгі бағыттары мен «Қазақстан – 2050 «Стратегиясы». 

- қазіргі жағдайларда тарихи-құқықтық контексте  отандық 

заңнамалардың құқықтың әлемдік жүйесіне кірігуінде қазақстандық 

құқықтық жүйе ерекшеліктерін білу.  

- ғылыми-теориялық білімдерді конституциялық құқық пен 

бостандықты қорғау және ӛміршеңдік жағдайында еркін қолдана 

білу.  

 

EN 12209 Экономика негіздері 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

1+1+0 

Мақсаты: экономиканың қызметіндегі негізгі категориялар, 

ұғымдар мен заңдылықтар туралы ғылыми түсініктерін 

қалыптастыру.  

Қысқаша мазмұны. Әлеуметтік-экономикалық қарым-қатынастар. 

Негізгі микро- және макроэкономикалық кӛрсеткіштер, оны 

есептеу әдістері.  Нарықтық бағалау-білім беру, бәсекеге 

қабілеттілік механизмі; экономикалық даму беталысы. 

Халықаралық экономикалық қарым-қатынастың қазіргі жүйесінің 

және әлемдік нарықтың даму беталысының экономикалық 

негіздері.  

- қоғамдағы экономикалық қайтақұрылымдардың, логика мен қоғам 

ӛміріндегі құбылыстар мен үдерістердің ӛзарабайланысын білу; 

- кәсіби қызметте жүйелі экономикалық білімдерді қолдана білу. 

 

 

ҒЫЛЫМИ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ (STEM) МОДУЛІ 

 

KMAАT 1301 Кәсіби мақсаттарға 

арналған ақпараттық 

технологиялар 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

1+0+2 

Бұл  пәннің  мақсаты – студенттерде  практикалық  ілімдерді  

қазіргі  таңдағы информациялық  технологияларды  болашақтағы  

профессионалдық  тұрғыда  қолдану.  

- информациялық  технологиялардың түрлері мен  қолдануын оны  

құруда информацияны  беруде және  сақтауға үйрету,  

- мәліметтерді  қолдану, оны әртүрлі бағдарламалар  негізде 

қолдану,   

-құрамын құрылысын  информациялық   технологиялардың  

функциясын  білу; 

GKN1302 География және 

картография негіздері 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

2+1+0 

Курстың мақсаты: география ғылымының негізгі түсініктерін, 

оның теориялық негіздерін, тарихи үрдістерді зерттеуге сәйкес 

картаны қолданудың теориясы мен әдісін зерттеу. 

Курстың мақсаты:  студенттерге географиялық картаны 

кеңістіктің бейнелі-таңбалы моделі ретінде түсінік қалыптастыру.  

Курстың қысқаша мазмұны: кеңістіктің орналасуы, табиғат пен 

қоғамның (уақыт бойынша ӛзгеріске ұшырауы) пайда болуындағы 

байланысын картографиялық бейнелеу арқылы ақиқатты жан-

жақты елестету.   

Білім: география ғылымының теориялық негізі, соның ішінде 

пәннің, картография мен картаны зерттеудің әдістері. 

Түсінік: дүниежүзі тарихы үрдісі үшін географиялық фактордың 

орнын айқындау. 

Білік: картографиялық материалдарды түсіндіріп, жеткізу. 

 

 

БАЗАЛЫҚ КӘСІБИ  МОДУЛЬ 

1 модуль.  Фундаменталды және қолданбалы тарихи пәндер 



KTP 1401 Қосалқы тарихи пәндер 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

2+1+0 

Негізгі аспектілерді зерттеу барысында қосалқы тарихи пәннен 

студенттер монета тарихын, ақшаға қатынасы, георгафиялық 

атаулар, олардың қазіргі және бұрынғы атының шығуын 

зерттейтін, нумизматика мен топонимика туралы білім алады.  

Пән сонымен қоса, география, тарих және лингвистика  сияқты 

ғылыми білім саласында, нумизматика мен топонимика 

материалдарын  классификациялау мен типологизациялауды 

қарастырады. 

- Қазақстан  территориясында ӛмір сүрген ақша сарайлары арқылы, 

әртүрлі тарихи кезеңдерде қандай ақша түрлері жүргенін білуге 

болады;  

- Қазақстан мен жақын және алыс шетелдердегі түрлі аймақтар мен 

қалалардың, ӛзендер мен туған ӛлке тарихын білу;  

- Қазақстан мен Еуразия даласындағы топонимикасына тарихи-

салыстырмалы талдау жасай білу. 

Arch1402 Археология  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

 

Археологияның зерттеу обьектілері ежелгі және ортағасырлық 

ескерткіштер болып табылады. Археологиялық ескерткіштерді 

зерттеу арқылы материалдық мәдениет пен ӛндіріс тарихын, ертегі 

қоғамның рухани ӛмір үлгісін және әлеуметтік құрылымын тануға 

болады. Археология курсында адамзат ӛмірі мен мәдениетінен 

жалпы заңдылықтар тарихын, археология ғылымының негізгі 

түсініктері мен кӛне мәдениет археологиялық ескерткіштері 

жӛнінде ақпарат береді.  

- археологияның дәуірлері мен кезеңдері және теориялық 

мәселелері; 

- Қазақстандағы  археологиялық мәдениеттердің кезеңделуі және 

мерзімделу жӛнінде, Археология ғылымының ӛзекті мәселелері;  

- археология ғылымының Еуразиялық континентте алар орны мен 

тарихын, мәдени байланыстылығын білуі тиіс. 

- археoлогиялық ескерткіштерді тани білуге және ескерткіштердің 

дәуірлік ерекшеліктеріне қарай барлау және қазба әдістерін; 

- артфактілермен жұмыс жасай білу; салыстырмалы – тарихи 

анализ, типология және тарихи қорытынды жасай білу тиіс 

Etn 1403 Этнология 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

 

Курсты оқу барысында халықтардың этногенезі және этникалық 

тарихымен қоса, дәстүрлі және қазіргі мәдениетке, қазіргі 

этномәдени және этникалық процесстерге  және қазақ халқының 

этникалық тарихы мен этнографиясына да маңызды орын 

берілген. Мақсаты этнологияның әдістемелік түсінік аппараты 

арқылы дүние жүзі халықтарының этнографиясы географиялық 

классификацияға сәйкес алынып, әлем халықтарының этногенезі, 

этникалық тарихы, шаруашылығы, материалдық және рухани 

мәдениеті, отбасылық тұрмысымен әдет ғұрып, салт дәстүрлері, 

қазіргі кезеңдегі этникалық және этномәдени үдерістерін оқытады. 

Курстың негізгі міндеттеріне дүние жүзінің этникалық картасын, 

халықтардың географиялық орналасу аймағын, этникалық,, 

антропологиялық, тілдік құрамын және шаруашылық-мәдени 

типін, тұрмысы мен мәдениетіндегі этнографиялық 

ерекшеліктерін айқындай алады. 

- этнология ғылымының теориялық-методологиялық аспектілерін, 

дүние жүзі халықтарын классификациялау принциптерін, 

этнологиялық зерттеу әдістері мен деректерді, әлем халықтарының 

этникалық тарихын, этникалық және этномәдени процесін, тұрмысы 

мен мәдениетіндегі ерекшеліктерді салыстыра отырып, әлемнің 

этникалық картасын жасауда теориялық негізін жасауды меңгереді. 

- дүние жүзі халықтарының этникалық бейнесін, қазіргі кезеңдегі 

этникалық және этномәдени процестерді танып біле алады; 

-  студент алынған аналитикалық білімін елдегі ұлтаралық 

қатынастарды бағалауға, дамытуға және қайшылықты жағдайды 

шешу бағдарламаларына қолдануға дағдыланады. 

 

M  2404 Мұрағаттану 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

1+1+0 

Мұрағаттану – мұрағат туралы ғылымда туындайтын теориялық, 

құқықтық және методолгиялық мәселелерді жетілдіретін кешенді 

пән. Оның құрамын құрушы келесі тақырыптар болып табылады: 

Мұрахаттанудың теориясы мен әдістемесі 

Мұрағат ісінің тарихы мен ұйымдасуы 

Археография, мұрағат құқығы 

Мұрағаттанулық терминдер тану 

Мұрағаттық менеджмент 

Мұрағаттық статистика 

Автоматтандырылған мұрағат технологиясы 

Курсты оқу барысында студент: - мұрағат қызметі қалыптасуы мен 

ұйымдастырылуының  негізгі тарихи кезеңдерін; -  мұрағат 

ұйымдары мен мұрағаттардың атқаратын негізгі функцияларын білу 

тиіс. 

Істей алуы тиіс:- тәжірибе жүзінде  мұрағат ісі саласынада 

қолданыста жүрген нормативтік құқықтық актілерді және 

әдістемелік құжаттарды пайдалануды; Дағдысы болуы тиіс:- 

ретроспективті ақпаратқа деген сұранысты қанағаттандыру үшін 

мұрағаттық құжаттарға талдау жасау ерекшелігін, олардың әдістері 

мен тәсілдерін анықтай білуге;- мұрағат ісінде іздестіру-анықтау 

құралдарын дайындауға; - мұрағат қызметінің негізгі бағыттары 

бойынша жұмыс жасау әдістерін. 



Kl  3405 Клиометрия 

2  кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

1+1+0 

Курстың мақсаты тарихшы-студенттерге тарихты оқытудағы 

ғылыми бағыт пен заманауи әдістемесі ретінде тарихи 

информатиканың негізгі бағыттарымен таныстыру. 

Курс тарихи білімнің ерекшеліктеріне бейімделген. Студенттер 

оны игеру барысында ақпаратты-комумуникабылдық 

технологияларды қолданудың  кең спекторын игеру қажет. 

 

- электронды ресурстрадың заңды негіздерін тарихщылардың білуі;  

- мультимедиа әдістерін тарихи зерттеулерде қолдана білу; 

 -Internet қорларын тиімді қолдану және электронды оқулықтарды 

дайындай білу; 

- электронды кестелер мен және бағдарламалармен жұмыс атқаруға 

дағдылану; 

- тарихи мағлұматтарды математикалық әдіс бойынша сараптау 

және талдауға бейімдеу. 

2 модуль. Антика тарихы 

EDT 1406 Ежелгі дүние тарихы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

2+1+0 

Курстың мақсаты: студенттерге антика мәдениеті мен оныі 

әлемдік ӛркениетке тигізген әсері туралы білім беру.  

Курстың қысқаша мазмұны: антикатанудың әдіснамасы мен пәні, 

ғылым ретінде оның дамуының негізгі кезеңдері; Отандық және 

шетелдік антикатанудың шеңберіндегі қазіргі заман зерттеу 

жұмыстарының нәтижелері; антикалық полистің дамуы мен 

генезисінің негізгі мәселелері; антикадағы саяси жүйенің 

ерекшеліктері; ежелгі гректер мен римдіктердің дәстүрлі 

әлеуметтік ұйымы; дәстүрлі мәдениеті, әдет-ғұрыптары, ежелгі 

гректер мен римдіктердің діні.  

- Шығыс пен Батыс антикалық ӛркениеттерінің дамуының негізгі 

кезеңдері мен үрістері, Қазақстанның ежелгі кезеңдегі этномәдени 

және этносаяси контекстінде кӛшпелі ӛркениет генезисі туралы 

білім беру. 

- сындық талдау, ретроспективтік, салыстырмалы-тарихи және 

тарих ғылымының басқа да әдістері негізінде  дүниежүзі 

тарихындағы адамзат қоғамы дамуының ортақ парадигмаларымен 

ӛткен тарихи оқиғалар мен белгілі бір құбылыстырдың 

арақатыстығын белгілеу.  

KET 1407 Қазақстанның ежелгі 

тарихы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

2+1+0 

Курстың  мақсаты: ежелгі дәуірден түрік кезеңіне дейінгі 

Қазақстан территорясындағы тарихи үрдістердің ерекшеліктері 

мен негізгі кезеңдері туралы толық мағлұмат беру. Осыған 

байланысты тӛмендегідей міндеттер қойылады: 

- Қазақстанның қазіргі замандағы тарих ғылымы нәтижелеріне 

негізделе отырып, хронологиялық жалғастықпен кӛптеген 

фактологиялық материалдармен таныстыру; 

ежелгі және ерте ортағасырдағы тарихи-этномәдени үрдістердің 

ӛзіне тән ерекшеліктері мен негізгі кезеңдерән анықтау; 

«кӛшпелі ӛркениет» феноменінің мазмұнын ашу 

- Қазақстан территориясындағы ежелгі тарихи үрдістердің барысы 

және оның ерекшеліктері туралы білім қалыптастыру; - тарихи 

зерттеулердегі осы тарихи кезеңдері бойынша кӛзқарастарға 

қатысты білім деңгейін қалыптастыру; 

- Қазақстанның ежелгі тарихына қатысты тарихи талдауға 

дағдылану. 

3 модуль  Медеивистика 

OGT 1408 Орта ғасырлар тарихы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: EDT 

1406 

2+1+0 

Пәннің мақсаты: орта ғасыр мен ерте жаңа замандағы Орталық 

Еуропа елдері мен Византия империясының, Батыс Еуропаның 

фактілік тарихын  ( V ғ.   XVII ғ. І жартысы), феодалдық қоғамдық 

жүйесі эволюциясының заңдылықтары мен аталған аймақтарда 

оның ерекшеліктері мен оларға келтірілген мысалдар негізінде 

дүниежүзі тарихының ортақ заңдылықтарын  студенттердің  

меңгеруі. 

 

- афро-азиаттық және еуразиялық тарихи-мәдени кеңістіктегі 

дүниежүзі тарихының, сонымен бірге жергілікті тарихтың 

кӛлеміндегідей ортағасырлық тарихтағы тарихи оқиғалардың 

диахрондық кесіндісі туралы білім. 

- ортағасырдағы этностар мен мемлекеттердің тарихи дамуының 

ортақ заңдылқтары мен ерекшеліктері туралы білім беру. 

- нақты тарихи тәжірибе негізінде Отан және шетел тарихынының 

жаңа жетістіктерін кӛрсету. 

Ғылыми теориялық сыни талдаудың дағдыларын меңгеру, тарих 

ғылымының ақпараттық ӛрісін игеру мен жиі жаңғыртып тұруға 

даярлау. 

KOGT 1409 Қазақстанның орта 

ғасырлар тарихы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: KET 

Мақсаты: 

ХІІІ-XVIII ғғ. Қазақстан тарихы мәселелерін ғылыми және 

жүйелік бағытта студенттерге жеткізу; 

Әлемдік тарихи дамудың ортақ заңдары мен тарихи үрдістің 

- Қазақстанның ортағасырлық саяси, әлеуметтік-экономикалық 

оқиғалараға қатысты тарихи білімді қалыптастыру. 

- ортағасырлық саяси оқиғаларды тарихи әдістерді қолдану арқылы 

талдау, сараптау және зерттеуге бейімдеу; 



1407 

2+1+0 

ерекшеліктерімен таныстыру; 

студенттерді ұлттық тарихи дәстүрге, патриоттық сезімге, 

гуманизмге баулу. 

Курстың мақсаты: 

Қазақстанның орта ғасырлық тарихының даму туралы түсінік 

қалыптастыру; 

Әртүрлі дерек кӛздерімен таныстыру; 

Қазақстанның ортағасырлық тарихының теориялық, 

методологиялық, концептуалдық мәселелерімен таныстыру; 

Түркі мемлекеттерінің қалыптасу ерекшеліктерін ашу; 

Қазақ халқының этногенезіндегі маңызды рӛл атқарған қыпшақтар 

мен оғыздардың этникалық және саяси тарихын түсіндіру; 

Моңғол жаулап алушылығы қарсаңындағы Қазақстанның  саяси, 

экономикалық және мәдени дамуы туралы кӛзқарас 

қалыптастыру. 

- ортағасырлық қазақ даласындағы тарихи үрдістердің нәтижелеріне 

ӛзіндік пікір қалыптастыру; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAEOGT 2410 Азия және Африка 

елдерінің орта ғасырлар 

тарихы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

 EDT 1406 

 OGT 1408 

2+1+0 

Курстың мақсаты әлемдік ӛркениеттер тарихының маңызды бӛлігі 

ретінде Азия мен Африка елдерінің орта ғасырдағы  тарихы 

бойынша білім қалыптастыру және жүйелеу, орта ғасырдағы 

Шығысқа тән қоғамның дамуын анықтау. Бұл курс қарастырылған 

аймақтардың тарихынан, олардың саяси, экономикалық, 

әлеуметтік және мәдени дамуы туралы студенттердің толықтай 

мағлұмат алуына бағытталған.  

Курстың негізгі міндеттері:  

Орта ғасырдағы Азия және Африка елдері тарихының негізгі 

мазмұнын меңгеруге қабілеттендіру; 

Орта ғасырдағы Азия және Африка елдерінің әртүрлі кезеңдегі 

хронологиялық шеңберін анықтау біліктілігін қалыптастыру, ішкі 

кезеңдеуін түсіну; 

Ортағасырдағы Шығыстың жеке ӛркениеттері тарихының ортақ 

белгілері мен ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру. 

Азия және Африка елдерінің орта ғасырлар тарихын оқып-үйрену 

барысында әлеуметтік маңызды мәселелер мен үдерістерді ғылыми 

тұрғыдан талдау қабылетін қалыптастыру; кәсіби және әлеуметтік 

қызметтің әр түрлі салаларында тарих ғылымының әдіс-тәсілдерін 

қолдана білу; алынған ақпаратты талдауда теориялық ойлау 

қабылеті; тарихи деректерді сыни тұрғыдан талдау қабылетін игеру; 

Пәнді ӛту барысында топта, ұжымда еңбек ету дағдысы, әр түрлі 

әлеуметтік рольдерде болу қабылеті, дербес шешім қабылдау 

мүмкіндігі игеріледі. Кәсіби біліктілік мәселелерінде ӛз кӛзқарасын, 

пікірін қорғай білуге үйрену; 

 Азия және Африка елдерінің орта ғасырлар тарихы пәні бойынша 

алынған білімді тарихи шындықтың тұтастай келбетін қалпына 

келтіруде қолдана білу қабылеті; жекелеген құбылыстарды әлемде 

және Қазақстан Республикасында жүріп жатқан әлеуметтік-

экономикалық, саяси және мәдени үдерістермен салыстыра білу 

қабылетін қалыптастыру; 

4 модуль.Тҥркі әлемінің тарихи және рухани негіздері 

TET 2411 Түркі елдерінің тарихы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

KET 1407 

KOGT 1409 

2+1+0 

Курстың мақсаты: түркі тарихын дүниежүзі тарихының негізгі 

бӛлігі ретінде зерттеу. 

Пәннің міндеті: 

Түркі халқының шынайы тарихын түсіндіруге мүмкіндік туғызу; 

Студенттерге мәселеге қатысты зерттеулер мен деректердің 

негізгілерін түсіндіру; 

Түркі халқының бірлігі мәселесін студенттерге ұғындыру; 

Ежелгі және орт ғасырдағы түркі мемлекеттілігі мәселесін және 

олардың байланысы  мен  сабақтастығын түсіндіру. 

cтуденттер деректермен - жазба, ауызша, этнографиялық, 

лингвистикалық, археологиялық, соның iшiнде түркiлердің ӛзiндiк 

жазба ескерткiштерiне ерекше кӛңiл аудара отырып жұмыс  iстeyге 

дағдыланады; 

қазiргi заманғы теоретикометодологиялық концепциялармен 

танысады; 

Ұлтшылдық теориялар мен ережелерге сыни тұрғыда қарай бiлу 

шеберлiгi қалыптасады. 

түркі тарихындағы үрдістерді қазақ тарихының саяси-этникалық 

мәселелерімен ұштастыруды үйренеді.  

 



KHRMT 2412 Қазақ  халқының  

рухани мәдениетінің  

тарихы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

KET 1407 

KOGT 1409 

 2+1+0 

Мақсаты - қазақ этносының біртұтас бірлігі негізінде мәдениетін 

зерттеу, студенттерге қазақ халқы рухани мәдениетінің құрамдас 

элементтері арқылы берілген рухани мәдениетін дәстүрлі 

құндылықтар жүйесі ретінде қабылдауы болып табылады. Пән 

міндеттеріне қазақ халқының рухани мәдениетінің салалас пәндер 

(фольклористика, этномузыка, мәдениеттану, философия, тарих, 

дінтану, ӛнертану, археология және т.б.) материалдарын 

пайдалана отырып, комплексті, ғылыми-интегративтік түрде 

зерттеулер кіреді. Аталған пәнді оқыту мамандарды даярлауда 

маңызы зор, ӛйткені қазақ халқының рухани мәдениетінің даму 

жолдарын, негізгі кезеңдерін, мәдениеттің этникалық нақыштарын 

айқындауға рухани мәдениеттің алатын орнын кӛрсетеді. 

- Қазақ халқының рухани құныдылықтарының ерекшелігін және 

оның тарихи мұраларын жан-жақты танып білу; 

- қазақ даласындағы ұзаққа созылған тарихи-мәдени синтез 

мәселелерін талдай білу; 

- қазақ қоғамының рухани құныдылықтарын дәріптеу жолдарын 

меңгеру. 

5 модуль   Жаңа және қазіргі замандағы дҥниежҥзі тарихы 

AAEZhKST 

2413 

Азия және Африка 

елдерінің жаңа және 

қазіргі заман тарихы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

AAEOGT 2410 

 

Курстың мақсаты мен міндеті: 

Әлемдік тарих контекстінде Азия және Африка елдерінің қазіргі 

заман тарихы бойынша білімді тереңдету және кеңейту. 

Азия және Африка елдерінде болып жаткан қазіргі кездегі саяси 

және әлеуметтік-экономикалық үрдістерді, олардағы тарихи 

тәжірибе мен ӛркениеттік ерекшеліктерін ескере отырып кәсіби 

деңгейде түсіндіруге дағдыландыру. 

Афро-азиялық мемлекеттердің авторитарлы-тоталитарлық 

режимнен басқарудың демократиялық үлгісіне, орталықтанған 

жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға ӛту ерекшеліктері 

туралы түсінік қалыптастыру. 

қазіргі Шығыстың даму жолын іздестіру үрдісіндегі діни-

ӛркениеттік дәстүрдің рӛлін түсіндіру.   

- Отандық және шетел тарихыны  мәселелері бойынша 

деректанулық және тарихнамалық кезеңдеу туралы білім. 

-  Еуропа, Америка, Азия және Африка елдеріндегі жаңа және 

қазіргі замандағы тарихи үрдістер мен оқиғаларға компаративтік 

талдау жасауды меңгеру. 

- Жаңа теориялық-методологиялық ұстаныммен тарихи 

тұлғалардың рӛлін жан-жақты талдауды және олардың тарихи 

үрдістегі орны мен ықпалын айқындау. 

 

EAEZhKZT 

2414 

Еуропа және Америка 

елдерінің жаңа және 

қазіргі заман тарихы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: OGT 

1408 

 

 

Курстың мақсаты: Еуропа және Америка елдерінің жаңа және 

қазіргі замандағы тарихи үрдістердің негізгі мазмұнын,түсінігін, 

тарихи фактіні, оқиғаларды кешенді, жан-жақты қарастыру. 

Пәннің міндеті: 

Еуропа және Америка елдері тарихындағы формациялық және 

ӛркениеттік тұрғыда зерттеудің, кезеңдеудің мәселелерін кӛрсету; 

Жаңа заман тарихындағы негізгі мәселелерді және жалпы 

қасиеттерді кӛрсету:  XVII-XVIII ғғ. буржуазиялық революция, 

ӛндірістік бетбұрыстар, әлемдік нарықтың қалыптасу кезеңдері, 

әлемдік жағдайлар, отарлық жүйенің қалыптасуы, ұлттық 

мемлекеттің қалыптасуы, Бірінші және екінші дүниежүзілік 

соғыстар ; 

Биполярлық жүйенің құлдырау себептерін, қазіргі заман мен 

қазіргі этаптағы халықаралық қатынастарды кӛрсету; 

Қазіргі замандағы Еуропа мен Америка елдерінің 

постиндустриялдық ӛндіріске ӛтуін, ғаламдық ӛндірістің дамуын, 

ақпараттық қоғамның құрылуын, ескі және жаңа әлеуметтік-

демократиялық қозғалыстарды, ғылым мен мәдениеттің негізгі 

даму тенденцияларын кӛрсету. 

- - Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман 

кезеңіндегі елдердің әлеуметтік-экономикалық, саяси дамуының 

ерекшеліктерін білуі; 

- Жаңа заман мен қазіргі заман кезеңіне қатыты негізгі маңызды 

терминологиялық аппратты меңгеруі; 

- Еуропа және Америка елдерінің дамуыда ӛзінің үлесін қосқан 

тарихи тұлғалардың еңбегін айқында білуі; 

- тұжырымдық және методологиялық ұстанымдарға сәйкес тарихи 

оқиғаларды талдауда пайдалана білуі; 

- дүниежүзіндегі қақтығыстар тарихының ықпалы мен салдарын 

талдай білуі; 

- тарихи зерттеулердегі тенденциялар мен парадигмаларды талдауға 

бейімделуі; 

- жаңа және қазіргі заман кезеңіндегі тарихи оқиғалардың мәнісін 

ашатын деректермен жұмыс істей білуі; 

- жаңа заман мен қазіргі заман кезеңіндегі Еуропа мен Америка 

елдерінің маңызды тенденцияларын талдай білуі тиіс. 



6 модуль.  Жаңа және қазіргі замандағы Қазақстан тарихы 

 

KZhZT 2415 Қазақстанның жаңа 

заман тарихы  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

KOGT 1409 

 2+1+0 

Мақсаты мен міндеті:  XVIII ғасыр - XX ғасырдың басындағы   

Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени даму 

тарихы бойынша кешенді білім қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны:  XVIII ғасырдағы қазақ-жоңғар 

соғыстары; Қазақстанның ресей империясына қосылу үрдісінің 

тарихы бойынша негізгі фактілер; Ресей империясы құрамындағы 

Қазақ даласында ӛткен ұлт-азаттық кӛтерлістер үрдісінің 

ерекшелігі; XVIII-XIX ғғ. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық 

даму тенденциясы; қазақ даласындағы білім жүйесінің дамуы: 

ерекшеліктері, реформалары, мәселелері. 

Білім: жаңа теориялық және методологиялық кӛзқарастарды ұстана 

отырып, деректер мен тарихи фактілерді зерттеу арқылы тарихи 

негіздер мен тәуелсіз қазақ мемлекеттілігі қалыптасуының кезеңі 

туралы; 

Тарихи-мәдени дамудың үздіксіздігі мен сабақтастығы, рухани және 

маиериалдық мұраның әлемдік және ӛркениетке қосқан үлесі, 

гуманизмнің, патритизмнің, белгілерібұрынғы ӛткен ұрпақтың, 

халықтың ұлы тұлғаларының еңбектері туралы.    

Білік: тарихтың әр кезеңіндегі қазақ мемлекеттілігі қалыптасуын 

тарихи-салыстырмалық әдіс арқылы бүгінгі күні қол жеткізген 

нәтижелер негізінде ғылыми бағалаудың  имманенттік 

ерекшеліктері мен  қазақстандық  моделі түсінігінің дамуын терең, 

жан-жақты түсінуге қол жеткізу. 

KKT 2416 Кеңестік Қазақстан 

тарихы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

KZhZT 2415 

 2+1+0 

Пәннің мақсаты: кеңестік кезеңдегі Қазақстан тарихы бойынша 

объективті тарихи білім беру. 

Қысқаша мазмұны: кеңестік тоталитарлық жүйенің қалыптасу 

кезеңі қарсаңындағы Қазақстан. Отырықшыландыру мен күштеп 

ұжымдастыру кезеңіндегі қазақ этносының ӛмірін сақтап қалу 

дәстүрлі жүӛзгеруі. 30 жылдардағы аштық. Кеңестік 

Қазақстанның мәдениеті, ғылымы мен білімі дамуындағы кереғар 

тенденциялар.    

KRT 3417 Қазақстан 

Республикасының 

тарихы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

KKT 2416 

 2+1+0 

Пәннің мақсаты: Қазақстан Республикасы тарихының негізгі 

этаптары туралы объективті тарихи білім беру. Қазақстан тарихы 

шынайы ұстаным, методологиялық принциптер (историзм, 

ӛзектілік, нақтылық), танымның жалпығылыми құралдарын 

қатыстыру (статистика, систематизация, таным методикасы) 

негізінде, сонымен қатар арнайы тарихи әдістермен 

(салыстырмалы-тарихи, хронологялық, мәселелік және т.б.) 

қарастырылады.   

- тарихилық қағидасына негізделген Қазақстан Республикасының 

шынайы тарихы туралы тарихи білім қалаптастыру; 

- қазіргі Қазақстанның даму жолдарын түрлі тарихи әдістерді 

қолдану арқылы зерттеуге бейімдеу. 

7 Модуль.  Тарихи білімнің тарихнамалық және деректанулық  аспектілері 

KTT 3418 Қазақстан тарихының 

тарихнамасы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

KZhZT 2415 

KKT 2416 

KRT 3417 

 2+1+0 

Мақсаты: әртүрлі кезеңдегі Қазақстанның тарих ғылымының даму 

тарихын зерттеу; оның дамуындағы белгілердің анықтамасы; түрлі 

мәселлерге қатысты концептуалды шешімдердің шығарылуы; 

тарихи зерттеулерді талдауда студенттерге білім, білік және дағды 

қалыптастыру, Қазақстан тарихы тарихнамасының негізгі 

принциптерімен студенттерді таныстыру. 

Міндеті: 

Ежелгі және орта ғасыр тарихындағы тарихи білімнің даму 

деңгейін кӛрсету; 

Кеңестік тоталитарлық кезеңдегі тарих ғылымының даму 

ерекшеліктерімен таныстыру және студенттерден зерттелген 

тақырып бойынша сыни қарым-қатынас туғызу. 

Белгілі бір міндеттерге жету негізінде студенттерге теориялық 

және практикалық дағдыны қалыптастыру.  

-тарихи білімнің тарихнамалық және деректанулық аспектілері 

туралы білім алу.  

- отандық және шетелдік тарихнамада кезеңдерді анықтап үйрену,  

тарих ғылымындағы ӛзекті мәселелердің зерттелу деңгейін анықтау.  

 



ShTT 3419 Шетелдер тарихының 

тарихнамасы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

EAEZhKZT 2414 

2+1+0 

Мақсаты:  шетелдік тарих ғылымның даму заңдылықтарын, 

тарихи ойдың түрлі бағыттарының теориялық-методологиялық 

принциптерін,  нақты тарихи жағдайларда тарихи ойдың негізгі 

бағыттары мен ұстанымдарын анықтайтын тарихи танымның, 

ойдың, білімнің тарихи ғылымның даму заңдылықтарын анықтау 

және тарихи ойдың түрлі бағыттарының теориялық-

методологиялық принциптерін үйрену; әлеуметтік негіздерін 

оқып-үйрену. 

 

- Ежелгі дәуірден ХХІ ғасыр аралығындағы шетелдік тарихи ойдың, 

білімнің және тарих ғылымының даму үрдістерін;  

- шетелдік ойшылдар мен тарихшылардың еңбектерін, яғни 

тарихнамалық деректерді білуі; 

- жаңа және қазіргі заман тарихының ғылыми методологиясын 

кӛрсете білуі; шетелдер тарихының тарихнамасының нақты 

мәселелеріне ӛзбетімен талдау жасай білуі;  

- тарихи даму бағытының дүниетанымы мен методологиялық 

құрылымына әр елдің ұлттық, әлеуметтік және саяси даму 

ерекшеліктері әсер ететінін дәлелдей білуге дағдылануы, шетел 

зерттеулерінің нәтижелерін меңгеруі,  

- жалпы тарихтың тұжырымдамаларын түсіндіре білуі, тарихи 

мектептердің тарихи тұжырымдарына салыстырмалы талдау жасау 

біліктілігін меңгеруі,   

 - жинақталған тарихи мұраларға сын кӛзбен қарауға дағдылануы 

тиіс. 

D 2420 Деректану 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: M  

2404 

2+1+0 

 

 

Курстың мақсатына студенттердің тарихи деректер және ондағы 

сыни талдау, басқа да арнайы пәндердегі орнын айқындау, тарихи 

деректер дамуының негізгі кезеңдері, талдаудағы олардың 

жүйелілігі мен әдістері туралы жалпы кӛрініс қалыптастыру. 

Пәніне сақталу формасы мен мазмұнына қарай деректің барлық 

түрі болып табылады. 

Міндеті: 

Деректанудың ғылым ретінде кӛптеген анықтамасын анықтау; 

Деректердің түрлерін сыныптады үйрену; 

Деректанудың теориялық негіздерін түсіндіру; тәжірибедегі 

деректанумен танысу; түрлі деректердің негізгі даму 

тенденцияларын сипаттау; деректанулық талдаудың 

методикасымен танысу; 

Курстың негізгі түсінігі мен терминдерін талдау;логикалық ойлау 

қабілетті дамыту, түрлі тарихи кезеңдер аралығындағы логикалық 

байланысты қалыптастыруды үйрену. 

Курсты оқытудың нәтижесінде студенттер мынандай ілімдерді 

игеруі тиіс: деректанудың теориялық және методологиялық 

мәселелерін, әдіс-тәсілдерін, принциптерін; деректерді анықтау 

әдістемесін; түрі және типіне байланысты деректерді сыныптау; 

деректердің  деректанулық сыннан ӛткізуді білу тиіс. Студенттер 

меңгеру тиіс: - деректерді  жан-жақты талдау;- деректерді сыни тұрғыдан талдау; деректерді бір бірімен салыстыра білу; әр түрлі тарихи деректермен жұмыс жасау; семинар сабақтарында студенттердің шығармашылық қабілеттіктерін арттыру;оқу-ізденіс жұмыстар дағдысын жетілдіру. 

8 модуль. Тарихи танымның теориялық-методологиялық негіздері 

TTM 3421 Тарихтың теориясы 

және методологиясы  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: M  

2404 

2+1+0 

 

Мақсаты: тарих ғылымы методолгиясының негізгі мәселелері 

туралы, тарихи зерттеулердегі шарттары мен шешімдерінің 

ерекшеліктері туралы студенттерге толық кӛрініс қалыптастыру; 

тарихи зерттеудің негізгі жалпығылыми және арнайы әдістері мен 

әдістемесін игеруді үйрету. 

Курстың міндеті: 

Тарих ғылымы философиясы мен методолгиясының негізгі 

тенденцияларын студенттерге түсіндіру; 

Тарихи зерттеу методолгиясы принциптерін шығармашылық 

қолдану қажеттілігін қалыптастыру; 

Тарихи процестің теориясына анализ жасау, қазіргі танымдық 

парадигмалардың эпистемологиялық тамырын анықтауғы тырысу; 

Тарих методологиясы мәселелері бойынша зерттеулермен 

ӛзбетінше жұмыс жасауға дағдылану. 

Тарихи білімнің теориялық-концептуалдық аспектілерін меңгеру. 

-тарихи танымның методолгиясын қалыптастыру және диахрондық 

және синхрондық кесіндіде ғылыми зерттеудің әдістерін үйрену, 

фундаменталдық мәселесін  зерттеудің  дүниежүзілік тарихи үрдіс 

пен жергілікті мәдени-тарихи парадигмалары арқылы оқытудың 

және зерттеу жүргізудің теориялсы мен методологиясын іске асыру. 

 

TOA  3422 Тарихты оқыту 

әдістемеcі 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: M  

2404 

Пәннің мақсаты болашақ тарих пәнінен сабақ беретін 

мұғалімдерді теориялық және практикалық дайындау. 

Курстың мақсаты студенттерге тарихты оқытудағы ұйымдастыру 

үрдісі үшін қажетті негізгі теориялық білімдерді игеру біліктілігі, 

тарихтың негізгі дамытушылық және тәрбиелік мүмкіндіктерін 



2+1+0 

 

кӛрсету. 

OT 2423 Ӛнер тарихы  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: M  

2404 

2+1+0 

 

Мақсаты мәдениет пен ӛнер саласындағы негізгі білімді 

қалыптастыру. 

Міндеті: кӛркем мәдениетінің пайда болуын, құрылымын және 

механизмінің қызметін оқыту; ӛнердің тарихи дамуы мысалында 

кӛркем сауаттылықтың теориялық негізін зерттеу; ӛнердің 

дамуының кӛркем үрдісі, кӛркем стиль, мектеп, бағыттар; ӛнердегі 

кӛріністер мен объектерді талдаудың методын игеру; заманауи 

ӛнердің даму тенденциялары мен негізгі мәселелері туралы 

түсінік.  

-тарих ғылымндағы ӛнер тарихы арқылы мәдени мұралардың 

таныту; 

-ӛнертану арқылы тарихи кезеңдердің ерекшелігін ашып кӛрсету; 

- тарихи үрдістергі кӛркем ӛнердің негізі қызметін кӛрсете білуге 

дағдылану; 

9 Модуль.   Классикалық тілдер 

LT  1424 Латын тілі Шетел тілдерін меңгерудің мақсаты кәсіби коммуникативті 

компетенция қалыптастыру болып табылады, жүйелі білім ала 

отырып студенттердің сӛйлеу қабілеті шыңдалады: еркін сӛйлеу, 

оқу және жазу. Негізгі назар тілдік, социомәдени білім, біліктілікті 

жүйелеуге және активизациялауға бағытталады. Студенттердің 

қабілеті мен қызығушылықтарына сай ӛзекті материалдарды 

қатыстыру.  

- ғылыми, кәсіптік қарым-қатынас үшін ауызша және жазбаша түрде 

тілдерді меңгеру; тарихи деректерді зерттеу үшін классикалық 

тілдердің терминдерін игеру; 

-бағдарлама материалдарынан тыс оқу және түпнұсқадағы кәсіптік-

бағытталған мәтіндердің негізгі мазмұдарын білу. 

 

ShT  2425 Шығыс тілі 

(араб/парсы) 

Шет тілінде кәсіби қарым-қатынас негіздері курсы тілді 

меңгерудің орташа және жоғары деңгейіндегі студенттерге 

арналады. Кәсіби қарым-қатынас негіздері шет тілін меңгерудің 

жалпы деңгейін кӛтеруді кӛздейді. Студенттерді кәсіби қарым-

қатынастың бастапқы принциптерімен таныстырады. Курстың 

мақсаты шет тілін кәсіби қарым-қатынас саласында қолдана білу 

дағдыларын дамыту болып табылады. Курстың барлық жұмыс 

түрлері оқу, тыңдау (аудирование), ауызекі сӛйлеуді және жазуды 

дамытуға бағытталған. 

тарихи деректермен жұмыс жасау білімін қалыптастыру; 

тарихи деректерді аудару, ғылыми айналымға енгізу жолдарын білу; 

тарихи деректердің ерекшелгін және талдауға дағдыландыру; 

ЖЕКЕ БІЛІМ БЕРУ ТРАЕКТОРИЯЛАРЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ 

ЖБТ 1    Дҥниежҥзі тарихы (тарихшы-елтанушы) 

SW 3501 Scientific Writing 

1 кредит/2 ECTS 

0+1+0 

Студенттер  негізгі рӛлі  практикалық  ғылыми  әдістемелік  

жұмыстармен  ерекшеленеді, оның  әдісі  мен  заңдары   ғылыми  

әдістемелік  информацияның  жинақталуымен  негізгі  

түсініктермен  алгоритмді  шешімі  бар есептерде  қорғауға  

алынған  іс-құжаттарда  әлеуметтік  сертификаттандырған . 

- теориялық  этаптары  бойынша  эксприменттік  ғылыми  

зерттеулерін  жұмыспен  қамтып  білу.  

- теориялық  алған  білімді  ғылыми зерттеу  жұмыстарын  нақты  

шешім  қабылдау  үшін  қажет,   

-негізгі  мақсат  обьективті  зерттеу  міндетін  орындауға  

бағытталған. 

OGBEEHKT 

3502 

Орта ғасырлардағы 

Батыс Еуропа елдерінің 

халықаралық 

қатынастары тарихы 

3кредит/5 ECTS  

2+1+0 

Курс Батыс Еуропа елдерінің халықаралық қатынастарының 

ортағасырлық тарихын, яғни сыртқы саясатын соғыстар, 

дипломатия, келіссӛздер және басқа да бейбіт технологиялар 

қолдану арқылы жүзеге асыратын мемлекеттердің мақсаттарға 

жетуін зерттейді. Курстың мақсаты ортағасырлық тарихтың 

негізгі кезеңдерін және мемлекеттердің сыртқы саясат жүргізудегі 

даму тұрғысынан ерекшелігін, халықаралық қатынастарын 

Курсты оқудың нәтижесінде студент білуі тиіс: ортағасырлардағы 

халықаралық қатынастар тарихының негізгі мағынасын; дүние жүзі 

тарихы, дипломатия тарихының базалық түсінігін игеру керек. 

Жасай алуы тиіс: фактілерге салыстырмалы талдау жүргізу; ғылыми 

айналымға енгізілген жаңа деректермен, шетел архив 

материалдарымен танысып, игеру; ақпарат пен фактологиялық 

мәліметтерді салыстырмалы талдау дағдыларын игеру; тарихи 



зерттеу, теоретикалық білімнің студенттердің гуманитарлық 

мәдениетімен тығыз байланысын қалыптастыру болып табылады.  

Курстың мақсаты ортағасырлардағы халықаралық қатынастардың 

негізгі фактілерін білу, негізгі деректерді зерттеу мен оларға 

сараптама жасау болып табылады.    

фактілер бойынша дербес кӛзқарасын қорғай алу. 

EDIT 3503 Еуразияның далалық 

империяларының 

тарихы  

3кредит/5 ECTS  

 

2+1+0 

Курстың мақсаты: Түркі және прототүркі тайпаларымен құрылған 

дала империясының пайда болу тарихын  оқу. 

Курстың міндеті: Кӛшпенді Еуразия халықтарының 

политогенездік ерекшеліктерін анықтау.  

Курстың қысқаша мазмұны: Мемлекеттілік тарихы, кӛшпелі 

қоғамның саяси-құқықтық институты, кӛшпенділер империясының 

билеушілері негізіндегі тарихи тұлғалардың орны.  

- Еуропалық әлемдік мәдениеттің ӛркениеттік үдерістегі контекст 

теориялық және фактологиялық білімдері негізіндегі түркі 

мемклекеттік, ортағасырлық деректер. 

-  кӛшпенділерде  мемлекеттіліктің дамуы туралы түсінік; 

- Ортағасырлық Екуразия этносының мәдени, саяси және  этникасы 

ерекккшеліктерін салыстыру және олардың ұқсастықтарын сипаттай 

білу. 

ETG 3504 Еуразияның тарихи 

географиясы  

3кредит/5 ECTS  

 

2+1+0 

Курс барысында тарихи география методологиясының 

эволюциясы пәнаралық бағытта қарастырылады, тарихи-

географиялық ғылым жүйесінің қазіргі жағдайы қамтылады, 

ұлттық тарихигеографиялық мектептердің даму тенденцияларына 

мінездеме беріледі. 

  Курс мақсаты: континенталды Еуропаның  физико-

географиялық, экономико-географиялық жиынтығы ретінде ӛткен 

тарихтың географиялық құрылымын зерттеу. Курстың мазмұны 

келесі мәселелерді шешуге мүмкіндік береді:  міндеттері: тарихи 

процестегі географиялық фактордың мәніне баға беру; адамзат 

қоғамының дамуында табиғи фактордың мәнін ғылыми тұрғыда 

түсіндіру; 

тарихи географияның пәнаралық байланысын айқындау; 

қазіргі уақытта экологиялық тұрғыдан қарастырудың маңызын 

негіздеу;  

студенттерге тарихи зерттеулерде картографиялық деректерді 

қолданудың қажеттілігін кӛрсету; белгілі бір зерттеулерде тарихи 

процестердің географиялық жақтарын ескеру  қажеттілігін 

қалыптастыру. 

Оқытудың нәтижесінде студенттер тарихи географияның негізгі 

даму кезеңдерін ғылым ретінде қарастыру, тарихи-географиялық 

білімнің қазіргі жағдайын және оның даму перспективаларын білу, 

қоғам дамуында табиғи фактордың рӛлін бағалаудың негізін, 

курстың терминологиясын  білу керек.  

Студенттерде географиялық детерменизмнің тарихтағы шегі,  

тарихи процестегі табиғи фактордың рӛлі жӛнінде толық түсінік  

қалыптасу керек. Қазіргі уақытта экологиялық тұрғыдан 

қарастырудың маңызын білу;  

тарихи зерттеулерде картографиялық деректерді қолдануды; белгілі 

бір зерттеулерде тарихи процестердің географиялық жақтарын 

ескеруді игеру  қажет. 

 

KT 3505 Қытай тарихы 

3кредит/5 ECTS  

 

2+1+0 

 

Курс Қытай тарихының  ежелгі дүниеден бастап қазіргі күнге 

дейінгі даму  кезеңдері бойынша  білім беруге бағытталған. Атап 

айтқанда алғашқы протомемлекеттердің қалыптасуын, орта 

ғасырлардағы Қытай, жаңа және қазіргі кезеңдегі Қытай 

мемлекеттілігінің  тарихы қамтылады:  

Курстың мақсаты.  Қытай тарихы Тарих факультетінің 

студенттеріне мемлекеттің қалыптасуы мен даму заңдылықтарын, 

құқық жүйесі мен Қытай мемлекетінің құрылымдық ерекшелігін 

терең меңгеруге кӛмектеседі.      

 Курстың міндеті.    Курс  оқу бағдарламасы  Қытай тарихын 

студенттерге ежелгі дүниеден бастап қазіргі күнге дейінгі 

мемлекеттік және құқықтық институттардың басты даму 

тенденцияларын түсінуге үйретеді.       

Студент білуі тиіс:  

Қытай мемлекетінің қалыптасуы мен даму заңдылықтарын, құқық 

жүйесі мен мемлекеттің құрылымдық ерекшелігін терең меңгеруі 

тиіс;     

ежелгі дүниеден бастап қазіргі күнге дейінгі мемлекеттік және 

құқықтық институттардың басты даму тенденцияларын түсінуі тиіс;        

теориялық мәселелер мен тарихи құндылықтарды білуі тиіс;  

Зерттеуге қажетті деректер мен зерттеу еңбектерін іздестіріп, 

жұмыс жүргізе білуі керек. 

 



OIT 3506 Осман  империясының  

тарихы  

3кредит/5 ECTS  

2+1+0 

Курс аясында студенттер Осман империясының  тарихын ислам 

ӛркениетінің  дамуның  маңызды   кезеңі тұрғысынан танысады.    

Курс барысында студенттерге Осман империясының туындауы 

мен қалыптасуын  ислам әлеміндегі саяси және рухани 

дүниесіндегі белсенділігі  тұрғысынан қарастырып негізігі 

себептері түсіндіріледі, мемлекеттің даму кезеңі – гүлденуі, 

құлауы мен құлдырауын, сонымен қатар осман ӛркениетінің діни, 

әлеуметтік, экономикалық және саяси  қырлары аясында білім 

беріледі. Осман империясы ислам әлемінде, Кіші Азияның тамаша 

тарихи-географиялық ландшафтында қалыптасқан ерекше 

ӛркениет ретінде кӛрсетіледі. 

Курстың мақсаты –  орта ғасырдағы Осман империясының 

қалыптасу процессін, тарихи дамуы мен негізгі компоненттары 

жӛнінде жалпы түсінік береді.  

Курстың негізгі міндеттері: Осман империясының қалыптасуы 

даму кезеңдерін Шығыс елдерінің саяси тарихы негізінде кӛрсету; 

әлеуметтік- экономикалық қатынастар, мемлекеттілік пен Осман 

империясының әлеуметтік құрылымының ерекшеліктерін кӛрсету; 

Түрік Республикасының әлем тарихы мен әлемдік ӛркениеттегі 

рӛлі мен орнын кӛрсету.   

Студенттің білуі тиіс: Осман  империясының  орта ғасырлардағы 

негізгі тарихын білуі тиіс;  Меңгеруі тиіс: Әлем тарихы бойынша 

жалпы базалық түсінігі Бакалавар  теориялық мәселелер мен тарихи 

құндылықтарды білуі тиіс. Зерттеуге қажетті деректер мен зерттеу 

еңбектерін іздестіріп, жұмыс жүргізе білуі керек. Зерттеу 

тақырыбын логикалық тұрғыдан түсіндіре білу, берілетін негізгі 

жазба жұмыстарды (пікір, шолу, реферат, ғылыми баяндама) 

орындауы тиіс. Сонымен қатар шолулар мен аннотация, 

презентация дайындай білуі қажет. 

Студент біліктілігі: Осман империясына қажетті деректермен 

жұмыс жасай алу, Осман империясы тарихының даму кезеңдерін, 

әлеуметтік-экономикалық қатынастарын, Осман империясының 

әлеуметтік құрылымының ерекшеліктерін айыр алу. 

 

AKShDT 3507 

 

АҚШ демократиясының 

тарихы  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:     

EAEZhKZT  2414 2+1+0 

Бұл курста тарихи-мәдени жағдайдың ерекшелігімен жасалған  

және басқа елдерде оны кӛшіруге деген талпыныс жетістікке жете 

қоймаған демократияның американдық моделі қарастырылады. Ең 

бастысы бұл федералдық үкіметті  автономиялық дәрежесі жоғары 

болған колония ретінде ӛмір сүрген штаттар құрғандығымен 

байланысты болды. Тӛменгі, орта топтың, таптардың американдық 

демократиядағы маңызын мойындай отырып, курста 

демократиялық тәртіптің сақталуы мен дамуында ұлттық 

кӛшбасшылардың, оның ішінде АҚШ президенттерінің маңызды 

ролі болғаны сипатталады. 

 

Студент білуі қажет: АҚШ құрылған кезден бастап қоғамдық 

консенсус формуласын ұстау, конфронтация компромисін негізге 

алу американ элитасы менталитетінің ерекшелігі болғанын; 

американдық саяси мәдениет Құрама Штаттар ӛркениетінде 

демократиялық архетиптің болғанын кӛрсетеді, сонымен қатар 

демократияның сақталуы және одан әрі дамуы элита мен ұлттың 

саяси мәдениетінде  саяси копромисс ӛнерін меңгергендігінде. 

Студенттің біліктілігі: АҚШ-ғы тарихи үдеріс динамикасын талдау; 

АҚШ-ғы демократия тарихында ғылыми ұстаным үдеріс және 

құбылыс динамикасына талдау жасай білуі; басқа пәндерді оқуда 

жинақталған білімді қолдана білу. 

RKMT 4508 Ресей және кеңес 

мемлекеті тарихы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:     

EAEZhKZT  2414  

 

2+1+0 

Курс студенттерге Ресей тарихының негзгі кезеңдері бойынша 

білімді беруге, ІХ-Х ғғ. аралығындағы дамуының негізгі 

мәселелерін қарастыруға бағытталған. Оның мазмұнында жаңа 

мемлекеттер – Киевтік Русь, феодалдық княздіктер, Ресей 

орталықтанған мемлекеті, Ресей империясының, Кеңестік 

Ресейдің, КСРО-ның құрылуы бӛлініп кӛрсетіледі.  

Курстың мақсаты: Ресей мен Кеңестік мемлекеттің барлық 

сипатында – тарихы, экономикасы, қоғамы, интеллектуалдық пен 

кӛркем мәдениетіндегі тарихын қарастыру. Курстың міндеттері: 

мемлекетттің тарихындағы жекелеген оқиғалар арасындағы 

себептік-салдардық байланыстарын кӛрсету; тарихи зерттеудің 

пәнаралық ұстанымдары және әдістерін игеру. 

Оқудың соңында студент: Ресей мен Кеңестік мемлекеттің тарихы 

бойынша негізгі фактілерді, Ресейдің тарихи әр түрлі кезеңдердегі 

әлеуметтік-экономикалық пен саяси дамуының бағыттарын білуі 

тиіс; дүние жүзі тарихының негізгі түсініктік аппаратына ие болуы; 

осы кезеңдегі Еуропа мен Азия елдеріндегі оқиғалардың 

салыстырмалы сараптауын жүргізуі; тарихи білімнің теориялық, 

қолданбалы, құндылық қырларын бӛліп кӛрсетуі керек, зерттеу 

үшін қажетті деректер мен әдебиетті табуы; жазба жұмыстарының 

негізгі түрлерін орындауы (рецензия,шолу, реферат, ғылыми 

баяндама), шолулар мен аннотациялар, презентацияларды 

дайындауды білуі тиіс. 

OAEU 4509 Орталық Азиядағы 

этномәдени үрдістер 

тарихы  

Курстың мақсаты:  

Орталық Азиядағы барлық түрік мемлекеттерінің құрылуы және 

олардың рухани-даму ерекшеліектерін оқу.  

- Еуропалық әлемдік мәдениеттің ӛркениеттік үдерістегі контекст 

теориялық және фактологиялық білімдері негізіндегі түркі 

мемклекеттік, ортағасырлық деректер. 



3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:     

TET 2411  

KOGT 1409  

2+1+0 

Курстың міндеті:  

Әлемдік ӛркендеуге түріктердің қосқан үлесін анықтау.  

Курстың қысқаша мазмұны:  

Бұл модулде оқылатындар: екі мәдениеттің бастау алуы және бір-

бірімен байланысы – Этномәдениеті индоеврпалық және 

шығысазиялық. Олардың біртіндеп түрік дәуірінде бел алуы (6 

ғасырдан бастап).  

Ркуханимәдениеттің ислам ықпалымен түркі исламдық мәдени 

даму комплексі, оның ішінде басты роль номадтық мәдениет. 

- Орта Азия мәдениетінің дамкуының, этникалық, саяси 

ерекшеліктерін салыстыру және олардың байланысын нақтылай 

білу 

EKAT 4510 Еуразия кӛшпелілерінің 

әскери тарихы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:     

TET 2411  

KOGT 1409  

 

2+1+0 

Курстың мақсаты:  

Студенттерді тарихи дәуірдегі Еуразия кӛшпенділерінің 

заңдылықтары мен әскери іс ерекшелікктерімен таныстыру; 

әлеуметтік-саяси ӛмірлерінің ӛзгреуі және алғышарттары.  

Курстың міндеті:       

- Аталған мәклее бойынша дерекктер мен тарихнамасымен 

таыстыру;   

- Еуразия тарихындағы кӛшпенділердің соғыс себебі мен 

салдарын ашу; 

- әскери кезең кезіндегі кӛшпенділердің  кӛрші елдерге 

әлеуметтік-саяси ықпалын анықтау; 

- соғысқа қолданылған әр түрлі қару түрлерімен таныстыру;  

-әскери архитектуралықтың ӛзгешеліктерімен таныстыру;  

-  рӛл және әскери істің және қарудың мағынасын арада рәсімде 

және жӛн-жоралғыларда және кӛшпенділердің құқықтық 

қатынастарын анықтау;   

Курстың қысқаша мазмұны: 

Кӛшпенділер Еуразия картасының  саяси және этникалық 

ӛзгеруіне бірталай ықпал етті.  

Ежелгі және ортағасырардағы барлық үдерістер жаулап алу, 

әскери қатынастар тұсында ӛтті.  

Жаппай қаруланы  әскери жасақтрдың жиілеуі Еуропадағы Ұлы 

дала халықтарының әскери саяси үстемдігінің гегемониясын 

анықтады.  

Әскери істерінің үстемді болуы кӛшпенді мемклекеттер үшін 

ӛздерінің саяси-экономикалық, сауда-саттық, сауда жолдарын т.б. 

сияқты  құқықтарын қорғауға себебін тигізді.  

Еуразия акумағындағы саяси-әлеуметтік үдерістің қалай дамып, 

қалай кӛзқарастарының ӛзгергенін, әскери білімдерінің жетіліп, 

қалыптасуынан білеміз. 

- Ортақ теориялық-методологиялық мәсеклелерді түсіну, 

концептуалды тұрыларды және түсініктер мен категориялық 

аппаратты білу; 

- нақты тарихи уақыттағы кӛшпелілердің даму ерекшеліктері мен 

заңдылықтарды анықтай білу;  

- Еуразия кӛшпенділерінің кӛрші мемлекеттермен әскери қарым-

қатынасының негізгі кезеңдерін білу; 

- кӛшпенділердің әскери топтарының себептерін, салдары мен 

нәтижелерін анықтау;  

- қаруды пайдалану ӛнеріне анализ жасай білу;  

- дәстүр мен салттардағы қарудың орны мен маңызын анықтау;   

- әскери іспен байланысты кӛшпелі-құқықтық нормаларды білу;  

- карталар мен атластармен жұмыс жасай білу қажет;  

- кӛшпелі қоғамды зерттеуде шығармашылық, аналитикалық, 

салыстырмалық шеберлікті меңгере білу; 

- теориялық концепциялар мен тарихи фактілер арасынан 

маңыздыларын бӛліп алу, қарастыру шеберлігіне икемделу; 

 

TE 4511 Тарихи эпистемология 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

 GTF 2103 

TTM 3421 

  2+1+0 

Курстың мақсаты: Тарихи эпистемологияны жаңа пән ретінде 

қарау. ХХ ғ. Француз мектептеріндегі тарих және философия 

пәндері негізінде. 

Қысқаша мазмұны: Своеобразие исторической эпистемологии 

состоит в том, что она имеет дело с историческим временем в 

качестве условия формирования понятий. 

 

- тарихи білімнің  теоретико-концептуалдық аспектілерін білу;  

- диахронды және синхронды түрде ғылыми зерттеудің әдістерімен 

және тарихи танымның методологиясын құра білуі;  

- теоретикалық және методологиялық түрде зерттеу әдістерін 

фундаменталды мәселе арқылы аша білу, дүниежүзілік тарихи 

үдерістің жәні оның мәдени, тарихи парадигмаларын зерттей білу;  



 

 

KDTT4512 

 

 

 

 

 

Қазақ диаспорасының 

тарихи тағдырлары 

3кредит/5 ECTS  

 

Курс мақсаты: шетелдегі қазақ диаспорасының қалыптасуының 

тарихи алғышарттары мен қазіргі кездегі жағдайын ашып кӛресту. 

Курс міндеті: мәселеге қатысты деректер мен зерттеулерді талдау;  

Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстан территориясынан тыс 

аймақтар – Ресей, Қытай, Ӛзбекстан, Моңғолия, Ауғанстан, 

Иранда Батыс Европа елдерінде, Америкада қазақ диспорасының 

қалыптасуы. Қазақ ирридентының  XVII-XIX ғғ. и XXғ. қалыптасу 

ерекшеліктері  және оның негізгі кезеңдері.  

Курсты оқу нәтижесінде  студент білуі тиіс:  

Қазақ диаспорасы мен қазақ ирридентінің қалыптасу тарихының 

нақты тарихи фактілерін; 

игеруі тиіс:  қазақ диаспорасының ӛткені мен бүгініне 

салыстырмалы талдау жасау; 

дағды: тарихи деректер мен ғылыми зерттеу жұмыстарына  

аналитикалық шолу жасай білу 

 

TMD 4513 ТМД тарихы 

3кредит/5 ECTS  

2+1+0 

Мақсаты; посткеңестік кеңістіктегі елдердің Кеңес Одағы 

құлауынан кейінгі ӛзара ынтымақтастық байланыстарының 

дамуын сақтауға үлесін қосқан Тәуелсіз Мемлекеттер 

Достастығының құрылу алғышарттары мен қызметін талдау. 

Мінгдеттері: 

- Ресей империясының дағдарысы мен Кеңес Одағының құрылуы 

себептерін түсіндіру; 

- Кеңес Одағының ӛмір сүруі барысындағы Сталин, Брежнев, 

Хрущев сияқты басшылардың тұсындағы кеңестік елдердің 

дамуын талдау, 

- КСРО-ның ыдырау себептерін анықтау, 

- ТМД-ның құрылуын белгілеген құжаттардың мазмұнымен 

танысу; 

- ТМД-ның 1991 жылдан бүгінгі уақытқа дейінгі қызметін талдау. 

- КСРО-ның құрылуын анықтаған маңызды құжаттардың 

мазмұнын талдай білуі, 

- КСРО-ның ӛмір сүруі кезеңіндегі маңызды құжаттар мен 

мәліметтерді сараптай білуі; 

- ТМД-ның құрылуындағы саяси тұлғалардың рӛлін талдай білуі; 

- ТМД қызметі барысына жасалынған іс-шаралардың мәнісін 

анықтай білуі, 

- Ұйымның жұмысын талдауда қажетті статистикалық мәліметтер 

мен методологиялық әдістерді пайдалану білуі; 

- ТМД кеңістігіндегі интеграциялық үдерістердің қызметін 

сараптап, келешегіне болжам жасай алуы тиіс. 

ЖБТ 2    Отан    тарихы (тарихшы-ӛлкетанушы) 

SW 3501 Scientific Writing 

1 кредита/2 ECTS 

0+1+0 

Студенттер  негізгі рӛлі  практикалық  ғылыми  әдістемелік  

жұмыстармен  ерекшеленеді, оның  әдісі  мен  заңдары   ғылыми  

әдістемелік  информацияның  жинақталуымен  негізгі  

түсініктермен  алгоритмді  шешімі  бар есептерде  қорғауға  

алынған  іс-құжаттарда  әлеуметтік  сертификаттандырған . 

- теориялық  этаптары  бойынша  эксприменттік  ғылыми  

зерттеулерін  жұмыспен  қамтып  білу.  

- теориялық  алған  білімді  ғылыми зерттеу  жұмыстарын  нақты  

шешім  қабылдау  үшін  қажет,   

-негізгі  мақсат  обьективті  зерттеу  міндетін  орындауға  

бағытталған. 

AOT 3502 Әлем ӛркениеттерінің 

тарихы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

EDT 1406 

  2+1+0 

Курс қазіргі әлемге бағытталған тарихи қозғалыстың негізгі  

мәселелерін қарастырады, әр түрлі кезеңдердің бүгінгі күнмен 

қалай байланысқанын, Шығыс пен Батыстың тарихи мұрасының 

қазіргі күнде кӛрініс тауып отырғандығын  түсіндіреді. Тарихтың 

«адами келбетін» кӛрсетеді. Негізгі «әлемнің картиналарын», әр 

түрлі кезеңдердегі менталдық түрлерін сипаттайды; адам мен 

қоғамның билік саласы, әлеуметтік-саяси үдерістер, экономика, 

күнделікті ӛмір т.б. сияқты әр түрлі аспектілер бойынша ӛзара 

әрекеттестігін кӛрсетеді; Әр түрлі халықтар мен ӛркениеттердің 

әлемдік мәдением қазынасына қосқан үлесін қарастырады. 

 

Оқудың нәтижесінде студент білуі тиіс:  

- адамзат тарихындағы негізгі кезеңдер мен ӛркениеттердің 

мазмұнын;  

- олардың әлем тарихы мен мәдениетінің қазынасына енген  тарихи 

үдерістердегі рӛліне баға бере алуы;  

- тарихи құбылыстардың ӛзара байланысын, тарихи мен әлеуметтік 

детерминизмінің әртүрлі ерекшелігін, тарихи феномендер мен 

үдерістердің «әлемдік контекстісін» ескере отырып, тарихтағы адам 

факторының рӛлін талдай алуы керек; 

 - тарихи үдерістердің қатысушыларының ұстанымдары мен 

әрекеттерінің себептерін анықтай алуы керек. 

 

KEDOET 3503 Қазақстанның ежелгі 

дәуір және 

ортағасырлардағы 

этникалық тарихы  

Курстың мақсаты: тарихи үдерістің заңдылықтары мен жүрісін 

зерттеу. 

Міндеті: қазақ халқының этногенезін, этникалық және 

полиэтникалық тарихтың негізгі кезеңдерін анықтау, тарихи 

- Білу:  Қазақстан  аумағындағы тарихи этногенез алғышарттарын; 

-Түсіну: Қазақ халқы тарихындағы үндіевропалық және түркі 

факторының ролін; 

-Қолдана білу: қолда бар тарихи деректер мен зерттеу әдебиеттеріне 



3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

  2+1+0 

қалыптасқан этноаумқтағы  күрделі ру-тайпалық және жүздік 

қалыптасудың құрылымын зерттеу; этнонимдер мен 

этнополитонимдердің,  экзоэтноним және эндоэтнонимдердің  

барабарлығын анықтау; кӛрші халықтармен этномәдени 

байланысты анықтау; 

аналитикалық шолу жасай білуі; 

 

KTG 3504 Қазақстанның тарихи 

географиясы  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

 

  2+1+0 

Курстың мақсаты: тарихи географияны зерттеуді негізге ала 

отырып тарихты зерттеуде пәнаралық бағыттарды анықтау.  

Міндеті: Тарихи үдерістерді зерттеу барысында, Қазақстан 

аумағындакғы тарихи шекараларды оқу, ландшафт, гидронимдер, 

оронимдер, топонимдерді зерттеу кезінде студенттерді 

жаратылыстану пәнкдерінің әдістерін пайдалана отырып зерттеуді 

үйрету.  

Курстың қысқаша мазмұны:  

Ежелгі замандардан біздің күндерімізге  дейін мемлекеттік 

білімдегі  тарихи аумақ параметрлері; тарихи топонимика, 

дүнижүзілік тарихи үдерісктегі экологиялық фактор.  

- Білу: тарихи географияның теориялық негізін ғылым ретінде білу; 

- Түсіну: Қазақстан аумағындағы мәдени, экономикалық, саяси, 

әлеуметтік, тарихи үдерістерді зерттеу кезіндегі географиялық 

фактордың ролін түсіну;  

-  Қолдана білу: картографиялық құжаттарды қолдана, сӛйлете білу. 

TAE 3505 Түрік әлемі және 

Еуропа 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

 

  2+1+0 

Аталмыш курс батыстағы түрік тарихын оқытады, олардың 

Риммен және Византия мен қарым-қатынасын, кейінгі антикалық 

кезеңдегі Батыс пен Шығыстың мәдени тұрғыда ӛзара 

ықпалдастықтарын, сонымен қатар    түріктердің европалық 

ӛркениетке қосқан үлесін қарастырады. Студенттерді ғұн 

тарихына қатысты жаңа деректер мен жаңа тенденциялармен 

таныстырады. Қазақстандық тарихнамадағы ғұн мәселесімен, 

жаңа археологиялық зерттеулер барысындағы ғұндардың 

материалық мәдениетімен  паймдалады. Сонымен қатар 

ғұндардың күнделікті тұрмысы, ғұн басшыларының саяси 

портреті, әскери ӛнер, қарулану жүйесі сияқты маңызды 

мәселелер деректер мен археологиялық материалдар негізінде        

қарастырылады.   

Студент оқу барысында меңгеруі тиіс: жаңа деректерді, түрік 

тарихын зерттеуде жаңа тенденцияларды; кейінгі антикалық кезең 

мен ерте орта ғасырлардағы Батыс пен Шығыс мәдениеттерінің 

ықпалдастығын меңгеру тиіс. 

Білуі тиіс:  түркілердің Рим мен 

Византиямен болған қарым-қатынасын ажырата білуі керек; ғылыми 

еңбекпен жұмыс жүргізе білуі тиіс.   

 

KKSKIT 3506 Қазақ қоғамының саяси 

және құқықтың 

институттарының 

тарихы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

  2+1+0 

Қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуының заңдық институциялануы 

мен саяси-құқықтық ерекшеліктеріннің дамуын зерттеуге 

арналған. Бұл байланыста кӛшпелі қоғамдағы билік мәселесі 

ашылады, қазақ қоғамындағы билік қатынасы моделінің 

ерекшелікткері  анықталады.  

- Білу: ортағасырлық билік мәселесін зерттеу барысында заманауй 

теоретико-методологиялық тұрғыларды қарастыру;  

- Түсіну: қазақ қоғамының саяси және құқықтың ерекшеліктерін 

білу;  

Қолдана білу:  қолда бар деректер мен зерттеу әдебиеттеріне 

аналитикалық шолу жасай білуі;   

KDMT 3507 Қазақстанның дәстүрлі 

мемлекеттік тарихы  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

 

 

Курстың мақсаты: Қазақстан аумағындағы ұлыстар мен 

мемлекеттер  мен ежелгі қағанаттардың тарихи байланыстарын 

зерттеу.  

Курстың міндеті:  

Алғашқы еуразияилық империяларды құраған (VI-VII ғғ.) түркі 

дәуірі кезіндегі кӛшпенділердің саяси құрылымын қарастыру;  

Моңғол империясынан Қазақ хандығына дейін билік жүйесін 

анықтаған тұрақты саяси дәстүр негізін қалаған моңғол 

мемлекеттілігінің ереккшеліктерін анықтау.  

- Білу:  мәселені зерттеу барысында заманауй теоретико-

методологиялық тұрғыларды қарастыру; 

- Түсіну: Еуразия аумағындағы түркі-моңғол халықтардың 

ортағасырлардағы мемлекеттілік эволюциясы ерекшеліктерін 

түсіну;  

Қолдана білу: салыстырмалы анализ жасай білу, деректанулық сын, 

негізгі үрдіс пен себеп-салдарлық байланыстарды келтіре білу;  



KUET 4508 Қазақстанның ұлттық 

экономикасы тарихы  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

 

 

Курстың мақсаты: Ұлттық экономика негізінің қалануы мен 

қалыптысуын зерттеу.  

Қысқаша мазмұны: Мемлекеттің әлеуметтік саясаты мен 

экономикалық реформалары. Тәуелсіздік кезеңі мен Кеңес одағы 

кезіндегі республиканың экономикалық дамуының салыстырмалы 

анализі; Қазіргі кездегі Қазақстан Республикасының әлеуметтік 

саясаты мен Экономикасы дамуының ерекшелікктері. 

Мамандандырылған ұйымдардың қызметі: Еуразиялық 

экономикалық қоғам, Ортақ экономикалық кеңістік, Кеден Одағы 

және олардың республика ӛміріндегі ролі. 

Білу: Отандық экономиканың қалыптасу тарихын білу;  

Түсіну: Ауыспалы кезеңдегі Қазақстанның экономикалық 

жүйесіндегі трансформация қиындықтарын түсіну;  

Қолдана білу: аналитикалық шолу жасай отырып қарастырылған 

ақпаратты логикалық түрде мазмұндай білу; негізгі жазба 

жұмычтарын орындай алу (сын пікір, шолу, реферат, ғылыми 

баяндама), шолу дайындай алу, презентация мен аннотация жаза 

білуі қажет. 

KUEUM  4509 Қазақстандағы ұлттық 

элита және ұлт мәселесі 

3кредит/5 ECTS  

2+1+0 

 

Курстың мақсаты: ХХ ғ. басындағы Қазақстандағы 

демократиялық қозғалыстар мен ұлттық мәселелердің қойылуын 

қарастыру.  

Курстың міндеті:  Тәуелсіз Қазақстанның ұлттық ойына қазіргі 

тұрғыдан қарай отырып, тарихи білім негізінде халықтардық 

бірегейлігі, қоғамдық-саяси ӛміркдегі зиялылардың рӛлін анықтау.  

Курстың ысқаша мазмұны: Қазақ халқының қалыпткасу кезіндегі 

идеяны анықтау; кеңестік тарих кезеңіндегі сабақтастық пен оның 

мәні, ұлттық қозғалыстардың пайда болуының себептері мен 

олардың әдістері, түрлері мен ерекшеліктері.  

- Білу: Қазақстандағы демократиялық қоғзалыстар тарихын; ұлттық 

интеллигенция ойлары мен қызметін, кӛзқарастарын білу;  

- Түсіну: халқ санағы материалдарымен, статистикалық деректермен 

жұмыс жасай білуі қажет;   

-  Қолдана білу: тарихи ақпаратты жүйеге келтіре білуі; 

аналитикалық және реферативтік шолу жасай білуі қажет. 

 

KUET 4508 Қазақстанның ұлттық 

экономика тарихы  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

 

 

Курстың мақсаты: Ұлттық экономика негізінің қалануы мен 

қалыптысуын зерттеу.  

Қысқаша мазмұны: Мемлекеттің әлеуметтік саясаты мен 

экономикалық реформалары. Тәуелсіздік кезеңі мен Кеңес одағы 

кезіндегі республиканың экономикалық дамуының салыстырмалы 

анализі; Қазіргі кездегі Қазақстан Республикасының әлеуметтік 

саясаты мен Экономикасы дамуының ерекшелікктері. 

Мамандандырылған ұйымдардың қызметі: Еуразиялық 

экономикалық қоғам, Ортақ экономикалық кеңістік, Кеден Одағы 

және олардың республика ӛміріндегі ролі. 

Білу: Отандық экономиканың қалыптасу тарихын білу;  

Түсіну: Ауыспалы кезеңдегі Қазақстанның экономикалық 

жүйесіндегі трансформация қиындықтарын түсіну;  

Қолдана білу: аналитикалық шолу жасай отырып қарастырылған 

ақпаратты логикалық түрде мазмұндай білу; негізгі жазба 

жұмычтарын орындай алу (сын пікір, шолу, реферат, ғылыми 

баяндама), шолу дайындай алу, презентация мен аннотация жаза 

білуі қажет. 

KTD 4510 Қазақстанның тарихи 

демографиясы  

2+1+0 

Аталған курста тарихи демограия мәселелері кӛтеріліп олардың 

обекті, тарихи-демографиялық үдерістер мазмұны ашылады. 

Қазақстан демографиясы мен халықтарын зерттеуге ереке мән 

беріледі. Диалектикалық тану негізінде халықтардың әлеуметтік-

экономкиалық мазмұны ашылады.  

Білу: тарихи демографиялық зерттеулердің қолданылуының негізгі 

тұжырымдамасын білу; 

Түсіну: Қазақстанның демографиялық үрдістеріне баға беру 

қабілеттілігі. 

KZT 4511 Қазақстанның 

зияткерлік тарихы  

2+1+0 

 

 

Курстың мақсаты: Ұлттық идеяның қалыптасуындағы зиялы 

және саяси элитаның ролі мен маңызын зерттеу.    

Курстың міндеті:  

Зиялы қауым қызметінің бағытын анықтау, қазақ халқының 

этникалық негізін құраушы ретіндегі ереккшелікктерін, сапалық 

элеменкттерін қарасыру. 

Курстың қысқаша мазмұны:  

Қазақстанның бодандық кезіндегі дәстүрлі және интеллектуалды 

элита мәселесі; дәстүрлі және зияткерлік элитаның және қуғын-

сүргіннің қызметіне қарсы элитаның шектетілуі. 

Білу: қазақ қоғамындағы зияткерлік тарихтың маңызын біу, 

қоғамның дамуындағы зиялыларды алатын орнын аша білу; 

Түсіну: қазақтың зиялыларының тағдыры мен қоғамдық үрдіс 

арасындағы байланысты талдауға бейімбелу 



HKZhKT 4512 Халықаралық 

қатынастар жүйесіндегі 

Қазақстан тарихы  

3кредит/5 ECTS  

 

 

Курстың мақсаты:  

Дүниежүзілік қоғамдағы Қазақстанның орны мен қазіргі геосаяси 

жағдайдың үрдісіне түсінік бері және оны елестете алу. 

Курсытың міндеті:  

Курты ағылшын тілінде оқу арқылы студенттер халықаралық 

тарих жӛніндегі ӛз білімдерін жоғарлатып, сӛздік қорларын 

үлкейктеді.  

Курстың қысқаша мазмұны:  

Қазіргі кездегі Қазақстан республикасы мен АҚШ арасындағы 

дипломатиялық байланыстар, ЕҰ-дағы Қазақстан басшылығы, ҚР 

сыртқы саясатының негізгі бағыттары. 

Білу:   дүниежүзілік  қатынастардың саяси, әлеуметтік және 

экономикалық байланыстарында түрлі факторлардың ықпалын білу; 

Түсіну: әлемдік қауымдастықтағы тарихи үрдістерді қазіріг 

Қазақстанның халықаралық қатынастар аясында түсіндіру; 

OAPT 4513 Орталық Азияның 

посткеңестік тарихы  

2кредит/3 ECTS  

1+1+0 

 

 

Ұсынылған курс посткеңестік кезеңдегі Орталық Азия елдеріндегі 

тарихи оқиғалар, құбылыстар мен үдерістерді зерттейді.  

Курстың мақсаты: посткеңестік кезеңдегі Орталық Азия елдерінің 

тарихы туралы ғылыми түсінікті қалыптастыру.  Курстың 

міндеттері: потскеңестік кезеңдегі Орталық Азия елдерінің саяси 

дамуын бақылау; қазіргі кезеңдегі орталықазиялық қоғамның 

әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшеліктерін анықтау; 

Орталық Азия мемлекеттерінің әлемдік нарық пен әлемдік 

шаруашылыққа ену ерекшеліктерін анықтау. 

Міндеттері:  

- Орталық Азия түсінігінің мәнісін анықтау, 

- Орталық Азия елдерінің тәуелсіздік алған жылдардан бастап 

бүгінгі күнге дейінгі саяси, әлеуметтік-экономикалық дамуын 

анықтау; 

- Орталық Азия елдерінің интеграциялық үдерістерінің қызметін 

қарастыру; 

- Орталық Азия елдеріндегі мемлекеттік қызметкерлердің рӛлін 

талдау. 

Курсты оқу барысында студенттер  

- қазіргі кезеңдегі Орталық Азия елдерінің негізгі оқиғалары мен 

фактілерін білуі тиіс,  

- оқиғалардың хронологиясын; тарихи оқиғалардың қазіргі 

интерпретацияларын білуі тиіс,. 

- жаңа және қазіргі тарихтағы негізгі оқиғаларды талдау негізінде 

жинақтауды жасай алуы тиіс;  

- нақты тарихи фактілердің толыққанды тарихи 

интерпретацияларын қалыптастыруды жасай алуы тиіс; 

- дәйектелген тарихи аналогияларды жүргізу; тарихи зерттеудің 

әдістерін пайдалануы тиіс;  

- тарихи құбылыстардың себептік-саладарлық белгілеу; ӛткеннің 

маңызды оқиғаларын бӛліп кӛрсетуі тиіс; 

- тарихи деректермен жұмыс істей алуы тиіс,  

- ғылыми әдебиетті сыни талдау; тарихи мәліметті еркін баяндауы 

тиіс. 

ЖБТ 3  History in foreign language 

 

SW 3501 Scientific writing 

1 кредит/2 ECTS 

0+1+0 

Студенттер  негізгі рӛлі  практикалық  ғылыми  әдістемелік  

жұмыстармен  ерекшеленеді, оның  әдісі  мен  заңдары   ғылыми  

әдістемелік  информацияның  жинақталуымен  негізгі  

түсініктермен  алгоритмді  шешімі  бар есептерде  қорғауға  

алынған  іс-құжаттарда  әлеуметтік  сертификаттандырған . 

- теориялық  этаптары  бойынша  эксприменттік  ғылыми  

зерттеулерін  жұмыспен  қамтып  білу.  

- теориялық  алған  білімді  ғылыми зерттеу  жұмыстарын  нақты  

шешім  қабылдау  үшін  қажет,   

-негізгі  мақсат  обьективті  зерттеу  міндетін  орындауға  

бағытталған. 

HWC 3502 History of world   

civilization 

3кредит/5 ECTS  

2+1+0 

 

Дүние жүзілік ӛркениет тарихы туралы бұл курста әлемдік 

ӛркениеттік үдеріс дамуының негізгі бағыттары мен 

заңдылықтары,  жеке ӛркениеттің ерекшеліктері туралы мағлұмат 

береді, түрлі ӛркениеттер немесе ірі ӛркениеттік аймақтарды 

салыстыруға үйретеді (мысалы, Батыс пен Шығысты). Курстың 

мақсаты: дүние жүзілік ӛркениет үдерісінің заңдылықтары мен 

бағыттары және жеке ӛркениеттердің ерекшеліктері туралы 

түсініктеме беру.Міндеттері: студенттерге ӛркениеттік талдаудың 

кейбір жалпы қағидаттарын игеруге кӛмектесі; түрлі ӛркениеттер 

Курс аяқталғанда студенттің игеретін біліктілігі:түрлі ӛркениет 

немесе ірі ӛркениеттік аймақтарға салыстырмалы талдау жасау 

біліктілігі; ағылшын тілінде жазба жұмыстарын жазу біліктілігі; 

ағылшын тіліндегі мәтіндерді айызша және жазбаша аудару; 

семинар сабақтарында ағылшын тілінде ауызша сӛйлеу біліктілігі 



немесе ірі ӛркениеттік аймақтарды салытсыруға студенттерді 

үйрету; 

EWWH 3503 East and West in  World 

history  

3кредит/5 ECTS  

 

 

Курс Батыс пен Шығыстың қарым-қатынасын ерте ортағасырдан 

бастап (ғұндардың қозғалысы, крест жорықтарының кезеңдері), 

дамыған феодализм кезеңіндегі моғол жаулап алушылықтарын, 

Осман империясының пайда болуына дейінгі кезеңді 

қарастырады.  Сонымен қатар археологиялық мәліметтер негізінде 

Шығыстың Еуропа ӛркениетіне ықпалы кӛрсетіледі. Шығыс 

мәдениетімен танысқан ортағасырлық адамның әлем туралы 

кӛзқарасының ӛзгергені жӛнінде мәліметтер қарастырылады.  

Курсты оқудың нәтижесінде студент білуі тиіс: Шығыс пен 

Батыстың ертеортағасырлардағы қатынастарының негізгі 

кезеңдерін; фактілерге салыстырмалы талдау жүргізу; ғылыми 

айналымға енгізілген жаңа деректермен, шетел архив 

материалдарымен танысып, игеру 

Жасай алуы тиіс: фактологиялық мәліметтерді салыстырмалы 

талдау дағдыларын игеру; тарихи фактілер бойынша дербес 

кӛзқарасын қорғай алу. 

MDCA 3504 Medieval dynasties of 

Central Asia  

3кредит/5 ECTS  

 

 

Курстың мақсаты: Орталық Азияның ортағасырлық әулеттерінің 

қалыптасуын  Саманилер, Қарахандар, Ануштегіндер, Селжұқтар, 

Тимуридтер және т.б. мысалында зерттеу.  

Курстың міндеттері: студенттерге фактологиялық мәліметтерді 

меңгеруге кӛмектесу; студенттерге тарихи хронологиялық 

әулеттік кестелерді салыстыруға үйрету;  ағылшын тілін 

аудирование, ауызша және жазбаша аудару  арқылы жетілдіру, 

сӛйлесу шеберлігін дамыту.  

- Ортағасырлар кезеңіндегі Орталық Азия тарихының негізгі 

ӛзгерістерін білу;  

- жалпылау және салыстырмалы талдау жасай білу; 

- ағылшын тілінде әртүрлі жазбаша жұмыстарды жаза білу;  

- ағылшын мәтіндерін жазбаша және ауызша аудара білу; семинар 

сабақтары кезінде студент ағылшын тілінде сӛйлей білуі керек.  

IHWE 3505 Intellectual history of 

West Europe 

3кредит/5 ECTS  

 

 

 

Орталық Азияның тарихы әлемдік тарихтың құрамадас бӛлігі 

ретінде талданған. Орталық Азия тарихындағы сяаси, әлеметтік 

және экономикалық үрдістер Дала ӛркениетін қалыптастырды. 

Оның ӛзіне тәне ерекшеліктері мен ортақтықтарының қалыптасуы 

зерттелген. 

Бүгінгі күнге дейін бұл аймақтың тарихи ӛз орны бар және оны 

зерттеу ӛте маңызды. 

Білу: әлемдік тарихтағы Орталық Азия мемлекеттерінің тарихи даму 

жолы мен ерекшеліктері туралы білім; 

Түсіну: Орталық Азия тарихының әлемдік тарихқа ықпалын 

анықтауға және талдауға бейімдеу; 

EKS 3506 Evolution of Kazakh 

statehood 

3кредит/5 ECTS  

 

 

Курстың мақсаты: Қазақстан территориясында мемлекеттіліктің 

қалыптасуының тарихын зерттеуде негізгі концепцияларды ашу, 

Еуразия кӛшпелілерінің қоғамдық дамуын және кӛрші 

мемлекеттермен қарым-қатынастарын зерттеуде дискуссиялық 

сұрақтарды анықтау. 

Курстың міндеттері: Қазақстан териториясында ежелгі дәуірден 

қазірге дейінгі мемлекеттіліктің біртіндеп дамуы туралы 

студенттерге толыққанды түсінік беру.  

Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстан территориясында 

политогенез процестерінің алғышарттары, кезеңдері және 

ерекшеліктері. Мемлекеттілікті зерттеу мәселелерін жаңа 

концептуалды ұстанымдар арқылы теориялық тұрғыдан ойлау. 

Білуі керек: Қазақстан территориясында мемлекеттіліктің 

қалыптасуының негізгі кезеңдерін; 

-  Жеткізе білу: қарастырылатын материалды логикалық тұрғыдан;  

әртүрлі жазбаша жұмыстарды ағылшын тілінде жазып. 

Ағылшын мәтіндерінің ауызша және жазбаша аудара білу; семинар 

жұмыстары барысында студент ағылшын тілінде ауызша баяндама. 

 

CHWR 3507  

 

Comparative history of 

world religions 

3кредит/5 ECTS  

 

Курстың мақсаты: христиандықтың, исламның және буддизмнің 

пайда болуын, идеялық және дүниетанымдық негіздерін зерттеу.  

Курстың қысқаша мазмұны: әлеуметтік дамудағы, мәдениеттің 

қалыптасуындағы  діннің рӛлі. Дін түсінігі және оның негізгі 

компоненттері (сенім, сенім ілімі, культтік практика, діни 

ұйымдар). Діннің ерте формалары. Үнділік және буддалық 

дүниетанымның негізгі түсініктері. Христиандықтың 

қалыптасуының шарттары, себептері және идеялық неггіздері. 

Исламның пайда болуы. Исламдағы негізгі бағыттар: суннизм 

Білу: әлемдік діндердің пайда болуының тарихи алғышарттарын 

және оның негізгі постулаттарын. 

Жеткізе білу: қарастырылатын материалды логикалық тұрғыдан;  

әртүрлі жазбаша жұмыстарды ағылшын тілінде жазып. 

Ағылшын мәтіндерінің ауызша және жазбаша аудара білу; семинар 

жұмыстары барысында студент ағылшын тілінде ауызша баяндама. 

 



және шиизм: салыстырмалы талдау.  

HKUC 4508 History of Kazakhstan 

urban culture 

3кредит/5 ECTS  

 

 

Курстың мақсаты: Қазақстанның ежелгі дәуірдегі және орта 

ғасырлардағы қалалары мен қалалық мәдениетін зерттеу.  

 Курстың міндеттері: Орталық Қазақстан мен Жетісудағы қалалық 

мәдениеттің даму ерекшеліктері туралы студенттерге түсінік беру.  

Курстың қысқаша мазмұны: ерте ортағасырлар дәуірінде Жетісуда 

ӛзіне Соғды мәдениетінің жетістіктерін және түркі мәдени 

кешенін сіңірген ерекше синкретикалық мәдениет қалыптасты. 

Мұндай интеграция қала мәдениетінде кӛрініс ерекше кӛрініс 

тапты. Соғды мәдени кешені ерте ортағасырлық қаламен, қалалық 

мәдениетпен және урбанизациямен тығыз байланысты. Онда қала 

қолӛнер, сауда және ауыл шаруашылығы орталығы ретінде қызмет 

атқарған.  

Білу:  ежелгі дәуірден бері Қазақстандағы урбанизация процесінің 

ерекшеліктері туралы; сауда, қолӛнер және рухани мәдениеттің 

орталығы ретінде қалалардың дамуындағы Ұлы Жібек жолының 

рӛлін. 

Жеткізе білу: қарастырылатын материалды логикалық тұрғыдан; 

әртүрлі жазбаша жұмыстарды ағылшын тілінде жазып. 

Ағылшын мәтіндерінің ауызша және жазбаша аудара білу; семинар 

жұмыстары барысында студент ағылшын тілінде ауызша баяндама. 

 

MCWE 4509 Medieval civilization of 

West Europe 

3кредит/5 ECTS  

 

Курста Ү және ХҮ ғ. аралығындағы Батыс  эволюциясының  

негізгі бағыттары қарастырылады, солардың ішінде маңыздылары: 

жаңа патшалықтардың пайда болуы, екі мәдениет синтезінен 

пайда болған – варварлық және римдік; германдықтардың жаңа 

ұйым құруға талпынысы-Каролингтік әлем,  VIII- X ғ. Еуропаны 

біріктіру ұмтылысы, біріккен әркелкі христиандық Еуропаның 

қалыптасуы. 

Курстың мақсаты: Батыс Еуропаның ортағасырлық ӛркениетін 

жан жақты қарастыру– тарихын, техникасын, экономикасын, 

күнделікті ӛмірін, интеллектуалды және рухани мәдениетін. 

Курс міндеттері: кешенді талдау амалдарын иегере білу және 

ғылыми әдебиеттерді, тарихи деректерді пайдалану, отандық және 

шетел ғалымдарының жалпытарихи, гуманитарлық теорияларын 

қарастыру, пәнаралық зерттеу тәсілдерін қолдану. 

Бакалавр білу керек:  

- деректік материалдарды терең меңгере отырып тарихи дамудың 

кӛпқырлы да жан-жақты динамикасында бағдар табуға, қазіргі 

уақыттағы кезкелген қоғамдық құбылысты талдай білуге үйренеді. 

- зерттеуге қажетті деректерді, әдебиеттерді іздестіру, фактілерді 

жинақтау, тексеру, талдау тарихи материалды жазбаша және ауызша 

жеткізе білу, негізгі жазба жұмыстарын (аннотация, пікір, реферат, 

ғылыми баяндама) жазуды дамытады. 

 

HSCK 4510 History of science and 

culture of Kazakhstan 

3кредит/5 ECTS  

 

 

Курстың мақсаты: Қазақстанда ғылымдардын пайда болу тарихын 

мәдениетінің түрлі бағыттарының қалыптасуын зерттеу. 

Курстың міңдеті Қазақстанның тарихи мәдени және ғылыми 

мұралар туралы студенттерге нақты түсінік қалыптастыру 

Қысқаша түсінік   Ортағасырларда  Қазақстанда ғылыми білімнің 

пайда болуы.18-20ғғ орыс ғалымдарының Қазақстанды зеттеудегі 

рӛлі Қазақстандық ғылыми мектептердің бағыт бойынша 

құалыптасуы. Қазақстандық ғылым және мәдениеттің кӛрнекті 

тұлғалары. 

 

Бакалавр білу керек:  

Қазақ ғылымы мен білімінің қалыптасқан негізгі этаптары 

Қазақстанның мәдениетінің негізгі бағыттарымен жетістіктері. 

Оқытылып отырған материялдарды логикалық баяндай білу 

ағылшын тілінде түрлі жазба жұмыстарды баяндау 

дағдысын,семинар барысында студент ағылшын тілінде ауызша 

сӛйлей алу дағдысын меңгеруге міңдетті.Ағылшын мәтіндерін 

ауызша жазбаша аудару дағдысын қалыптастыру. 

CAIS 4511 Central Asia in the 

international system 

\3кредит/5 ECTS  

 

Орталық Азияның тарихы әлемдік тарихтың құрамадас бӛлігі 

ретінде талданған. Орталық Азия тарихындағы сяаси, әлеметтік 

және экономикалық үрдістер Дала ӛркениетін қалыптастырды. 

Оның ӛзіне тәне ерекшеліктері мен ортақтықтарының қалыптасуы 

зерттелген. 

Бүгінгі күнге дейін бұл аймақтың тарихи ӛз орны бар және оны 

зерттеу ӛте маңызды. 

Білу: әлемдік тарихтағы Орталық Азия мемлекеттерінің тарихи даму 

жолы мен ерекшеліктері туралы білім; 

Түсіну: Орталық Азия тарихының әлемдік тарихқа ықпалын 

анықтауға және талдауға бейімдеу; 



 

  

RKIC 4512 The Republic of 

Kazakhstan in the 

international community 

3кредит/5 ECTS  

 

 

Курстың мақсаты: қазіргі кездегі геосаяси жағдайдың даму 

тенденциясы және Қазақстанның әлемдік қауымдастықтағы 

позициясы  туралы түсінік беру. 

Курстың міндеттері: пәндерді ағылшын тілінде оқу халықаралық 

қатынастар тарихы бойынша лексикалық потенциалын кеңейте 

түседі.  

Курстың қысқаша мазмұны: қазіргі кездегі Қазақстан 

Республикасы мен АҚШ-тың дипломатиялық қарым-қатынастары, 

Қазақстанның ЕО-ғы ӛкілдігі, Қазақстан Республикасының 

сыртқы саяси курсының негізгі бағыттары. 

білу: 

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты тарихының негізгі 

ӛзгерістері мен фактілерін; оның стратегилық бағыттарын; 

-жасай алу: 

Негізгі ӛзгерістер талдау негізінде қорытындылар; негізделген 

тарихи аналогиялар ӛткізуді; тарихи құбылыстардың себеп-

салдарын анықтауды. 

қабілетіне ие болу: 

 тарихи деректермен жұмыс жасау; ғылыми әдебиетті сыни талдау; 

ғылыми мәселені қоя білу; тарихи материалды еркін жеткізе білу. 

PSUSA 4513 Political system of USA 

2кредит/3 ECTS  

 

Басқарудың президенттік жүйесінде АҚШ-та биліктің заң 

шығарушы, атқарушы және сот деп бӛлінуі маңызыд. Бұл жүйенің 

артықшылығы биліктің әр қанаты басқа билікті бақылап, оған 

ықпал ете алады. Курстың мақсаты АҚШ-тың қазіргі саяси жүйесі 

тарихының барлық аспектілерін сипаттау. Міндеттер: АҚШ 

Конституциясының мазмұнын талдау; АҚШ-тың саяси жүйесін 

анықтайтын демократиялық қағидаттарды кӛрсету; АҚШ-тың 

саяси тарихын қандай да бір президенттің билеу кезеңіне (немесе 

дәуірге) бӛлу себептерін анықтау. 

Студент білуі қажет: АҚШ саяси жүйесінің белгілері президенттік 

билеу формасында биліктің үш қанатқа бӛлінетіні: заң шығарушы, 

атқарушы, сот; екі партиялық жүйенің маңызын; белсенді 

демократиялық, саяси мәдениет. Студенттің біліктілігі: АҚШ-тың 

қазіргі кездегі заңдылықтарын түсінуге ықпал жасайтын саяси жүйе 

туралы ақпарат материалдарын жүйелі түрде мазмұндау. 

 



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  5В020300- ИСТОРИЯ 

 

Код дисциплины Название дисциплины, 

количество кредитов, 

пререквизиты, распределение 

по видам занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса) Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

1 2 3 4 

POK(R)Ya 

1102 

Профессионально-

ориентированный казахский 

(русский) язык 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель: научить студентов умению репродуцировать и 

продуцировать диалогическую и монологическую речь на 

казахском (русском) языке в сфере бытового, научного и 

профессионального общения. 

Краткое содержание. Воспроизведение концептуально 

организованного филологического знания на  казахском 

(русском) языке; соотнесение процессов функционирования и 

развития казахского (русского) языка с социально-

экономической, культурно-исторической, политической 

ситуацией в Казахстане и в мире, с конституционно-

правовыми основами РК. 

– умение применять фундаментальные знания о системе казахского 

языка, структуре и функционировании его единиц для работы с 

текстами по специальности с целью формирования 

профессионального мировоззрения;  

- умение создавать вторичные научные тексты – аннотацию и 

реферативное описание; умение обобщать научную информацию в 

форме тезисного изложения проблемы. 

 

POIYa1103 Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Цель: обучение студентов профессиональному общению на 

иностранном языке. 

Краткое содержание. Обогащение словарного запаса 

иностранного языка, включая профессиональные термины и 

клише, развитие навыков аудирования, усовершенствование 

способностей студентов при чтении публикаций по 

предложенным тематикам из оригинальных 

профессиональных источников и развитие навыков ведения 

деловой переписки с партнерами на профессиональные темы. 

Курс предназначен для студентов со средним и высоким 

уровнями владения языком (Pre-Intermediate, Intermediate, 

Upper-Intermediate, Advanced).  

- умение воспринимать иностранную речь на слух; 

- владение навыками общения на иностранном языке и широким 

словарным запасом;  

- владение навыками чтения и анализа прочитанного материала.  

FNP2104 Философия научного познания 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: формирование методологической и исследовательской 

культуры студентов, умения самостоятельно формулировать 

научные проблемы и алгоритм научного поиска ориентируясь 

на фундаментальные знания в области философии науки, а 

также возможности междисциплинарной методологии. 

Особое внимание уделяется проблемам науки и техники, 

инженерно-технических знаний и творчества, роли науки в 

общественном прогрессе, а также в генезисе и решении 

глобальных задач современности. 

Краткое содержание. Изучение ключевых идей и категорий 

современной философии, и основных принципов, законов и 

механизмов познавательной деятельности. Рассмотрение 

этических проблем развития науки и техники, основных 

духовных ценностей и их значимость для профессиональной 

деятельности. Расширение и совершенствование знаний 

- знание роли философии как мировоззрения и основы научного 

знания; сущности и взаимосвязи философской и общенаучной картин 

мира;  

- знание основные принципов, законов и механизмов познавательной 

деятельности; - знание актуальных этических проблем современности 

и их значимости для профессиональной деятельности;  

- умение объективно осмысливать реалии современной 

социокультурной ситуации с точки зрения методологии критического 

мышления;  

- умение использовать знание принципов, законов и категорий 

философии в процессе решения профессиональных научных задач; 

- владение навыками творческого, критического мышления и 

применения инструментария критического мышления к анализу 

научных, культурных, социально-политических явлений и процессов.  

 



студентов в эвристической и методологической области науки 

посредством освоения научно-методологического потенциала 

современной философии. Формирование представления о 

закономерностях существования и развития социума, 

государства, гражданского общества и личности, о принципах 

толерантности и межкультурного диалога как условии 

существования современного глобального общества. 

Формирование у студентов культуры критического мышления 

и навыков самостоятельной рефлексии над собственными 

методологическими проблемами. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

PMK 2201 Психология межличностной 

коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: осознание студентами роли и места психологических 

знаний о межличностной коммуникации в современном мире, 

выявление их значения в процессе профессионального 

становления в рамках выбранной специальности. 

Краткое содержание. Систематизация знаний студентов на 

основе изучения основных парадигм, теорий и концепций 

современной психологии межличностной коммуникации. 

Теоретическое и эмпирическое изучение психологических 

проблем межличностной коммуникации на основе изучения 

познавательных процессов, психических состояний и 

индивидуально-психологических особенностей личности. 

Основные категории и понятия социальной психологии, 

методологические основы социальной психологии, основные 

теории, концепции и принципы социальной психологии, 

сущность, содержание и формы психических явлений, 

закономерности их динамики, методы и приемы исследования 

межличностной коммуникации, сущность новых 

психологических методик и технологий изучения 

межличностной коммуникации. 

- знание системы психических явлений межличностной 

коммуникации в единстве познавательных процессов и регулятивных 

состояний;  

- знание теоретико–методологических основ современной психологии 

межличностной коммуникации; 

- знание основных понятий и категорий современной психологии 

межличностной коммуникации;  

- умение адекватно применять полученные психологические знания в 

условиях межличностной коммуникации;  

- умение исследовать индивидуальные особенности человека в 

условиях межличностной коммуникации с целью выявления его 

личностных свойств и составления психологической характеристики; 

- умение грамотно выстраивать систему отношений с другими 

людьми в контексте межличностной коммуникации и группового 

взаимодействия;  

- владение навыками осуществления психологического исследования 

межличностной коммуникации, его проведения, обработки 

полученных данных и грамотной интерпретации результатов; 

- владение навыками выработки практических рекомендаций, 

способствующих совершенствованию личности в условиях 

межличностной коммуникации; 

- владение навыками оценки и коррекции межличностной 

коммуникации в целях гармонизации личности и ее взаимоотношений 

с окружающими.  

TPP 2202 Теоретическая и прикладная 

политология  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: ознакомление с основами политики, власти и властных 

отношений, политической системы Республики Казахстан.  

Краткое содержание. Политических режимы, формы 

государственного правления и устройства, политические 

процессы в Казахстане и на мировой арене. Программные 

документы и Послания Главы государства, стратегические 

направления внутренней и внешней политики Республики 

Казахстан. Представление о глобальном мире как новом 

мировом порядке, понимание основных тенденций мировой 

политики и международных отношений, содействие 

укреплению национальной безопасности и предотвращению 

- умение выражать гражданскую позицию и проявлять общественно-

политическую активность, противостоять различным формам 

манипулирования; 

- способность к толерантному профессиональному взаимодействию и 

адаптации в новых условиях с учетом социально-культурных, идейно-

политических и религиозных различий. 

 



актов терроризма и экстремизма. 

ELSU 2203 Этика личного и социального 

успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с этическими 

нормами, моральными принципами и ценностями в 

социальной деятельности человека. 

Краткое содержание. Систематизированное представление о 

путях формирования и совершенствования этических 

нормативов в различных областях профессиональной 

деятельности. Формирование у будущих специалистов знания 

об основных этических понятиях, закономерностях 

формирования этических норм в процессе социализации 

личности. Ознакомление с основными этапами и тенденциями 

в развитии этики. раскрытие содержанияфундаментальных 

этических ориентиров, формирующих нравственную позицию 

личности. 

- знание основных этических понятий и категорий; 

- владение навыками самостоятельной нравственной ориентации в 

социуме, свидетельствующие о достаточном уровне этической 

зрелости; 

- знание принципов и методик поиска оптимальных этических 

решений в затруднительных ситуациях повседневной жизни;  

- владение навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

- владение навыками поведения в обществе и общении с гражданами в 

соответствии с нормами этикета. 

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основными особенностями культуры и 

религии Казахстана, рассмотрение эволюции культурных и 

религиозных традиций народов Казахстана.  

Краткое содержание. Методы культурологии, 

религиоведения, для исследования явлений культуры и 

религии регионов Казахстана, понятие «диалога» как одной из 

центральных категорий гуманитарных наук 20-21 века, а 

также специфику теоретического языка описания его 

основных экзистенциальных и социокультурных параметров, 

границ и горизонтов. Специфические характеристики 

метафизического и религиозного опыта человека как 

онтологических оснований диалога. 

- знание научного мировоззрения, этнической и культурной 

толерантности;  

- умение осуществлять сравнительный анализ иерархий базовых 

ценностей религиозных и нерелигиозных мировоззрений прошлого и 

настоящего;  

- умение прогнозировать перспективы возможного взаимодействия 

философии, религии, науки и искусства в процессе решения основных 

мировоззренческих проблем; 

- умение выявлять синхронные и диахронные взаимосвязи явлений 

региональной культуры, устанавливать их причины и следствия;  

- владение навыками толерантного поведения, социального и 

профессионального взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий. 

OPS 2205 Общая и прикладная 

социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: сформировать общее представление о современном 

обществе; знать социальные процессы, происходящие в мире 

и Казахстане (вопросы стратификации, социального 

неравенства, бедности и богатства, социальных, религиозных, 

экономических и политических конфликтов). 

Краткое содержание. Характер социальных взаимодействий 

между людьми, социальные и групповые различия между 

ними. Основные закономерности развития общества, 

основные социологи-ческие понятия, методы социо-

логического исследования, со-временные социологические 

тео-рии, основные направления и результаты современных ис-

следований в области социологии.  

- умение самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

- умение динамично использовать альтернативные, новые и/или 

инновационные социологические подходы к решению 

профессиональных задач; 

- умение корректно и аргументировано формулировать свою мысль в 

устной и письменной форме; 

- умение использовать усвоенные знания в конкретных ситуациях;  

- владение навыками социального взаимодействия: сотрудничества, 

толерантности и уважения;  

- владение навыками социального прогнозирования и 

проектирования, публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики.  

BZhCh 2206 Безопасность 

жизнедеятельности человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: освоение теоретических знаний и приобретение 

практических навыков, необходимых для создания 

комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности человека, идентификация негативных 

воздействия среды обитания, разработка и реализация мер 

- знание методов защиты от природных и техносферных опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

- умение принимать решения в пределах своих полномочий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций(ЧС);  

- умение идентифицировать основные опасности среды обитания 



защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий.  

Краткое содержание. Основные  природные и техносферные 

опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них. Основы 

теоретического  анализа и прогнозирования опасных явлений 

и процессов.  

человека, оценивать риск их реализации;  

- владение способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

EUR 2207 Экология и устойчивое 

развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: обеспечить обучающихся систематическими теорети-

ческими и практическими знаниями по экологии и 

устойчивому развитию, охране окружающей среды и 

рациональному природопользованию, для подготовки ква-

лифицированных специалистов  широкого профиля. 

Краткое содержание. Оновные закономерности 

взаимодействия живых организмов с окружающей средой; 

механизмы устойчивости и функционирования экосистем и 

биосферы; место и роль экологии в решении современных 

экономических и политических и социальных проблем; 

глобальные экологические проблемы современности, 

причины, этапы их становления и последствия. Особое место 

в дисциплине занимает вопрос об устойчивом развитии 

природы и общества, международном сотрудничестве в 

области охраны окружающей среды.  

- умение выявлять и анализировать естественные и антропогенные 

экологические процессы и возможные пути их регулирования; 

- умение разбираться в современных концепциях и стратегиях 

устойчивого развития человечества, направленных на планомерное 

изменение традиционных форм хозяйствования и образа жизни людей 

с целью сохранения стабильности биосферы и развития социума без 

катастрофических кризисов;  

- умение использовать полученные знания о закономерностях 

взаимодействия живых организмов и окружающей среды в 

практической деятельности для сохранения устойчивого развития; 

- владение навыками анализа экологических процессов, постановки 

конкретных  задач  и приоритетов устойчивого развития природы и 

общества.  

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: рассмотрение особенностей правовой системы 

Казахстана, раскрытие основных положения базовых 

нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

Краткое содержание. Правовая система Казахстана, 

основные положения базовых нормативных правовых актов 

Республики Казахстан. Теоретические основы  построения 

правового государства, демократического общества и 

социального государства. Основные направления Концепции 

правовой политики Казахстана на 2010-2020 гг. и «Стратегии 

«Казахстан-2050». 

- знание специфики казахстанской правовой системы как в историко-

правовом контексте, так и в современных условиях интеграции 

отечественного законодательства в мировую систему права;   

- умение свободно использовать научно-теоретические знания в 

процессе жизнедеятельности, защиты конституционных прав и 

свобод.  

 

OE 2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: Формирование научных представлений об основных 

категориях, понятиях и закономерностях функционирования 

экономики.  

Краткое содержание. Социально-экономические отношения. 

Основные микро- и макроэкономические показатели, методы 

их расчета. Механизм рыночного ценообразования, 

конкуренции; тенденций экономического развития. Основы 

экономического развития современной системы между-

народных экономических отно-шений и тенденций развития 

мирового рынка.  

- знание сущности экономических преобразований в обществе, логики 

и взаимосвязи явлений и процессов в жизни общества; 

- умение применять систематизированные экономические знания в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ (STEM) МОДУЛЬ 



ITPS 1301 Информационные технологии 

для проф. целей 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+0+2 

 

Изучение особенностей структуры PC устройства. 

Информационная технология хранения данных, представленных в 

компьютере. Файлы и справочники.  

Файловая система. Разработка программного обеспечения, ее 

структура.  

Операционные системы, технологические работы и функции. 

Алгоритмы и блок-схемы.  

Интерфейс User. Технологические решения проблемного PC. MS 

Word редактора текста. Технология создания и редактирования 

документов. Excel MS Редактор таблиц.  

Основная технология создания, редактирования  рабочих столов. 

-знание в области устройств , вычислений на ПК и технологий для 

их работы, знание алгоритмов,  

-умение разрабатывать программное обеспечение  и отдельные 

программы; 

- практическое знание  

операционных систем, различных утилит,  

- владеть достаточным уровнем 

обработки текста  

и крупноформатных таблиц  и 

приложений 

GOK 1302 География и основы 

картографии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

 

Цель курса: изучить основные понятия географической науки, ее 

теоретические основы, теорию и методы использования карт 

применительно к изучению исторических процессов. 

Задачи курса: дать студентам представление о географических 

карты как наглядных  образно-знаковых  моделях  пространства. 

Краткое содержание курса: отображение и исследование 

пространственного размещения, сочетаний и взаимосвязей 

явлений природы и общества (и их изменений во времени) 

посредством картографических изображений, воспроизводящих 

те или иные стороны действительности.  

знание:  теоретических основ географической науки, в том числе 

учение о предмете и методах картографирования и учение о карте. 

понимание: значимости географического фактора для всемирно-

исторического процесса; 

умение: интерпретировать картографический материал. 

БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 1.  Фундаментальные и прикладные исторические дисциплины 

VID 1401 Вспомогательные исторические 

дисциплины (ВИД) 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

 

В ходе изучения основных аспектов вспомогательных 

исторических дисциплин студенты получат знания об основах 

нумизматики и топонимики, изучающих историю монетной 

чеканки, денежного обращения, географические названия, их 

происхождение, прошлое и настоящее, включая их семантику и 

интерпретацию. Дисциплины также рассматривают проблемы 

классификации и типологизации нумизматических материалов и 

данных по топонимике, которые являются междисциплинарной 

научной дисциплиной, что подразумевает использование данных 

следующих областей научных знаний: географии, истории и 

лингвистики.  

- знания о монетных дворах, существовавших на территории 

Казахстана и других сопредельных стран, о том какие монеты в 

разные исторические периоды использовались в качестве 

денежного средства; 

- знание истории родного края, найти объяснение  названиям рек, 

городов и различных местностей Казахстана и других стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

- умение делать историко-сравнительный анализ по топонимике 

Казахстана и на просторе Евразии.  

 

Arh  1402 Археология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с 

основными направлениями истории и развития археологической 

науки. При этом особое внимание уделяется принципам 

археологии, возможностям интерпретации полученных 

источников, археологической типологии и классификации. Задача 

модуля – научить студента коррелировать теоретические 

разработки и практические навыки полевых исследований 

наравне со знаниями в области истории развития археологической 

науки для получения оптимальных результатов. Выработать 

критический подход при планировании и проведении научных 

– способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области археологии,  

– знать способы существования человека в различной 

экологической среде, материальные остатки жизнедеятельности 

людей, их типологию и методы изучения, общие черты и 

характерные особенности жизни древних обществ, формирования 

этнокультурных миров от эпохи палеолита до средневековья 

включительно; 

– способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса 



исследований. 

Etn  1403 Этнология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

 

Задача курса – ознакомить студентов с основными проблемами и 

теоретическими положениями этнологии. На основании курса 

студенты познают  методы и понятийный аппарат этнологии, а 

также их применение к изучению этнографии народов мира. 

Основное содержание дисциплины посвящено описанию  

этнической картины мира, включая Казахстан, а также 

географическому размещению, антропологической, языковой и 

хозяйственно-культурной классификации. Значительное место 

отведено этногенезу и этнической истории, характеристике 

традиционной и современной  культуры народов мира, включая 

современные этнокультурные и этноконфессиональные процессы 

в мире. 

- знания по методике сбора этнографических материалов, 

организации и проведению экспедиций и командировок, 

составлению вопросников и анкет по изучению этнокультурных 

процессов. 

Arhv 2404  Архивоведение 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

 

Архивоведение – это комплексная дисциплина, разрабатывающая 

теоретические, правовые и методологические вопросы науки об 

архивах. Ее составными компонентами являются следующие  

темы: 

теория и методика архивоведения 

история и организация архивного дела 

археография, архивное право 

архивоведческое терминоведение 

архивный менеджмент 

архивная статистика 

автоматизированные архивные технологии 

знание: теории и практики архивного дела; истории организации 

архивного дела в Казахстане архивной терминологии,  

умение: применять на практике методику работы с архивными 

источниками 

Kl  3405 Клиометрия 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  

ITPS 1301 

2+1+0 

 

Курс имеет своей целью ознакомление студентов-историков с 

основными направлениями исторической информатики как 

научного направления и современной методики преподавания 

истории.  

Курс адаптирован к особенностям исторического образования. В 

ходе его освоения студенты должны овладеть широким спектром 

применения информационно-коммуникационных технологий. 

Знание: законодательных основ использования электронных 

ресурсов, средств мультимедиа в работе историка, изучение 

электронного текста, компьютерной графики, ресурсов Internet и 

электронных учебников. 

Умение: использования электронных таблиц, баз данных, методов 

математической статистики в исследовательской деятельности. 

 

Модуль 2.   История античности 

IDM 1406 История древнего мира 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

 

Цель курса: дать студентам знания об   

античной культурой и ее влиянии на развитие мировой 

цивилизации. 

Краткое содержание курса:предмет и методология антиковедения, 

основные этапы его развития как науки; результаты новейших 

исследований в области отечественного и зарубежного 

антиковедения; основные проблемы генезиса и развития 

античного полиса; особенности функционирования политических 

систем в античности; традиционная социальная организация 

древних греков и римлян; традиционная культуру, обычаи, 

- знание об основных этапах и процессах развития античной 

цивилизации Востока и Запада, генезисе номадной цивилизации в 

контексте этнокультурных и этнополитических процессов 

древнего периода  Казахстана. 

- умение соотносить отдельные явления и события исторического 

прошлого с общей парадигмой всемирно-исторического развития 

человеческого общества посредством критического анализа, 

ретроспективного, сравнительно-исторического  и других методов 

научного исследования. 



верования древних греков и римлян. 

DIK 1407 Древняя история Казахстана 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

 

Цель курса: Дать полное представление об основных этапах и 

особенностях исторического процесса на территории Казахстана с 

древнейших времен до тюркского периода. В этой связи ставятся 

следующие задачи: 

-ознакомить студентов с обширным фактологическим материалом 

в хронологической последовательности, основываясь на 

достижениях современной исторической науки Казахстана; 

-определить основные этапы и своеобразие историко-

этнокультурных процессов в древности и раннем средневековье; 

-раскрыть содержание феномена «кочевой цивилизации».  

Модуль 3.  Медеивистика 

ISV 1408 История средних веков 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  IDM 1406 

2+1+0 

 

Цель дисциплины: изучение студентами фактической истории 

Западной Европы, стран Центральной Европы и Византийской 

империи в период Средних веков и Раннего Нового времени (V–

первая половина XVII вв.), закономерностей эволюции 

феодальной общественной системы и еѐ особенностей в странах 

названного региона и на их примере общих закономерностей 

всемирной истории. 

 

 - знание  об исторических событиях средневековой истории в 

диахронном срезе как в масштабах всемирной истории, так и 

локальной истории афро-азиатского и евразийского историко-

культурного пространства. 

 -знание общих закономерностей и особенностей исторического 

развития этносов и государств средневековья; 

-умение демонстрировать знакомство с новейшими достижениями 

в области отечественной и зарубежной истории в практике 

конкретно-исторических исследований; 

 - владение навыками критического анализа научных теорий, 

готовность постоянного обновления и освоения информационного 

поля исторической науки. 

SIK 1409 Средневековая история 

Казахстана 

 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  

 DIK 1407 

2+1+0 

 

 

Цель:  

-ознакомить студентов с проблемами истории Казахстана ХІІІ-

ХУІІІ вв. на основе научного и системного подходов;  

- ознакомить с общими законами мирового исторического 

развития и особенностями исторического процесса;  

- приобщить студентов к народным историческим традициям, 

чувствам патриотизма, гуманизма. 

Задачи курса: 
- сформировать представление о развитии средневековой истории 

Казахстана; 

  - ознакомить с различными видами источников; 

  -ознакомить с теоретическими, методологическими, 

концептуальными проблемами cредневековой истории 

Казахстана; 

  - раскрыть особенности становления тюркских государств;  

-осветить этническую и политическую историю кыпчаков и 

огузов, сыгравших важную роль в этногенеза казахского народа; 

--дать представление о политическом, экономическом и 

культурном развитии Казахстана накануне монгольского 

нашествия. 

ISAASV 2410 История стран Азии и Африки 

в средние века 

История средних веков 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  IDM 1406; ISV 

Целью курса является формирование и систематизация знаний по 

истории 

стран Азии и Африки в средние века как важнейшей части 

истории мировых 

цивилизаций, выявление присущих средневековому Востоку 



1408 

2+1+0 

особенностей 

общественного развития.  Данный курс направлен на создание у 

студентов 

целостного представления об истории стран изучаемых регионов 

во всем 

многообразии их политического, экономического, социального и 

культурного развития, 

Основные задачи курса: способствовать овладению основным 

содержанием истории стран Азии и 

Африки в средние века; 

- формировать умение обосновать хронологические рамки 

отдельных 

периодов в средневековой истории стран Азии и Африки, 

понимать их 

внутреннюю периодизацию; 

- развить понимание общих черт и специфики истории отдельных 

цивилизаций средневекового Востока 

Модуль 4.  Исторические и духовные основы тюркского мира 

ITN 2411 История тюркских народов 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   

DIK 1407; SIK 1409 

2+1+0 

Цель курса: изучение истории тюрков как составной части 

всемирной истории.  

Задачи дисциплины: 

способствовать осмыслению реальной истории тюркских 

народов; 

способствовать освоению студентами основного массива научной 

литературы, источников по проблематике;  

освоение студентами проблематики единства тюркских народов;  

изучить проблемы тюркской государственности периода 

древности и средневековья и их взаимосвязи, преемственности. 

Знание: ценностно-смыслового содержания и историзма духовной 

культуры казахов, содержание богатого наследия, закономерности 

и тенденции исторического и культурного развития тюркских 

народов в свете цивилизационной теории, значение культурных 

приращений и трансформаций; 

Умение: истории формирования традиционного мировоззрения и 

мифологии казахов в различных областях знания.   

IDKKN 2412 История духовной культуры  

казахского народа 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   

DIK 1407; SIK 1409 

2+1+0 

Изучение данной дисциплины имеет большое значение в 

подготовке специалистов, поскольку в систематическом виде 

представляет развитие духовной культуры казахов, ее основные 

разделы, отражает роль духовной культуры в сохранении 

этнических параметров культуры. Задачами дисциплины является 

комплексное, научно-интегративное изучение духовной культуры 

путем привлечения материалов из смежных дисциплин 

(фольклористики, этномузыковедения, культурологии, 

философии, истории, религиоведения, искусствоведения, 

археологии и т.п.) 

Модуль 5.  Всемирная  история в новое и новейшее время 

NNISAA 2413 Новая и новейшая история 

стран Азии и Африки 

 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  ISAASV 2410 

Цели и задачи курса: 

- Расширение, углубление и обобщение знаний по новейшей 

истории стран Азии и Африки в контексте мировой истории. 

- Привитие адекватного профессионального понимания 

современных политических и социально – экономических 

- знание периодизации, источников и историографии  по 

проблемам всемирной и отечественной истории; основных теорий 

и концепций в области гуманитарных и социальных наук;  

 - умение осуществлять  компаративный анализ исторических 

процессов и событий нового и новейшего времени, имевших 



2+1+0 процессов, происходящих в странах Азии и Африки, с учетом их 

исторического опыта и цивилизационной специфики. 

- Формирование представлений об особенностях перехода афро-

азиатских государств от авторитарно-тоталитарных режимов к 

демократической форме правления, от централизованно плановой 

экономики к экономике рыночной. 

-  Выявление роли религиозно - цивилизационной традиции в 

процессе поисков путей развития современного Востока.  

место и странах Европы, Америки, Азии и Африки. 

--сформировать умения логически мыслить, находить причинно-

следственные связи между явлениями и событиями в 

исторической жизни народов стран Европы и Америки; 

-аргументировано обосновывать свою точку зрения по тем или 

иным вопросам курса истории стран Европы и Америки.. 

умение всесторонне анализировать роль исторических личностей 

с новых теоретико-методологических позиций и определять их 

место и значение в историческом процессе. NNIEA 2414 Новая и новейшая история  

стран Европы и Америки 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  ISV 1408 

 

2+1+0 

Цель курса: всестороннее, комплексное освещение событий, 

исторических фактов, понятий, основного содержания 

исторического процесса в странах Европы и Америки в новое и 

новейшее время.    

Задачи изучения дисциплины: 

-показать проблемы периодизации, формационного и 

цивилизационного подходов в истории стран Европы и Америки; 

-дать общую характеристику и основные проблемы истории 

нового времени: буржуазные революции XVII-XVIII вв., 

промышленные перевороты, этапы становления мирового рынка, 

международная ситуация, формирование колониальной системы, 

формирование национальных государств, Первая и Вторая 

мировые  войны; 

- показать причины распада биполярной системы, 

международные отношения в новейшее время и на современном 

этапе; 

-показать переход к постиндустриальному производству, развитие 

глобального производства, построение информационного 

общества, старые и новые социально-демократические движения, 

основные тенденции развития науки и культуры стран Европы и 

Америки в новейшее время. 

Модуль 6.   История Казахстана в новое и новейшее время 

NIK 2415 Новая история Казахстана 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   

 SIK 1409 

2+1+0 

Цель и задачи:  формирование целостного комплекса знаний по 

истории социально-экономического, политического, кулътурного 

развития Казахстана в XVIII- начале XX вв. 

Краткое содержание курса: события казахско-джунгарских войн 

XVIII в.;  

основные факты по истории процесса присоединения Казахстана 

к Российской империи; особенности процесса националъно-

освободителъной борьбы в Казахском крае в составе Российской 

империи; 

тенденции социалъно-экономического развития Казахстана в 

XVIII-XIXвеках; 

знания по развитию культурных процессов на территории 

казахского края; знания по развитию системы образования в 

казахском крае: особенности, реформы, проблемы. 

 

Знания: об исторических основах и периодах становления 

независимой казахстанской государственности через призму 

изучения конкретных источников и исторических фактов с 

позиций новых теоретических и методологических взглядов;   

иметь четкое представление о  непрерывности и преемственности 

историко-культурного  развития, о вкладе в мировую 

цивилизацию и глубоких корнях духовного и материального 

наследия, примерах гуманизма, патриотизма, созидательного 

труда прошлых поколений, великих личностей народа;   

умение: достигнуть  всестороннего, глубокого понимания, 

научной оценки имманентных преимуществ, особенностей и 

значения казахстанской модели развития  через историко-

сравнительный анализ сегодняшних достижений состоявшейся 

казахстанской государственности с различными периодами 

исторического прошлого;   



ISK 2416 История  советского Казахстана                

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   

NIK 2415 

2+1+0 

Цель дисциплины - дать объективные исторические знания по 

советскому периоду истории Казахстана. 

Краткое содержание: Казахстан в период становления советской 

тоталитарной  системы. Трансформация традиционной системы 

жизнеобеспечения казахского этноса в период насильственной 

коллективизации и оседания.. Голод 30-х гг. Противоречивые 

тенденции в развитии культуры, науки и образования Советского 

Казахстана. 

способность: определить основные этапы развития  суверенного 

Казахстана;  на научной основе, системно понять суть и 

содержание значимых мероприятий, связанных с реализацией 

экономических, политико-социальных реформ. 

IRK 3417 История Республики Казахстан 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   

NIK 2415; ISK 2416 

2+1+0 

Цель дисциплины - дать объективные исторические знания об 

основных этапах истории Республики Казахстан.  История 

Казахстана рассматривается с объективных позиций с учетом 

важнейших методологических принципов (историзм, актуализм, 

конкретность), с привлечением общенаучных средств познания 

(статистика, систематизация, познавательные методики), а также 

специфических исторических методов (сравнительно-

исторический, хронологический, проблемный и т.д.). 

 

Модуль 7.   Историографические и  источниковедческие аспекты исторического знания 

IIK 3418 Историография истории 

Казахстана 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   

NIK 2415; ISK 2416 

2+1+0 

Цель преподавания дисциплины – изучение истории развития 

казахстанской исторической науки в разные периоды; 

определение критериев ее развития; выделение концептуальных 

решений по разным проблемам; привить студенту знания, умения 

и навыки, в анализе трудов исторического характера, ознакомить 

студентов с основными принципами историографии истории 

Казахстана. 

Задачи дисциплины: 

- показать уровень развития исторических знаний в древней и 

средневековой истории; 

-выявить особенности развития исторической науки в период 

советской тоталитарной системы и выработать у студентов 

критическое отношение по изучаемым вопросам; 

-выработать теоретические и практические навыки у студентов в 

достижении определенных задач, в аргументированном 

изложении исторических событий. 

- знание  историографических и источниковедческих  аспектов 

исторического знания;  

-  умение определять периоды отечественной и зарубежной 

историографии, показывать степень изученности актуальных 

проблем исторической науки. 

IIZS 3419 Историография истории 

зарубежных стран 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  NNIEA 2414 

 

2+1+0 

Цель курса: 

Изучение становления исторической науки в ведущих странах 

Запада на фоне общих закономерностей развития общественной 

мысли в XVI – XX вв.  Задачи курса:  

Изучить историю становления  и развития исторической науки. 

Выявить особенности историографии Англии, Франции, США, 

Германии 

Краткое содержание курса: историография Великобритании, 

Германии, Франции и США, представлены основные научные 

направления и школы, их достижения  и проблемы. Значительное 

внимание уделено современному состоянию исторической науки 

и тенденциям еѐ развития, проблематике исследований, 



университетским и научным центрам, учреждениям и 

организациям, периодике. 

Ist 2420 Источниковедение 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Arhv 2404 

 

2+1+0 

Целью курса «Источниковедение» является выработка у 

студентов общего представления об историческом источнике и 

его критическом анализе, понимания места дисциплины в системе 

других специальных дисциплин, основных этапов развития 

исторических источников, их систематизации и методах 

формулярного анализа. 

Предметом изучения дисциплины являются все типы и виды 

источников во всем многообразии их форм и содержания. 

Задачи обучения по дисциплине: 

разбираться в многозначных определениях источниковедения как 

науки; 

уметь классифицировать различные типы источников; 

понимать основы теоретического источниковедения; 

познакомится с практическим источниковедением; 

охарактеризовать основные тенденции развития различных 

источников; 

ознакомится с методикой источниковедческого анализа; 

разобрать основные понятия и термины курса; 

развить способности логического мышления, научить 

установлению логических связей между актами различных 

исторических периодов. 

Модуль 8.  Теоретико-методологические основы исторического познания 

TMI 3421 Теория и методология истории 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты : FNP2104 

1+1+0 

Цель: формирование у студентов целостного представления об 

основных проблемах методологии исторической науки, о 

специфике их постановки и решения в исторических 

исследованиях; овладение студентами основными общенаучными 

и специальными методами и методиками исторического 

исследования. 

Задачи курса. 

–способствовать пониманию студентами основных тенденций 

философии и методологии исторической науки. 

–сформировать потребность в творческом применении принципов 

методологии исторического исследования;  

– Вырабатывать стремление выявлять эпистемологические корни 

современных познавательных парадигм, проводить анализ теорий 

исторического процесса. 

– Развивать навык самостоятельной работы с литературой по 

проблемам методологии истории.  

знание  теоретико-концептуальных аспектов исторического 

знания;  

-  умение выстраивать методологию исторического познания и 

овладеть методами научного исследования в диахронном и 

синхронном срезах, теоретически и методологически 

осуществлять исследовательскую и преподавательскую 

деятельность через раскрытие содержания фундаментальных 

проблем изучения всемирно-исторического процесса и его 

локальных культурно-исторических парадигм. 



MPI 3422 Методика преподавания 

истории 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты :  PMK 2201 

2+1+0 

Цель дисциплины «Методика преподавания истории» – 

теоретическая и практическая подготовка будущих учителей 

истории.  

Задачами курса является овладение студентами основными 

теоретическими знаниями выработка умений, необходимых для 

организации процесса обучения истории, выявление основных 

развивающих и воспитательных возможностей истории. 

II 2423 История искусств 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты :   IDM 1406; ISV 

1408 

 

1+1+0 

Целью изучения дисциплины является получение 

фундаментального образования в сфере культуры и искусства. 

 Задачами изучения дисциплины являются:  изучение сущности, 

структуры и механизмов функционирования художественной 

культуры; изучение теоретических основ художественной 

грамоты на примерах исторического развития искусства; 

формирование представления о сущности и особенностях 

различных видов искусства, художественных процессов развития 

искусства, художественных стилей, школ, направлений; 

овладение приемами и методами анализа объектов и явлений 

искусства; формирование представления об основных проблемах 

и тенденциях развития современного искусства. 

Модуль 9.  Классические языки 

 

LYa 1424 Латинский язык 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  нет  

 

0+2+0 

Целью изучения иностранного языка является формирование 

профессионально-коммуникативных компетенций, 

систематизация знаний студентов в основных видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме.  

Основное внимание направлено на систематизацию и 

активизацию языковых, речевых, социо-культурных знаний, 

умений; привлечение актуальных аутентичных материалов, 

соответствующих интересам и особенностям студентов. 

- владение классическими языками в устной и письменной форме 

для осуществления коммуникации в научной, профессиональной 

общения; владение терминологией специальности на 

классических языках для изучения исторических источников;  

- знание основных содержаний учебных и аутентичных 

профессионально-ориентированных текстов в пределах 

программного материала. 

 

VYa 2425 Восточный язык (арабский/ 

персидский)                          2 

кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:   нет 

0+2+0 

 

 

 

Целью изучения иностранного языка является формирование 

профессионально-коммуникативных компетенций, 

систематизация знаний студентов в основных видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме.  

Основное внимание направлено на систематизацию и 

активизацию языковых, речевых, социо-культурных знаний, 

умений; привлечение актуальных аутентичных материалов, 

соответствующих интересам и особенностям студентов. 

 

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

 

 

ИОТ 1: "Всемирная история (историк-страновед)" 

SW3501  Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит/2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

Студенты узнают об исследованиях и их роли  в практической 

деятельности человека, основных понятиях научно-

исследовательской работы; использовании методов научного 

познания; применении логических законов и правил; накоплении 

научной информации; основных понятиях; алгоритмах решения 

- умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 



изобретательских задач; охранных документах; международной 

сертификации изобретений. 

IMOSZESV 3502 

 

История международных 

отношений  стран Западной 

Европы в средние века    

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   

ISV 1408 

2+1+0 

 

Целью курса является изучение основных периодов 

средневековой истории и их отличительных черт с точки зрения 

развития проведения внешней политики государств, 

международных отношений, создание прочного соединения 

теоретических знаний с гуманитарной культурой студентов.  Задачами курса является знание основных фактов истории международных отношений в средние века,  изучение и анализ основных источников по истории международных отношений в средние века - договоров, пактов, законов.  

 Курс раскрывает средневековую историю международных 

отношений стран Западной Европы;     достижение целей 

государств, осуществлявших внешнюю политику путем войн, 

дипломатии, переговоров и иных мирных технологий.    

Студент должен знать основное содержание истории   

международных отношений в средние века,  источники и 

литературу; должен овладеть базовыми понятиями всемирной 

истории, истории дипломатии.  

- уметь выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты 

исторического знания; находить необходимые для  исследования 

источники и литературу; логически излагать изучаемый материал; 

выполнять основные виды письменных работ, подготавливать 

обзоры и аннотации, презентации/. 

ISIE 3503 

 

История степных империй 

Евразии 

 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  

 DIK 1407 

SIK 1409 

2+1+0 

 

   Цель курса: изучение истории образования  степных империй, 

созданных  прототюркскими и тюркскими племенами. 

 Задачи: определить особенности политогенеза кочевых народов 

Евразии.  

Краткое содержание: История государственности, политико-

правовых институтов кочевого общества, роль личностного 

фактора на примере исторических личностей –правителей кочевых 

империй. 

 

- знание теоретического и  фактологического материала по 

истории тюркских государственных образований средневековья в 

контексте евразийского и мирового культурно-цивилизационного 

процесса 

- понимание  общих закономерностей развития государственности 

кочевников; 

- умение делать обобщения и сравнения  об особенностях 

политического, этнического и культурного развития 

средневековых этносов Евразии. 

IGE 3504 

 

Историческая география  

Евразии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  

GOK 1302 

DIK 1407 

SIK 1409 

 

2+1+0 

 

Цель курса – изучение географической составляющей 

исторического прошлого континентальной Европы в 

совокупности его физико-географических и экономико-

географических аспектов. Содержание курса позволяет решать 

следующие задачи: оценить значение географического фактора в 

историческом процессе; 

проследить этапы научного осмысления роли природного фактора 

в развитии человеческого общества; выявить межпредметные 

связи исторической географии; 

обосновать важность экологического подхода в современном 

мире;  

показать студентам преимущества использования 

картографических источников в исторических исследованиях; 

сформировать представление о необходимости учета 

географической стороны исторического процесса в ходе 

конкретных исследований. 

В курсе рассматривается эволюция методологии исторической 

географии как междисциплинарной области знания, 

рассматривается современное состояние системы историко-

географической науки.   

По итогам обучения студент  должен знать основные этапы 

развития исторической географии как науки, современное 

состояние системы историко-географического знания и 

перспективы развития науки; основные подходы к оценке роли 

природного фактора в развитии общества; терминологию курса.  У 

студентов должно сформироваться целостное представление о 

пределах географического детерминизма в истории, о роли 

географического фактора в историческом процессе; о важности 

экологических знаний в современном мире и их гуманистическом 

аспекте; 

о междисциплинарном характере исследований по исторической 

географии; о влиянии историко-географических концепций на 

развитие исторической науки. 

 Должен уметь определять  специфику физико-географического 

районирования континента, давать характеристику экологических 

процессов исторического периода;  логически излагать изучаемый 

материал; ввыполнять основные виды письменных работ, 

подготавливать обзоры и аннотации, презентации необходимого 

минимума базовых географических и исторических монографий. 



 IK 3505 

 

История Китая 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  ISAASV 2410 

NNISAA 2413 

2+1+0 

 

 Цель курса: понять закономерности возникновения и развития 

государств и правовых систем, особенности становления 

государства  Китая.    

Задачи курса:   овладение материалом учебного курса истории   

Китая. 

Курс призван дать студентам знания по основным этапам истории 

Китая, рассмотреть основные линии эволюции с древнейших 

времен до наших дней, в которой выделяются существенные 

моменты: возникновение протогосударств,  Китай в средние  века,  

история государства Китая нового и новейшего времени.   

Знание: основные тенденции развития государственных и 

правовых институтов Китая с глубокой древности до 

современности. 

Студент должен уметь: 

выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты 

исторического знания; находить необходимые для  исследования 

источники и литературу; логически излагать изучаемый материал; 

выполнять основные виды письменных работ 

(рецензия,обзор,реферат,научный доклад), подготавливать обзоры 

и аннотации, презентации. 

IOI 3506 

 

История Османской империи 

 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

ITN 2411 

ISAASV 2410 

NNISAA 2413 

2+1+0 

 

 

 Цель курса - дать студентам общие представления о процессе 

формирования, основных компонентах и этапах исторического 

развития Османской империи в период средневековья.  

Задачи курса: показать формирование и этапы развития 

Османской империи на фоне политической истории стран 

Востока; показать особенности формирования социально-

экономических отношений, государственности и социальной 

структуры Османской империи, выявить присущую им 

специфику;  показать место и роль Турецкой Республики в 

мировой истории и истории мировой цивилизации.   

Краткое содержание курса: В рамках курса студенты знакомятся с 

историей Османской империи как одном из важнейших этапов 

развития исламской цивилизации.  

В рамках курса студентам преподаются основные  причины 

возникновения и становления  Османской империи в качестве 

политического и духовного лидера исламского мира, этапы 

развития государства - расцвет, упадок и распад, а также 

особенности религиозных, социальных, экономических и 

политических сторон османской цивилизации. Османская 

империя представлена как особая цивилизация в рамках 

исламского мира, возникшая на уникальном историко-

географическом ландшафте полуострова Малая Азия. 

знание: истории   Османской империи в средние века,  источников 

и научной литературы, базовых  понятий всемирной истории.  

умение: выделять теоретические, прикладные, ценностные 

аспекты исторического знания; находить необходимые для  

исследования источники и литературу; логически излагать 

изучаемый материал; выполнять основные виды письменных 

работ, подготавливать обзоры и аннотации, презентации. 

 

 

 

IDUSA 3507  

 

История демократии США 

 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  

NNIEA 2414 

2+1+0 

 

Целью курса является охарактеризовать  все аспекты 

современной политической системы США.  

Задачи: проанализировать содержание Конституции США; 

показать демократические принципы, определяющую 

политическую систему США; определить причины деления 

политической истории США на периоды (или даже эпохи) 

правления, того или иного президента.  

Знание: основных этапов истории становления  системы 

американской демократии; 

понимание: специфики эволюции государственно-политической 

системы  Америки.  

умение: проводить компаративный анализ;  источниковедческую 

критику, выделять причинно-следственные связи и основные 

тенденции. 

IRSG 4508 

 

История  России  и советского 

государства 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  

NNIEA 2414 

2+1+0 

 

Цель курса является рассмотреть историю России и Советского 

государства во всех ее проявлениях – историю, экономику, 

общество, культуру интеллектуальную и художественную. Задачи 

курса: 

 показать причинно-следственные связи между отдельными 

событиями в истории государства; 

овладеть междисциплинарными подходами и методами 

 Знание: основных фактов по истории России  и Советского 

государства, направления социально-экономического и 

политического развития России на разных этапах истории; 

базовых понятий   всемирной  истории,   

умение: проводить сопоставительный анализ с событиями в 

странах Европы и Азии в аналогичный период;  выделять 

теоретические, прикладные, ценностные аспекты исторического 



исторического исследования. 

  Курс призван дать студентам знания по основным этапам 

истории России, рассмотреть основные линии эволюции между 

IX – XX вв., в которой выделяются существенные моменты: 

возникновение новых государств - Киевской Руси, феодальных 

княжеств, Российского централизованного государства, 

Российской империи, Советской России, СССР. 

знания; находить необходимые для  исследования источники и 

литературу; логически излагать изучаемый материал; выполнять 

основные виды письменных работ 

(рецензия,обзор,реферат,научный доклад), подготавливать обзоры 

и аннотации, презентации. 

IEPCA  4509 

 

История этнокультурных 

процессов в Центральной Азии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  

DIK 1407 

SIK 1409 

 

2+1+0 

 

   Цель курса: изучение политической и духовной истории всех 

средневековых тюркских государственных образований 

Центральной Азии  

 Задачи: определить вклад тюрков в развитие мировой 

цивилизации.  

Краткое содержание: В модуле изучаются  истоки культурогенеза 

- взаимодействие двух  этнокультурных линий: индоевропейского 

и восточноазиатского, при постепенном доминировании в эпоху 

тюрков (с 6 века) тюркского элемента. Рассматривается 

трансформация духовной культуры под влиянием ислама, 

образование тюрко-исламского культурно-цивилизационного 

комплекса, где большую роль играли ценности номадической 

культуры.  

-знание теоретического и  фактологического материала по 

этнокультурной этнополитической истории Центральной Азии в 

контексте евразийского и мирового культурно-цивилизационного 

процесса 

- умение делать обобщения и сравнения  об особенностях 

политического, этнического и культурного развития  этнических 

общностей Центральной Азии. 

 

VIKE 4510 

 

Военная история кочевников 

Евразии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  

DIK 1407 

SIK 1409 

 

2+1+0 

 

Цель курса: познакомить студентов с военной историей кочевых 

народов Евразии, с особенностями и закономерностями  развития 

военного дела в конкретно исторической эпохе, с предпосылками 

и изменениями в социально-политической жизни народов 

Евразии в результате военных компании кочевников.  

Задачи курса:       

- познакомить студентов с источниками и историографией по 

данной проблеме;  

-  раскрыть причины и следствия войн кочевых народов имевших 

место в истории Евразии в древности и средневье;  

- определить социально-политическое влияние военных 

отношении кочевников на соседние государства; 

- познокомить с функциональными особенностями применения в 

бою различных видов вооружения;  

- познакомить с особенностями военного зодчества;  

-  определить роль и значение военного дела и оружия в обрядах и 

традициях и правовых отношениях кочевников; 

  

- знать  общие теоретико-методологические проблемы, 

концептуальные подходы и понятийно-категориальный аппарат 

- уметь определять особенности и закономерности развития 

кочевого общества в кокретно исторический период; 

- знать основные периоды военных отношении Евразийских 

кочевников с соседними государствами; 

- выявлять причины, предпосылки и следствия военных компании 

кочевников; 

- овладеть навыками оружиеведческого анализа; 

- определять место и роль оружия в традициях, обрядах; 

- знать степные правовые нормы связанные с военным делом;  

- уметь работать с картами и атласом;  

-умением реализовать творчески-аналитическую способность в  

сравнительном изучении проблем кочевых обществ; 

- навыки выделения приоритетов в массе исторических фактов и  

теоретических концепций; 

 

IE 4511 

 

Историческая эпистемология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  

FNP 2103 

TMI 3421 

2+1+0 

 

Цель курса: изучение исторической эпистемологии  как новой 

дисциплины, возникшей в 20 в. на основе французской школы 

истории и философии. 

Краткое содержание: Своеобразие исторической эпистемологии 

состоит в том, что она имеет дело с историческим временем в 

качестве условия формирования понятий. 

 

  

- знание  теоретико-концептуальных аспектов исторического 

знания;  

-  умение выстраивать методологию исторического познания и 

овладеть методами научного исследования в диахронном и 

синхронном срезах, теоретически и методологически 

осуществлять исследовательскую и деятельность через раскрытие 

содержания фундаментальных проблем изучения всемирно-

исторического процесса и его локальных культурно-исторических 



парадигм. 

ISKD 4512 

 

Исторические судьбы казахской 

диаспоры 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  

SIK 1409 

NIK 2415  

ISK 2416 

2+1+0 

 

Цель курса: раскрыть исторические предпосылки  формирования 

и   современное положение  казахской диаспоры за рубежом. 

Задачи курса: изучить имеющиеся источники и литературу по 

проблеме;. 

Краткое содержание курса:  Сложение казахской диаспоры за 

пределами территории Казахстана в России, Китае, Узбекистане, 

Турции, Монголии, Афганистане, Иране, в странах Западной 

Европы, Америки. Особенности формирования казахской 

ирреденты в XVII-XIX вв. и XX в.и его основные этапы. 

По итогам обучения студент должен 

знать:  

- конкретные исторические факты по истории формирования 

казахской диаспоры и казахской ирреденты 

уметь: проводить сравнительный анализ истории и современного 

положения казахской диаспоры. 

 -умение: проводить аналитический обзор имеющейся 

исследовательской литературы и  исторических источников 

 

ICNG 4513 

 

История  СНГ 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  

NNIEA 2414 

2+1+0 

 

Цель преподавания истории СНГ - дать студентам представление 

о странах Содружества независимых государств (СНГ), 

отношения с которыми являются приоритетными для Казахстана.  

Задачи изучения дисциплины: дать анализ колониальной системы 

Российской империи; проследить основные этапы развития СССР 

как союза советских социалистических республик; дать общую 

характеристику и основные проблемы истории СНГ в новейшее 

время. 

 

По итогам обучения студент должен 

знать:  

- конкретные исторические факты по истории Российской 

империи, СССР и СНГ; этапы формирования СНГ; договора 

между странами СНГ; институциональную структуру СНГ; 

интеграционные и дезинтеграционные процессы в рамках СНГ; 

систему региональной безопасности и межгосударственных связей 

в рамках СНГ. 

уметь: проводить сравнительный анализ фактов этапов развития 

СНГ; уметь анализировать современные тенденции 

политического, экономического и культурного развития стран 

СНГ; 

ориентироваться в средствах массовой информации стран СНГ; 

уметь дискутировать с использованием конкретных фактов 

истории развития стран СНГ. 

владеть: навыками сравнительного анализа по фактологическому 

материалу; информацией о ходе, тенденциях и процессах развития 

институциональной структуры СНГ; умением отстаивать 

собственную точку зрения на по конкретных историческим 

фактам развития СНГ; знанием политической, экономической и 

культурной ситуации в странах СНГ; 

информацией о тенденциях внешней политики в странах СНГ. 

 

ИОТ 2:   Отечественная история ( историк-краевед) 

SW3501  Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит/2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

Студенты узнают об исследованиях и их роли  в практической 

деятельности человека, основных понятиях научно-

исследовательской работы; использовании методов научного 

познания; применении логических законов и правил; накоплении 

научной информации; основных понятиях; алгоритмах решения 

изобретательских задач; охранных документах; международной 

сертификации изобретений. 

- умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 

IMS 3502 

 

История мировых  цивилизаций 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

IDM 1406 

2+1+0 

Курс рассматривает основные линии исторического движения к 

современному миру, объясняет как разные эпохи связаны с 

современностью, как историческое наследие Востока и Запада 

живет в дне сегодняшнем. Показывает историю «с человеческим 

лицом», без чего современный взгляд на нее невозможен. 

По итогам обучения студент должен 

знать:  содержание основных эпох и цивилизаций в истории 

человечества; уметь дать оценку их места в историческом 

процессе и основных достижений, вошедших в сокровищницу 

мировой истории и культуры; понимать взаимосвязь и 



 Характеризует основные «картины мира», типы ментальности в 

различные исторические эпохи; показывает взаимодействие 

человека и общества в их различных аспектах: в сфере власти, 

политико-социальных процессах, экономике, повседневной жизни 

и др. Рассматривает вклад разных народов и цивилизаций в 

сокровищницу мировой культуры. 

 

обусловленность исторических явлений, специфику разных форм 

исторического и социального детерминизма; учитывать «мировой 

контекст» исторических феноменов и процессов; анализировать 

роль человеческого фактора в истории; уметь определять позиции 

и мотивы действий участников исторических процессов; на базе 

исторических знаний выработать навыки социальной ориентации 

в условиях динамичных перемен современности. 

Программа курса ориентирует студентов на формирование 

навыков анализа мирового развития, выработку у них 

определенного иммунитета к упрощенному истолкованию 

истории как поля реализации тех или иных всемирных законов, 

понимание человеческой составляющей истории.  

EIKDS 3503  

 

Этническая история Казахстана 

древности и средневековья 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

 

Цель курса: изучение хода и закономерностей исторического 

процесса; 

Задачи: определение основных этапов этнической и 

этнополитической истории, этногенез казахского народа, 

исследование сложной родоплеменной и структуры и триальной 

(жузовой) системы организации  исторически сложившейся 

этнотерритории, определение тождественности этнонимов и 

этнополитонимов, экзоэтнонимов и эндоэтнонимов, 

этнокультурные контакты с сопредельными народами. 

 

-знание: исторических предпосылок этногенеза  на территории 

Казахстана; 

-понимание:  роли индоевропейского и тюркского  факторов  в  

этнической истории казахского народа; 

-умение: проводить аналитический обзор имеющейся 

исследовательской литературы и  исторических источников 

 

 

IGK 3504 

 

Историческая география 

Казахстана 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

DIK 1407 

SIK 1409 

2+1+0 

 

Цель курса: определение  междисциплинарных направлений в 

исторических исследованиях на основе изучения  исторической 

географии. 

Задачи курса: научить студентов использовать возможности и 

методы естественных наук для изучения исторических процессов, 

изучение  исторических границ, ландшафта, гидронимов,  

оронимов, топонимов на территории Казахстана и т.д. 

Краткое содержание: исторические пространственные  параметры 

государственных образований с древнейших времен до наших 

дней; историческая топонимика, роль  экологического фактора во 

всемирно-историческом процессе. 

- знание: теоретических основы исторической географии как 

науки; 

- понимание: роли географического фактора в изучении 

исторических, социально-политических, экономических и 

культурных процессах на территории Казахстана; 

-умение: интерпретировать картографический материал. 

TME 3505 

 

Тюркский мир и Европа 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

ITN 2411 

ISV 1408 

2+1+0 

 

Данный курс  изучает историю тюрков на Западе, их 

взаимоотношения  с Римом и Византией, взаимовлияние  

традиций и культур Запада и Востока в позднеантичную эпоху, а 

также влияние  тюрков  на европейскую цивилизацию. Знакомит с 

новыми источниками, новейшими тенденциями изучения истории 

гуннов, проблемой истории гуннов в казахстанской 

историографии, материальной культурой гуннов в свете новых 

археологических данных. Также рассматривает повседневный быт 

гуннов в свете письменных источников и данных археологии, 

образ правителей гуннов от современников до наших дней, 

военное искусство и вооружение гуннов. 

По итогам обучения студент должен знать: 

новые источники, новейшие тенденции изучения истории тюрков; 

о взаимовлияний культур Запада и Востока в позднеантичную и 

раннесредневековую эпоху. 

Студент должен уметь: 

определять характер взаимоотношений тюрков с Римом и 

Византией; работать с научной литературой. 

 

 

 



IPPIKO 3506 

 

История политических и 

правовых институтов 

казахского общества 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

SIK 1409 

2+1+0 

       Данный модуль предназначен для изучения теоретических 

проблем становления казахской государственности, ее эволюции 

и формирования политической элиты в средние века. В этой связи 

раскрывается характер власти кочевого общества, определяются 

особенности модели властных отношений в казахском обществе.  

 

-знание:  новейших теоретико-методологических подходов к 

изучению проблематики; 

- понимание: специфики политических и правовых институтов 

казахского общества 

умение:   проводить аналитический обзор имеющейся 

исследовательской литературы и  исторических источников 

 

ITGK 3507  

 

История традиционной 

государственности Казахстана 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

SIK 1409 

2+1+0 

 

Цель курса: изучение исторической преемственности древних 

каганатов и улусов-государств на территории Казахстана.  

Задачи курса: рассмотреть политическую организация кочевого 

населения со времен тюрков, создавших первую евразийскую 

империю (VI-VII вв.),  особенности монгольской 

государственности, создавшей устойчивую политическую 

традицию, определившую систему властных отношений внутри 

государств-наследников Монгольской империи до Казахского 

ханства. 

-знание: новейших теоретико-методологических подходов к 

изучению проблематики и исторических фактов; 

-понимание: специфики эволюции государственно-политической 

системы  средневековых тюрко-монгольских народов Евразии.  

умение: проводить компаративный анализ;  источниковедческую 

критику, выделять причинно-следственные связи и основные 

тенденции. 

INEK 4508 

 

История национальной 

экономики Казахстана 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

SIK 1409 

NIK 2415  

ISK 2416 

2+1+0 

 

 Цель курса: изучение основ формирования и функционирования 

национальной экономики 

Краткое содержание:  экономические реформы и социальная 

политика государства. Проводится сравнительный анализ 

экономического развития  республики  за годы Советской власти 

и в период  независимости, раскрываются  особенности развития 

экономики, социальной политики РК на современном этапе. 

Также исследуется деятельность таких специализированных 

организаций как Евразийское экономическое сообщество, Единое 

экономическое пространство, Таможенный союз и их роль 

экономической жизни республики. 

 

Знание: основных этапов  становления национальной экономики в 

условиях системного и мирового кризисов кризисов; 

Умение: проводить аналитический и сравнительный анализ 

экономической ситуации  в Республике Казахстан 

-умение:  логически излагать изучаемый материал; выполнять 

основные виды письменных работ  рецензия, обзор, 

реферат,научный доклад), подготавливать обзоры и аннотации, 

презентации. 

NENVK   4509 

 

Национальная  элита и 

национальный вопрос  в 

Казахстане 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

SIK 1409 

NIK 2415  

ISK 2416 

2+1+0 

 

Цель курса: рассмотрение проблемы национального вопроса и 

демократического движения казахской интеллигенции в начале 

ХХ века в Казахстане. 

Задачи курса:  на основе использованного обширного 

исторического материала дать возможность рассмотрения с 

применением современного подхода к национальной идее 

независимого Казахстана, гражданской идентичности местного 

населения, определению места и роли интеллигенции в 

общественно-политической жизни.    

Краткое содержание курса: выявление  процесса становления 

идеи казахского народа, суть и непрерывность всего периода 

советской истории, причины активизации национального 

движения, его методы, формы и особенности. 

-знание: истории демократического движения в Казахстане, 

взглядов и деятельности представителей национальной 

интеллигенции; 

-умение: систематизировать историческую информацию, 

проводить аналитический и реферативный обзоры. 

IDK 4510 

 

Историческая демография 

Казахстана 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

SIK 1409 

Цель курса: раскрываются основные вопросы исторической 

демографии, ее объект, содержание историко-демографических 

процессов. Особое внимание уделяется изучению демографии 

Казахстана, источникам и исследованиям народонаселения 

казахстанского общества. С диалектических позиций 

Знание: основных этапов  формирования полиэтнической  

структуры   населения Казахстана; 

Умение: проводить аналитический и сравнительный анализ 

демографической ситуации  на широком хронологическом отрезке 

времени; 



NIK 2415  

ISK 2416 

2+1+0 

 

раскрывается сущность социально-экономического содержания 

категории народонаселения. 

-умение:  использовать статистические данные как исторический 

истоник, логически излагать изучаемый материал; выполнять 

основные виды письменных работ  рецензия,обзор, 

реферат,научный доклад), подготавливать обзоры и аннотации, 

презентации. 

IIK 4511 

 

Интеллектуальная история 

Казахстана 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

SIK 1409 

NIK 2415  

ISK 2416 

2+1+0 

 

Цель курса: изучение роли и значения интеллектуальной и 

политической элиты в формировании национальной идеи.  

Задачи курса: определить направления деятельности и 

интеллектуальной элиты, рассмотреть отдельные качественные 

элементы формирующие деятельность национальной элиты как 

носителя этнического самосознания казахского народа..  

 Краткое содержание курса: традиционная и интеллектуальная 

элита в условиях широкой колонизации Казахстана. Ограничения 

властей в деятельности традиционной   и интеллектуальной элиты 

и репрессии против элиты. 

 

знание: методологических подходов современной  исторической 

науки, характеристика общественных идей в качестве основного 

стержня  освободительных идей интеллектуальной и 

традиционной элиты; 

умение: анализировать тесную взаимосвязь между 

востребованностью национальной элиты и общественно-

политическими условиями Казахстана, осуществлять  

компаративный анализ деятельности различных представителей  

интеллектуальной элиты. 

IKSMO 4512 

 

История  Казахстана  в системе 

международных отношений 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

SIK 1409 

NIK 2415  

ISK 2416 

2+1+0 

 

Цель курса: дать представление о тенденциях в развитии 

современной геополитической ситуации, и позиционировании 

Казахстана в мировом сообществе.  

Задачи курса: изучение дисциплин на английском языке 

расширит лексический  потенциал по проблеме истории 

международных отношений.  

Краткое содержание курса: дипломатические связи Республики 

Казахстан и США на современном этапе, представительство 

Казахстана в ЕС, основные направления внешнеполитического 

курса РК. 

. 

 

знать: 

основные события и факты истории внешней политики 

Республики Казахстан, ее стратегические направления; 

-уметь: 

делать обобщения на основе анализа ключевых событий ; 

проводить 

обоснованные исторические аналогии; устанавливать причинно-

следственные связи исторических явлений;  

владеть навыками: 

 работы с историческими источниками; критического анализа 

научной литературы; 

постановки научной проблемы; свободного 

изложения  исторического материала. 

IPCA 4513 

 

История  постсоветской 

Центральной Азии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

SIK 1409 

NIK 2415  

ISK 2416 

NNISAA 2413 

2+1+0 

 

Цель дисциплины: формирование научного представления об 

истории стран Центральной Азии в постсоветский период.  

Задачи дисциплины: проследить пути политического развития 

государств Центральной Азии в постсоветский период; выявить 

особенности социокультурного развития центральноазиатских 

обществ в новейшее время; проанализировать процесс включения 

стран Центральной Азии в мировой рынок и мировое хозяйство; 

способствовать формированию умений и навыков работы с 

учебной, научной литературой, источниками по проблематике 

истории стран Центральной Азии в постсоветский период. 

Данный курс изучает исторические события, явления и процессы 

в странах Центральной Азии в постсоветский период.  

 

 

В процессе изучения курса студенты должны знать: 

основные события и факты истории стран Центральной Азии в 

новейшее время; 

 хронологию событий; современные интерпретации исторических 

событий. 

уметь: 

делать обобщения на основе анализа ключевых событий новой и 

новейшей истории; создавать полноценные исторические 

интерпретации конкретных исторических фактов; проводить 

обоснованные исторические аналогии; применять методы 

исторического исследования; устанавливать причинно-

следственные связи исторических явлений; 

выделять значимые события прошлого. 

владеть навыками: анализа научной литературы; постановки 

научной проблемы; свободного 

изложения исторического материала. 



 

ИОТ 3:  История на иностранном языке ( History in foreign language) 

 

 

NN 2301 

 

 

Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит/2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

Студенты узнают об исследованиях и их роли  в практической 

деятельности человека, основных понятиях научно-

исследовательской работы; использовании методов научного 

познания; применении логических законов и правил; накоплении 

научной информации; основных понятиях; алгоритмах решения 

изобретательских задач; охранных документах; международной 

сертификации изобретений. 

- умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 

HWC 3502 

 

History of world   civilization 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

IDM 1406 

2+1+0 

 

Course on the history of the world civilizations gives a presentation on 

the basic patterns and trends in the development of the world 

civilization process and the specifics of individual civilizations, helps 

to learn some of the general principles of civilizational analysis, 

teaches to make comparisons between different civilizations or large 

civilizational regions (eg, East and West). 

The word "civilization" is used in two main senses: the civilization as 

a stage in the development of humanity and civilization as a socio-

cultural community. 

Course objective: to give an idea of the basic laws and directions of 

the development of the world civilization process and the specifics of 

individual civilizations. 

Course tasks: to help students to master some of the general principles 

of civilizational analysis; to teach students the comparison between 

different civilizations or large civilizational regions; to improve 

students’ English by listening, oral and written translation, 

development of speaking. 

Курс по истории мировых цивилизаций дает представление об 

основных закономерностях и направлениях развития мирового 

цивилизационного процесса и специфике отдельных 

цивилизаций, помогает овладеть некоторыми общими 

принципами цивилизационного анализа, учит проводить 

сопоставления между разными цивилизациями или крупными 

цивилизационными регионами (например, Западом и Востоком).  

Цель курса: дать представление об основных закономерностях и 

направлениях развития мирового цивилизационного процесса и 

специфике отдельных цивилизаций.  

Задачи курса: помочь студентам овладеть некоторыми общими 

принципами цивилизационного анализа; научить студентов  

сопоставлению между разными цивилизациями или 

крупными цивилизационными регионами; совершенствовать 

английский язык 

путѐм аудирования, устных и письменных переводов, развитие 

разговорных навыков. 

The acquired skills at the end of the course: 

- The ability to analyze general aspects of the world civilizations, 

process and the specifics of individual civilizations ; 

-  writing skills in English; 

- Verbal and written translation of English texts; 

- During seminars students must also acquire oral presentation skills in 

English. 

Приобретаемые умения и навыки по окончанию курса: умение 

делать сравнительный анализ разных цивилизаций, или крупных 

цивилизационных регионов; навыки написания различного рода 

письменных работ на английском языке; навыки устного и 

письменного перевода английских текстов; в ходе семинарских 

занятиях студент должен также приобрести навыки устного 

выступления на английском языке. 

 



EWWH 3503 

 

East and West in  World history  

Osten und Westen in der 

Weltgeschichte  

Восток и Запад в мировой 

истории 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

IDM 1406 

ISV 1408 

2+1+0 

 

Курс изучает проблему взаимоотношений стран Запада и Востока, 

начиная с эпохи раннего средневековья (движение гуннов, эпоха 

крестовых походов),  монгольского завоевания в эпоху развитых 

феодальных отношений, наконец, до образования Османской 

империи. Особенно интенсивно развивались взаимоотношения в 

период ХI-ХШ вв. – период крестовых походов – движения, 

начавшегося по призыву католической церкви за отвоевания у 

мусульман «святых земель» Палестины и создание христианских 

государств. Знакомство с культурой стран Востока изменило 

представление о мире у средневекового человека. 

 

По итогам обучения студент должен знать: 

новые источники, новейшие тенденции изучения истории гуннов; 

о взаимовлияний культур Запада и Востока в позднеантичную и 

раннесредневековую эпоху. 

Студент должен уметь: 

определять характер взаимоотношений гуннов с Римом и 

Византией; работать с научной дитературой. 

 

MDCA 3504 

 

Medieval dynasties of Central Asia  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

ISAASV 2410 

SIK 1409 

2+1+0 

 

Цель курса: изучения становления  средневековых династий 

Центральной Азии, на примере, Саманидов, 

Караханидов,Ануштегины,Сельджукиды, Тимуриды и др.  

Задачи курса: помочь студентам овладеть фактологическими 

сведениями; научить студентов  сопоставлению исторических 

хронологических династийных таблиц; совершенствовать 

английский язык путѐм аудирования, устных и письменных 

переводов, развитие разговорных навыков. 

 

- знание основных событий истории Центральной Азии периода 

средневековья; 

- умение делать обобщения и сравнительный анализ; навыки 

написания различного рода письменных работ на английском 

языке; навыки устного и письменного перевода английских 

текстов; в ходе семинарских занятиях студент должен также 

приобрести навыки устного выступления на английском языке. 

IHWE 3505 

 

Intellectual history of West Europe 

Интеллектуальная история 

Западной Европы 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

ISV 1408 

NNIEA 2414 

2+1+0 

 

        This course covers the basic traditions of epistemology, moral 

and political philosophy, as well as their importance in the history of 

Europe. The course also provides the necessary historical and 

philosophical training to study sociology and philosophy and 

methodology of science. 

In the course students learn the basic intellectual traditions have 

shaped the Western way of thinking, students will learn to appreciate 

the diversity of traditions and styles within Western thought. 

В курсе рассматриваются основные традиции эпистемологии, 

моральной и политической философии, а так же их значение в 

истории Европы. Курс так же обеспечивает необходимую 

историческую и философскую подготовку для изучения 

социологии и философии и методологии наук. 

        В курсе студенты ознакомиться с основными 

интеллектуальными традициями сформировавшими Западный 

Тип Мышления, студенты научатся оценить многообразие 

традиций и стилей, относящихся к западному мышлению.        

 

The student should know the basic intellectual traditions formed the 

Western way of thinking, the ideas of the great philosophers and their 

impact on the Western way of thinking, learn to appreciate the diversity 

of traditions and styles within Western thought. The student must be 

able to analyze the moral worldview of Western Europe, the romantic 

reaction against the Enlightenment, the conflict between science, 

philosophy and religion, the flow of thought in the twentieth century. 

Cтудент должен знать основные интеллектуальные традиции 

сформировавшиеся Западный Тип Мышления; идеи великих 

философов и их воздействие на Западный тип мышления; 

научиться оценить многообразие традиций и стилей, относящихся 

к западному мышлению. Студент должен уметь проанализировать 

моральное мировоззрение Западной Европы, романтическую 

реакцию против Просвещения, конфликт между наукой, 

философией и религией, течение мысли в ХХ в. 

 

 

EKS 3506 

 

Evolution of Kazakh statehood 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

DIK 1407 

SIK 1409 

NIK 2415  

ISK 2416 

2+1+0 

Цель курса: раскрытие основных концепций в изучении истории 

формирования государственности на территории Казахстана, 

выявление дискуссионных вопросов при изучении общественного 

развития номадов Евразии, взаимодействия с соседними 

государствами.  

Задачи курса: дать студентам целостное представление о 

поступательном развитии  государственности на территории 

Казахстана с древности до современности. 

Знание: основных этапов  становления государственности на 

территории Казахстана; 

-умение:  логически излагать изучаемый материал; навыки 

написания различного рода письменных работ на английском 

языке; навыки устного и письменного перевода английских 

текстов; в ходе семинарских занятиях студент должен также 

приобрести навыки устного выступления на английском языке. 



 Краткое содержание курса: Предпосылки, этапы и особенности 

процессов политогенеза на терртории Казахстана. Теоретическое 

осмысление проблем изучения государственности через призму 

новых концептуальных подходов 

 HKUK 4508 

 

History of Kazakhstan urban culture 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

DIK 1407 

SIK 1409 

2+1+0 

 

Цель курса:  изучение истории городов  и городской  культуры  

Казахстана  с древности и средневековья. 

Задачи курса: дать студентам представления об особенностях 

развития городской культуры в  Южном  Казахстане  и 

Семиречье.  

Краткое содержание курса: в период раннего средневековья в 

Семиречье сложилась своеобразная синкретическая культура, 

которая интегрировала в себе культурные достижения Согда и 

тюркский культурный комплекс. Наиболее яркое проявление эта 

интеграция нашла в культуре города. Согдийский культурный 

комплекс связан с раннесредневековым городом, городской 

культурой и урбанизацией. В нем находят воплощение и функции 

города как центра ремесла, торговли и сельского хозяйства.  

Знание:  об особенностях процесса урбанизации в Казахстане, 

начиная с древних времен, о роли Великого Шелкового пути в 

развитии городов как центров торговли, ремесла, духовной 

культуры; 

Умение: логически излагать изучаемый материал; навыки 

написания различного рода письменных работ на английском 

языке; навыки устного и письменного перевода английских 

текстов; в ходе семинарских занятиях студент должен также 

приобрести навыки устного выступления на английском языке. 

MSWE 4509 

 

Medieval civilization of West 

Europe 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

ISV 1408 

2+1+0 

 

  The course examines the evolution of the Western main line between 

V and XV centuries, in which the important points stand out: the 

emergence of new royal born of the fusion of two cultures of barbarian 

and Roman, Germanic attempt to create a new organization - the 

Carolingian world, an attempt to unite Europe in the VIII-X centuries, 

the formation of a united and diverse Christian Europe - the period of 

the inner and outer rise, and the crisis of XIV-XV centuries. 

Course objective: To consider the medieval civilization of Western 

Europe in all of its forms - history, technology, economy, daily life, 

intellectual and artistic culture. Objectives of the course: to master 

interdisciplinary approaches and methods of historical research; 

consider the space-time structure - the physical aspects of space and 

time; presentation of medieval man's historical reality; show the 

internal connections between real social structures and their 

functioning; reveal the mentality of the medieval man; 

Цель курса: рассмотреть средневековую цивилизацию Западной 

Европы во всех ее проявлениях – историю, технику, экономику, 

повседневную жизнь, интеллектуальную и художественную 

культуру. 

Задачи курса:   овладеть междисциплинарными подходами и 

методами исторического исследования;              

рассмотреть пространственно-временные структуры – 

материальные аспекты пространства и времени; представления 

средневекового человека об исторической реальности; показать 

внутренние связи между реальными социальными структурами и 

их функционированием; раскрыть ментальность средневекового 

человека; Краткое содержание курса: основные линии эволюции 

Запада между V  и XV веками, в которой выделяются 

существенные моменты: возникновение новых королевств, 

The bachelor should be able to: 

Allocate theoretical, applied, value aspects of historical knowledge; to 

find appropriate sources for research and literature; logically to present 

the material under study; perform basic types of written work (review, 

review, essay, research paper), prepare overviews and summaries, 

presentations. 

The acquired skills at the end of the course: 

basic understanding of world history. 

Бакалавр должен уметь: 

Выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты 

исторического знания; 

находить необходимые для  исследования источники и 

литературу; 

логически излагать изучаемый материал;  

выполнять основные виды письменных работ 

(рецензия,обзор,реферат,научный доклад), подготавливать обзоры 

и аннотации, презентации. 

Должен овладеть:базовыми понятиями всемирной истории.  



рожденных из синтеза двух культур – варварской и римской; 

попытка германцев создать новую организацию – каролингский 

мир, попытка объединения Европы в VIII- X веках; формирование 

единой и многообразной христианской Европы – период 

внутреннего и внешнего подъема; и кризис XIV- XV вв. 

 

HSCK 4510 

 

History of science and culture of 

Kazakhstan 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

DIK 1407 

SIK 1409 

NIK 2415  

ISK 2416 

2+1+0 

 

Цель курса: изучение истории зарождения науки в Казахстане, 

формирования различных направлений культуры. 

Задачи курса: дать студентам  четкое представление об историко-

культурном и научном  наследии Казахстана;  

Краткое  содержание курса: Зарождение научных знаний в 

Казахстане в средневековье. Роль российских ученых в изучении 

Казахстана в 18-20 вв. Становление казахстанской научной 

школы по отраслям. Видные представители казахстанской науки 

и культуры.   

 

знание: основных этапов формирования научных знаний в 

Казахстане; основных направлений и достижений культуры 

Казахстана; 

умение:  логически излагать изучаемый материал; навыки 

написания различного рода письменных работ на английском 

языке; навыки устного и письменного перевода английских 

текстов; в ходе семинарских занятиях студент должен также 

приобрести навыки устного выступления на английском языке. 

 

CAIS 4511 

 

Central Asia in the international 

system 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

NNISAA 2413 

2+1+0 

 

This course will consider the role of Central Asia in the international 

system. Located in one of the world’s most strategic zones, between 

Russia, China and a instable Middle East, Central Asia relies on its 

substantial human and natural resources.  

The course aims to analyze the social-political processes in Central 

Asia and view of world experts towards this region. Objectives of the 

course are: to analyze the definition ―Central Asia‖; to consider the 

main documents on Central Asia; to research of the analytical works of 

Western experts as M. Olkott, F. Starr etc.; to analyze the works of 

Kazakhstani researchers on the role of Central Asia in world politics. 

Цель курса: рассмотреть роль Центральной Азии в системе 

международных отношений как важного стратегического 

региона, где пересекаются интересы России, Китая, Среднего 

Востока, и обладающего значительными природными и 

человеческими ресурсами. 

Задачи курса: проанализировать социально-политические 

процессы в Центральной Азии и взгляды международных 

экспертов по этой проблеме. 

Краткое содержание курса: Понятие «Центральная Азия», 

основные  источники и документы, исследование аналитических 

работ М.Олкотт, Ф.Старр, проанализировать казахстанских 

исследователей о роли Центральной Азии в мировой политике.  

 

By the end of the course students will be familiar with contemporary 

expert’s views on Central Asia; acquire a firm understanding of the key 

domestic and international developments in Central Asia since 1991; to 

be able to discuss issues and trends in the relations of each individual 

Central Asian state within the international system; to engage the new 

methods of analyzing the processes in Central Asian region; apply their 

knowledge on this course in their work.  

 

Знание: о взглядах современных исследователей на проблему 

Центральной Азии;  

Понимание: основных направлений развития Центральной Азии с 

1991 г. 

Умение: проводит дискуссии по основным проблемам отдельно 

взятых стран Центральной Азии в пределах системы 

международных отношений, использовать новые методы анализа 

процессов в Центральной Азии. 

навыки устного и письменного перевода английских текстов; в 

ходе семинарских занятиях студент должен также приобрести 

навыки устного выступления на английском языке. 

 

 

RKIC 4512 

 

The Republic of Kazakhstan in the 

international community 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

IRK 3417 

2+1+0 

 

Цель курса: дать представление о тенденциях в развитии 

современной геополитической ситуации, и позиционировании 

Казахстана в мировом сообществе.  

Задачи курса: изучение дисциплин на английском языке 

расширит лексический  потенциал по проблеме истории 

международных отношений.  

Краткое содержание курса: дипломатические связи Республики 

знать: 

основные события и факты истории внешней политики 

Республики Казахстан, ее стратегические направления; 

-уметь: 

делать обобщения на основе анализа ключевых событий ; 

проводить 

обоснованные исторические аналогии; устанавливать причинно-



Казахстан и США на современном этапе, представительство 

Казахстана в ЕС, основные направления внешнеполитического 

курса РК. 

. 

 

следственные связи исторических явлений;  

владеть навыками: 

 работы с историческими источниками; критического анализа 

научной литературы; 

постановки научной проблемы; свободного 

изложения  исторического материала. 

PSUSA 4513 

 

Political system of USA 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

NNIEA 2414 

          In a presidential system of governance is important to the United 

States a clear division of powers between the legislative, executive and 

judicial. This system is characterized by the presence of checks and 

balances that give each branch the right and ability to control the 

actions of other authorities and have a direct impact on them. The aim 

of the course is to characterize all aspects of modern U.S. political 

system. Objectives: To analyze the content of the Constitution of the 

United States, to show the democratic principles that defines the 

political system of the United States, to determine the reasons for the 

division of the political history of the United States for periods (or 

epoch) government, or that of the president. 

Целью курса является охарактеризовать  все аспекты 

современной политической системы США. Задачи: 

проанализировать содержание Конституции США; показать 

демократические принципы, определяющую политическую 

систему США; определить причины деления политической 

истории США на периоды (или даже эпохи) правления, того или 

иного президента.        

Краткое содержание:   В условиях президентской системы 

управления важное значение имеет в США четкое распределение 

властей на законодательную, исполнительную и судебную. Эта 

система характеризуется наличием сдержек и противовесов, 

которые наделяют каждую ветвь власти правом и возможностью 

контролировать действия других властей и оказывать на них 

непосредственное влияние. 

The student should know: the characteristic features of the U.S. 

political system are: a clear division of political power between the 

legislative, executive and judicial powers in a presidential form of 

government, the important role of the two-party political system, 

activist, democratic political culture. The student should be able to: 

describe the materials consistent with accents on that information about 

the U.S. political system, which contributes to the understanding of the 

modern law of America.  

Студент должен знать: характерными чертами политической 

системы США являются: четкое разделение политической власти 

на законодательную, исполнительную и судебную при 

президентской форме правления; важная роль двухпартийной 

политической системы; активистская, демократическая 

политическая культура. Студент должен уметь: последовательно 

изложить материалы с акцентами на  информацию о политической 

системе США, которая способствует пониманию современного 

законодательства Америки.  

 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ  МОДУЛЬ 

IP 2601 Инновационное 

предпринимательство (по 

отраслям) 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:       КР 2208 

1+1+0 

Целью преподавания данной дисциплины является изучение 

правового регулирования инновационного предпринимательства, 

так как с ростом уровня развития экономики возрастает значение 

использования нововведений.  Инновационное 

предпринимательство – это процесс создания и коммерческого 

использования технико-технологических нововведений. 

Инновации служат специфическим инструментом 

предпринимательства. В рамках курса предполагается изучение 

субъектов инновационного предпринимательства, его основных 

видов (инновационное предпринимательство на основе 

внутренней организации, инновационное предпринимательство 

на основе внешнего внешней организации при помощи 

контрактов, инновационное предпринимательство на основе  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать: общие теоретические  принципы и методы 

инновационного 

предпринимательства, понятие, содержание и историю развития 

инновационного предпринимательства, цели и задачи 

инновационного предпринимательства, принципы деятельности, 

формы и методы; цели и задачи инновационного 

предпринимательства.  

Уметь -  анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, регулирующей 

инновационное предпринимательство, применять на практике 

полученные знания; разбираться в проводимой государством 



внешней оргавнизации при помощи венчуров), особенности 

осуществления инновационного предпринимательства, 

сравнительный анализ инновационного предпринимательства в 

мировой практике, в странах ближнего и дальнего зарубежья.  

 

политике по вопросам инновационного предпринимательства. 

Владеть навыками решения научных и практических проблем в 

сфере правового регулирования инновационного 

предпринимательства. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять критический 

анализ состояния современных научных исследований. 

IP 2602 Интеллектуальное право 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:        КР 2208 

1+1+0 

Целью преподавания настоящей дисциплины является изучение 

правового регулирований отношений, возникающих по поводу 

результатов интеллектуальной творческой деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации участников 

гражданского оборота, товаров, работ и услуг. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать - общие теоретические  принципы и методы права 

интеллектуальной собственности, понятие, содержание и историю 

развития интеллектуального права, цели и задачи, объекты права 

интеллектуальной собственности, основные способы защиты 

результатов права интеллектуальной собственности.  

 Уметь -   анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, регулирующей 

отношения, возникающих по поводу результатов творческой 

интеллектуальной деятельности, применять на практике 

полученные знания; разбираться в проводимой государством 

политике поддержке и защите результатов творческой 

интеллектуальной деятельности.   

Владеть навыками   решения научных и практических проблем в 

сфере правового регулирования результатов творческой 

интеллектуальной деятельности. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять критический 

анализ состояния современных научных  исследований, 

сформируют системные навыки, связанные с решением проблем, 

критической оценкой первоначальных данных, и коммуникацией в 

области права интелектуальной собственности.  Овладение 

практическими навыками; 

IF 2603 История философии 2 кредита/3 

ECTS 

Пререквизиты:        FNP2103 

1+1+0 

Цель курса «История философии заключается в том, чтобы 

студенты усвоили основные идеи философии Древней Индии и 

Древнего Китая, Античной  философии, ознакомились с текстами 

древних философов, выработали навыки правильной 

формулировки проблем, содержащихся в текстах, научились 

актуализировать проблемы истории философии в современной 

культуре и науке. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

·  выявить основные проблемы, поставленные в философии 

Древнего мира, средневековья, нового времени  и выявить их 

место в современной культуре; 

·  дать классификацию философских систем; 

·  проанализировать необходимые понятия и категории изучаемых 

философских систем. 

знать исторические предпосылки формирования философских 

систем;·  основные подходы к анализу историко-философских 

проблем;·   

уметь: анализировать первоисточники;·  знать основные понятия и 

категории истории философии;·  знать основные направления и 

философские школы изучаемого периода истории философии 

 



IKL 2604 История казахской литературы 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:   нет   1+1+0 

Цель курса - дать представление о жанровом своеобразии 

казахского фольклора; раскрыть эстетическую ценность и 

художественное своеобразие памятников древнетюркской 

литературы; дать представление о разнообразии религиозных и 

мифологических представлений древних тюрков, которое 

определяет характер и художественную систему древнетюркской 

литературы; указать на своеобразие казахской литературы 15-

18вв. (поэзия жырау) и акынской поэзии конца18 -19 веков; 

раскрыть своеобразие творчества поэтов-просветителей 19 века, 

показать роль первых казахских газет и журналов в развитии 

литературы и публицистики начала 20 века; дать объективную 

целостную картину литературного процесса 20-30-х годов с 

учетом «возвращенных имен» казахских писателей; определить 

параметры развития художественно-эстетической концепции в 

литературе и критике 60-80-х годов 20 столетия; выявить 

основные пути развития современной казахской литературы. 

знать: о структуре самой дисциплины, которая включает 

общетеоретические и историко-литературные сведения, базовые 

знания о методологической основе курса (основные монографии, 

труды, статьи),  

уметь: употреблять литературоведческие термины как при 

практическом анализе, так и при теоретическом описании 

явлений, особенностей литературного развития; 

- уметь анализировать литературоведческие теоретические труды; 

самостоятельно пополнять полученные при изучении учебного 

курса знания; 

уметь составлять библиографию, аннотации и рефераты по 

заданным темам курса; 

 

IML 2605 История мировой литературы                        

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:   нет   1+1+0 

Цель курса: дать представление об истории мировой литературы. 

Задачи курса: сформировать у студентов научное представление 

об основных эпохах в развитии 

мировой литературы от античности до наших дней, о факторах, 

лежащих в основе изменения характера культурного мышления 

от эпохи к эпохе; 

знание: творчества классиков мировой литературы; 

 умение: ориентироваться в богатом литературном пространстве, 

сформировать 

устойчивые критерии оценки при встрече с разными 

художественными явлениями. 

IR 2606 История религии 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:   KR2204 

  1+1+0 

Цель: формирование теоретических представлений о религии как 

составной части духовной культуры и еѐ месте в 

цивилизационном развитии человечества. 

Задачи курса: определить сущность и происхождение религии; 

- показать и объяснить особенности развития национально-

государственных религий; 

- уметь оперировать научными представлениями о социально-

политической роли мировых религий;  

- выделять  главные проблемы и важнейшие вопросы в истории 

человечества в эпоху средневековья;  

- определить базовые черты духовных основ современной 

цивилизации, сформированные в недрах религии;  

- показать  роль человеческого фактора и личности в истории 

религии;  

- изучить влияние религии на  культуру и образ жизни различных 

народов.  

умение:комплексного анализа развития религий с учетом их 

догматических особенностей; 

- сравнительного сопоставления при изучении влияния 

внутренних и внешних факторов в развитии мировых религий; 

- работы с историческими документами, подготовки рефератов и 

докладов. 

 

IMOK 2607 История мировой и 

отечественной культуры 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:            KR 2204 

  1+1+0 

Цель курса ―История мировой и отечественной культуры‖ 

состоит в том, чтобы познакомить студентов с генезисом и 

основными этапами развития культуры человечества с 

древнейших времен до настоящего времени. 

   Основными задачами курса являются: 

- постижение истории и культуры мировой цивилизации и своей 

Родины; 

-заполнение пробелов общекультурной подготовки студентов, 

В результате изучения курса ―История мировой и отечественной 

культуры‖ студенты должны: 

- усвоить предмет истории культуры как науки и учебной 

дисциплины, ее основы, методы; 

- уметь организовать свой интеллектуальный труд с учетом 

методической специфики гуманитарного знания; 

- представлять, как развивалась история мировой цивилизации; 

- знать, какова событийная сторона историко-культурного 



 

 

  

прежде всего в том, что касается исторических, этических и 

эстетических знаний; 

- уяснение общих закономерностей развития культуры и 

специфики ее проявления в разные исторические эпохи и в 

разных регионах нашей планеты. 

 

процесса, уметь разбираться в различиях между ценностями 

отдельных цивилизаций, эпох; 

-  самостоятельно разбираться в стилях и направлениях искусства, 

правильно соотносить их с конкретной историко-культурной 

эпохой; 

- научиться уважительно относиться к обычаям и традициям 

различных народов, одновременно почитая наследие своей 

собственной отечественной культуры. 

IP 2608 Историческая психология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:             

PMK 2201 

  1+1+0 

Цель курса:  дать студентам представление об эволюции картины 

мира и психологических особенностей поведения человека в 

различные исторические периоды, рассматривая их на 

протяжении всей истории человечества.  

Задачи курса – раскрыть психологическое содержание истории, 

проанализировать, каким образом история изменяет психологию 

людей, как адаптировать людей к историческим инновациям, дать 

практические сведения о том, как сохранить их психическое 

здоровье и адекватное конструктивное поведение в период 

глобальных экономических и политических инноваций.  

Знание: о психологических особенностях поведения человека в 

различные исторические периоды; об эволюции ментальности; 

  Умение: активно использовать полученные знания на практике, 

самостоятельно работать с текстами и пользоваться учебной и 

научной литературой 

SMO 2609 Современные международные 

отношения 

 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  нет           

  1+1+0 

Цель курса: познакомить студентов с основными проблемами и 

тенденциями развития современных международных отношений, 

показать особенности процесса глобализации.  

Задачи курса: 

-сформировать у студентов системное, комплексное видение 

современных международных отношения; 

-научить студентов пониманию сущности проблем и процессов 

современных международных отношений; 

-научить студентов анализировать внешнюю политику 

национальных государств в контексте современных 

международных отношений; 

-дать четкое представление об основных направлениях и задачах 

внешней политики Казахстана, о ее концептуальных основах; 

ознакомить студентов с основами деятельности ведущих 

международных организаций и многосторонних институтов. 

знать: 

основные события и факты; и проблемы  развития современных 

международных отношений, в условиях глобализации; 

-уметь: 

делать обобщения на основе анализа ключевых событий; 

проводить обоснованные исторические аналогии; устанавливать 

причинно-следственные связи исторических явлений;  

владеть навыками: 

 работы с историческими источниками; критического анализа 

научной литературы; 

постановки научной проблемы; свободного изложения  

исторического материала. 



5В020300- HISTORY 

Code Discipline name, credits, 

prerequisites , distribution 

on lesson types 

Goal, objectives, the module (course) outline Competence (learning outcomes) 

STATE COMPULSORY MODULE 

1 2 3 4 

K(R)LPP 1101 Kazakh (Russian) Language 

for Professional Purposes 

3  credits / 5  ECTS 

Prerequisites: No 

0+3+0 

The aim: To teach the students the ability to reproduce and produce 

dialogues and monologues   in the Kazakh (Russian) language in  every 

day scientific and professional communication. 

Content. Reproduction of the conceptually 

 organized philological knowledge in the Kazakh (Russian)  language, 

the co-allocation of  the functioning and development  of the Kazakh  

(Russian) language with the socio-economic, cultural, historical, political 

situation in Kazakhstan and in the world, with constitutional legal bases 

of the Republic of Kazakhstan. 

– the ability to apply the basic knowledge of the system,  structure 

and functioning  of the  Kazakh language units for working at  texts  

on speciality to formulate a professional outlook; 

- the ability to create  secondary scientific texts: abstract, summary 

and description; the ability to synthesize the  scientific information in 

the form of a thesis of the issue. 

 

FLPP 1102 Foreign Language for 

Professional Purposes  

3  credits /  5 ECTS 

Prerequisites: No 

0+2+1 

The aim: To teach the students to communicate in a foreign language for 

professional needs. 

Content. Enriching the vocabulary of a foreign language, including the  

professional terms and clichés, development of listening skills, 

improvement of students' abilities in reading authentic publications on 

suggested topics from professional press and the development of  skills 

of 

writing  business correspondence with partners on professional issues. 

The course is designed for students with the average and high levels of 

language proficiency (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-

Intermediate, Advanced). 

- the ability to comprehend a foreign speech by listening; 

- communication skills in a foreign language and  rich vocabulary; 

-  reading  skills and skills of analysis of the read  material. 

 

FSK  2103 Philosophy of Scientific 

Knowledge  

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

The aim: to develop students’ methodological and scientific culture,  

their skills of independent formulating scientific problems and algorithm 

of scientific search based on fundamental knowledge in the sphere of 

philosophy, as well as possibilities of interdisciplinary methodology.  

A special attention is paid to the problems of science and technology, 

engineering, technical knowledge and art, the role of science in social 

progress, and also in genesis and solution of global tasks of modern 

society.    

Content. Studying key ideas and categories of Modern Philosophy, its 

basic principles, laws and mechanisms of cognitive activity. 

Considering ethical problems of the development of science and 

technology, basic spiritual values and their importance for professional 

activity. 

Extension and improvement of students’ knowledge in heuristic and 

methodological spheres of science by 

mastering scientific and methodological potential of Modern Philosophy. 

Forming the idea of the objective law of existence and the development 

of the community, state, civil society and individuals, of the principles of 

tolerance and intercultural dialogue as conditions of existence of a global 

society. Developing the students’ culture of critical thinking and their 

-  knowledge of the role of Philosophy as 

worldview and basic concepts of the scientific knowledge; its essence 

and interrelation of philosophical and general scientific worldview; 

-  knowledge of core principles, laws and mechanisms of the 

cognitive activity. 

- knowledge of current ethical problems of  modern society and their 

importance for the professional activity; 

- skills of non-biased comprehension of realias of modern socio-

cultural situations from the point of view of critical thinking 

methodology; 

- skills to use knowledge of principles, laws and categories of 

Philosophy in the process of solving professional scientific tasks; 

- mastering skills of creative and critical thinking and applying of 

tools of critical thinking to the analysis of scientific, cultural, social 

and political phenomena and processes. 

 



skills of independent reflection on their own methodological problems.      

SOCIAL AND COMMUNICATIVE MODULE 

PIC 2201 Psychology of Interpersonal 

Communication  

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

The aim:  students’ awareness of the role and place of psychological 

knowledge about interpersonal communication in the modern world, 

revealing their importance in the process of becoming a professional in 

their chosen specialty. 

Content: Systematization of students’ knowledge through the study of 

the major paradigms, theories, and concepts of modern psychology of 

interpersonal communication. The theoretical and empirical study of the 

interpersonal communication   psychological problems based on the 

study of cognitive processes, mental states and individual psychological 

characteristics of the individual. Basic categories and concepts of social 

psychology, methodological foundations of social psychology, the basic 

theories, concepts and principles of social psychology, the nature, content 

and form of psychic phenomena, laws of their dynamics, methods and 

techniques of researching interpersonal communication, the essence of 

the new psychological techniques and technology of studying  

interpersonal communication. 

knowledge of mental phenomena of interpersonal communication in 

the accordance of the cognitive processes and  regulatory conditions; 

- knowledge of the theoretical and methodological foundations of 

modern  psychology of  interpersonal communication ; 

- knowledge of the basic concepts and categories of modern 

psychology of  interpersonal communication ; 

- the ability to adequately apply the acquired psychological 

knowledge in interpersonal communication ; 

- the ability to investigate individual human characteristics in terms 

of interpersonal communication in order to identify his personal 

attributes and  form  his  psychological characteristics; 

- the ability to competently build a system of relationships with 

others in the context of interpersonal communication and group 

interaction ; 

- skills of interpersonal communication  psychological research, 

implementation, analysis , processing of the data and correct 

interpretation of the results ; 

- the ability to develop practical recommendations to help improve 

the individual in terms of interpersonal communication ; 

-  the ability to estimate and adjust interpersonal communication in 

order to harmonize the individual and his relationship with others . 

TAPS  2202 Theoretical and Applied 

Political Science   

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

 

The aim:   To introduce to the basics of politics, power and power 

relations, the political system of the Republic of Kazakhstan. 

Content: Political systems and forms of government, and institutions, the 

political processes in Kazakhstan and in the world. Program documents 

and the President's Addresses, strategic directions of home and foreign 

policy of the Republic of Kazakhstan. The idea of a global world as the 

new world order, an understanding of the major tendencies in world 

politics and international relations, contribution to the  national security  

strengthening and terrorism and extremism prevention. 

- the ability to express attitude and to exercise social and political 

activity to resist various forms of manipulation; 

- the ability of a tolerant professional interaction and adaptation to 

the new conditions, taking into account the socio-cultural, 

ideological, political and religious differences. 

EPSS 2203 Ethics of Personal and Social 

Success 

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

 

The aim:   to introduce students to ethical standards, moral principles 

and  human values in the  social activity. 

Content: The systematic understanding of the ways of forming and 

improving ethical standards in various areas of professional activity. 

Formation for future professionals of knowledge about the basic ethical 

concepts, regularities of forming ethical conduct in the process of a 

person’s socialization. Introduction to the basic stages and tendencies in 

the development of ethics. Revealing  the contents of fundamental ethical 

guidelines that form the moral position of  an  individual. 

- knowledge of basic ethical concepts and categories; 

- skills of independent moral orientation in society, indicating a 

sufficient level of ethical maturity; 

- knowledge of principles and methods of finding the best ethical 

decisions in difficult situations of everyday life; 

- skills of assessment of their own actions and the behavior of others 

in terms of ethics and  morality norms; 

-skills to behave in society and communicate with citizens in 

accordance with the rules of etiquette. 



CR 2204 Culture and Religion   

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

The aim: introduction to the  main cultural and religious peculiarities of 

Kazakhstan, consideration of the evolution of Kazakhstan peoples’ 

cultural and religious traditions. 

Content: Methods of  Cultural Studies and Religions Studies applied for 

researching Kazakhstan regions’ cultural and  religious phenomena; 

concept of ―dialogue‖  as one of the basic categories of the 20-21 century 

humanities, as well as peculiarities of theoretical language of describing 

its fundamental existential and socio-cultural parameters, boundaries and 

horizons. Specific features of man’s metaphysical and religious 

experience as ontological bases of a dialogue. 

- knowledge of scientific world outlook, ethnic and cultural 

tolerance; 

- the ability to  make comparative analysis of the hierarchy of core 

values of  the past and present religious and unreligious world 

outlook; 

- the ability to predict perspectives of  possible interaction of 

philosophy, religion, science and arts in the process of solution of the 

main world-outlook problems; 

- the ability to identify synchronic and diachronic  interconnections 

of regional cultural phenomena, to identify  their causes and effects; 

 - skills of tolerant behavior, social and professional interaction 

taking into account ethno-cultural and  confessional differences. 

GAS 2205 General and Applied 

Sociology  

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

The aim: to form a general idea of the contemporary society; to make the 

students aware of social processes taking place both in the world and 

Kazakhstan (issues of stratification, social inequality, poverty and wealth, 

social, religious, economic and political conflicts). 

Content: Character of social interactions between people, social and 

group differences between them. Main laws of society development, 

basic sociological concepts, methods of sociological research, 

contemporary sociological theories, main trends and results of 

contemporary research in sociology.    

 

- the  ability to make independent analysis of  the processes and 

phenomena taking place in the society;  

- the ability to dynamically use alternative, new or innovative 

sociological approaches in solution of professional issues; 

- the ability to express one’s thoughts in oral and written forms 

correctly and reasonably; 

- the ability to use the gained knowledge in certain situations; 

- skills of social interaction: collaboration, tolerance and respect; 

- skills of social prognosis and strategic planning, public speech, 

argumentation, conducting discussion and debate. 

HLS 2206 Human Life Safety 

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

The aim: acquisition of theoretical knowledge and practical skills 

necessary for creating proper living environment and labour conditions, 

identification of negative impacts of living environment, elaboration and 

realisation of protective measures to secure the man and living 

environment from negative impacts. 

Content: Basic natural and techno-sphere dangers, their properties and 

features, types of impact of harmful and dangerous factors on the man 

and natural environment, methods of protection. Bases of theoretical 

analysis and prediction of hazard phenomena and processes.    

 

- knowledge of protection measures from  natural and techno-sphere 

disasters within the sphere of professional activity; 

- the ability to make decisions within the limits of one’s competence 

and authority in emergency situations (ES); 

- the ability to identify the  major dangers of man’s living 

environment, to assess the risk of their realization. 

- knowledge of protection methods and safety technologies in 

emergency situations. 

ESD 2207 Ecology and Sustainable 

Development 

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

The aim: to provide students with systematic and practical knowledge on 

ecology and stable development, protection of environment and rational  

environmental management  to train qualified specialists with a wide 

range of skills.  

Content. Basic regularities of life forms’ interaction with the 

environment; mechanisms of ecosystems and biosphere stability and 

functioning;  place and role of  ecology in modern economic, political 

and social problems solution; modern global economic problems, their 

causes, stages of formation and consequences. Special place in the 

discipline is given to stable development of nature and society, 

international cooperation in the sphere of environmental safety 

-the ability to identify and analyze natural and human-caused 

ecological processes and to find the ways of their regulation;   

- the ability to understand modern concepts and strategies of stable 

mankind development aimed at systematic changing of traditional 

forms of management and people’s lifestyle in order to preserve 

stable biosphere and society development without  disastrous crisis; 

-the ability to use in practice the obtained knowledge of basic 

regularities of life forms’ interaction with the environment in order to 

preserve stable development; 

- skills to analyze ecological processes, to set specific targets and  

priorities of stable nature and society development. 



KL 2208 Kazakhstan Law 

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

 

The aim: to study  the peculiarities of Kazakhstan legal system, to study 

the main regulations of basic norms of legal documents in the RK. 

Content. Legal system in Kazakhstan, conceptual issues of basic 

regulations in the RK. 

Theoretical bases of rule-of-law state formation, democratic society and 

social state. Basic trends of Kazakhstan’s law policy conception in 2010-

2020 and ‖The Strategy ―Kazakhstan - 2050‖. 

-knowledge of legal system peculiarities in Kazakhstan in historical 

and law context and in current situation of national legal system 

integration into the world system of laws; 

-the ability to apply scientific and theoretical knowledge in daily 

activity  in defending   constitutional rights and freedoms.  

 

FE 2209 Fundamentals of Economics 

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

The aim: to form scientific concepts of basic categories, ideas and 

regularities of economy functioning. 

Content. Socio-economic relations. Basic micro and macroeconomic 

indices, their computing methods. The mechanism of market pricing, 

competition and economic development trends. Basis of economic 

development of modern international economic relations system and 

world market development trends. 

- knowledge of the basic economic reorganizations in the society, 

logics and interconnection of phenomena  and processes in the 

society life; 

  -the ability to  apply systematic knowledge in economy  in 

professional activity. 

NATURAL SCIENCES (STEM)  MODULE 

ITPP 1301 Information Technologies for 

Professional Purposes 

3 credits 

Prerequisites: No 

1+0+2 

The purpose of this course is to develop students' practical skills in the 

use of modern information technologies in their future careers. 

- Know the purpose and types of information technologies, 

technologies for the collection, storage, processing, transmission, and 

distribution of information; 

- To be able to process information, using the means of the 

application package; 

- To know the composition, structure, principles of implementation 

and operation of information technology. 

GCB 1302 Geography and Cartography 

basics 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: none 

2 +1 +0 

Course objective: To study the basic concepts of geography, its 

theoretical foundations, theory, and methods of using maps as applied to 

the study of historical processes. 

Course Objectives: to give students an idea of the geographical maps as 

visual imagery and iconic models of space. 

Course Outline: display and study the spatial distribution, combinations 

and interactions natural and social phenomena (and their changes over 

time) by means of cartographic images that reproduce certain aspects of 

reality. 

Knowledge: theoretical foundations of geography science, including 

the teaching of the subject and the methods of mapping and study of 

the map. 

Understanding: the importance of geography to the world historical 

process; 

Ability to: interpret maps. 

BASIC PROFESSIONAL MODULES 

Module 1.  Basic and applied historical disciplines 

AHD 1401 Auxiliary historical 

disciplines 

 3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  none 

 

2+1+0 

 

In the course of studying the basic aspects of auxiliary historical 

disciplines students will gain knowledge about the basics of numismatics 

and place names, studying the history of coinage, currency circulation, 

place names, their origins, past and present, including their semantics and 

interpretation. Subjects also consider the problems of classification and 

typology of numismatic material and data on place names that are 

interdisciplinary scientific discipline, which involves the use of scientific 

data the following areas of knowledge: geography, history and 

linguistics. 

- Knowledge of the mints that existed on the territory of Kazakhstan 

and other neighboring countries, about which coins in different 

historical periods have been used as money funds; 

- Knowledge of local history, find an explanation for the names of 

rivers, towns and various areas of Kazakhstan and other countries of 

near and far abroad. 

- The ability to do historical and comparative analysis on the place 

names of Kazakhstan and Eurasia. 

 



Arh  1402 Archeology 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: No 

2+1+0 

 

Aim of the course is to familiarize students with the basic directions of 

development of history and archeology. Special attention is paid to the 

principles of archeology, the interpretation of the capabilities of sources, 

archaeological typology and classification. The task module - to teach 

students to correlate the theoretical development and practical skills of 

field research along with knowledge of the history of archaeological 

science for optimal results. To develop a critical approach in planning 

and conducting research... 

 

- The ability to use basic knowledge of historical research in the field 

of archeology; 

- to know the ways of human existence in various environmental 

media, material remains of human activity, their typology and 

methods of study, general features and characteristics of the life of 

ancient societies, the formation of ethnic and cultural worlds from the 

Paleolithic to the Middle Ages, inclusive; 

- the ability to understand the driving forces and laws of the historical 

process 

Etn  1403 Ethnology 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: 

2+1+0 

 

Objective of the course - to familiarize students with the basic theoretical 

issues and the provisions of Ethnology. On the basis of the course, 

students learn the techniques and conceptual apparatus of Ethnology and 

their application to the study of ethnography of the peoples of the world. 

The main content of the discipline devoted to the description of the 

ethnic structure of the world, including Kazakhstan, as well as 

geographical location, anthropological, linguistic, and economic and 

cultural classification. Considerable space is reserved ethnogenesis and 

ethnic history, characteristic of traditional and modern culture of the 

peoples of the world, including modern ethno-cultural and ethno-

confessional processes. 

Knowledge of methods of collecting ethnographic materials, 

organizing and conducting expeditions and trips, drafting 

questionnaires and questionnaires for the study of ethno-cultural 

processes. 

ArhS 2404 Archival science  

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

 

Archival science - is a complex discipline that develops theoretical, legal 

and methodological issues of the science of archives. Its constituent 

components are the following topics: 

• Theory and methods of archival 

• history and organization of archives 

• archaeography, archival right 

• Terminology arhivovedcheskoe 

• archival management 

• Archival statistics 

• automated archival technology 

knowledge: the theory and practice of archival work, the history of 

the organization of archives in Kazakhstan archival terminology 

- ability: to practice the methods of working with archival sources 

Cl  3405 Cliometrics  

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites ITPS 1301 

1+1+0 

 

The course aims to familiarize students with the basic directions of 

historians of historical information as a scientific field, and modern 

methods of teaching history. 

The course is adapted to the peculiarities of historical education. In the 

course of its development students must master a wide range of 

information and communication technologies. 

Knowledge of: legal bases for the use of electronic resources, 

multimedia tools in the work of the historian, the study of the 

electronic text, graphics, Internet resources and e-books. 

Skill: use of spreadsheets, databases, statistical techniques in research 

activities. 

 

Module 2.   Ancient History 



AH 1406 Ancient History 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:no 

2+1+0 

 

Course objective: To provide students with knowledge about the 

ancient culture and its influence on the development of world 

civilization. 

Course Outline:. Subject and methodology of classical scholarship, the 

main stages of its development as a science, the results of the latest 

research in the field of domestic and foreign classics, the main problem 

of the genesis and development of the ancient city, especially the 

functioning of political systems in antiquity, the traditional social 

organization of the ancient Greeks and Romans; traditional culture, 

customs and beliefs of the ancient Greeks and Romans. 

Knowledge about the main stages and processes of development of 

ancient civilizations of the East and the West, the genesis of the 

migratory habits of civilization in the context of ethno-cultural and 

ethno-political processes of the ancient period of Kazakhstan. 

- The ability to correlate the individual events and the events of the 

past with the general paradigm of world-historical development of 

human society through critical analysis, retrospective, comparative 

historical, and other methods of research. 

AHK 1407 Ancient history of 

Kazakhstan                       

 3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: no 

2+1+0 

 

Course objective: To provide a complete picture of the main stages and 

characteristics of the historical process in the territory of Kazakhstan 

from ancient times to the Turkic period. In this connection, the following 

objectives: 

-provide students with extensive factual material in chronological order, 

based on the achievements of modern historical science of Kazakhstan; 

-define milestones and originality of the historical and ethno-cultural 

processes in antiquity and the early Middle Ages; 

-reveal the contents of the phenomenon of "nomadic civilization." 

-provide students with extensive factual material in chronological 

order, based on the achievements of modern historical science of 

Kazakhstan; 

-define milestones and originality of the historical and ethno-cultural 

processes in antiquity and the early Middle Ages; 

-reveal the contents of the phenomenon of "nomadic civilization." 

Module 3   Medieval Studies 

HMA 1408 History of  the Middle Ages                       

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:   

AH 1406 

2+1+0 

 

The purpose of discipline: the study of students factual history of 

Western Europe, Central Europe and the Byzantine Empire during the 

Middle Ages and Early Modern Times (V-first half of the XVII c.), 

Patterns of evolution of the feudal social system and its features in the 

countries of the region and called on their example general patterns of 

world history 

The purpose of discipline: the study of students factual history of 

Western Europe, Central Europe and the Byzantine Empire during 

the Middle Ages and Early Modern Times (V-first half of the XVII 

c.), Patterns of evolution of the feudal social system and its features 

in the countries of the region and called on their example general 

patterns of world history 

MHK 1409 Medieval  history of 

Kazakhstan                          

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:   

AHK 1407 

2+1+0 

 

Purpose: 

-familiarize students with the problems of the history of Kazakhstan 

XIII-HUІІІ centuries. on the basis of a scientific and systematic 

approach; 

- to acquaint the world with the general laws of historical development 

and characteristics of the historical process; 

- to involve students in a national historical traditions, feelings of 

patriotism and humanism. 

Objectives of the course: 

- to form a picture of the development of the medieval history of 

Kazakhstan; 

  -familiarize with different types of sources; 

   -introduce the theoretical, methodological, conceptual problems of 

Medieval History of Kazakhstan; 

  -to reveal the peculiarities of the Turkic states; 

light-ethnic and political history of the Kipchak and Oghuz, which played 

an important role in the ethnogenesis of the Kazakh people; 

- to give an idea about the political, economic and cultural development 

of Kazakhstan on the eve of the Mongol invasion 

Knowledge of the historical events of medieval history in diachronic 

cut as wide world history and local history of Afro-Asian and 

Eurasian historical and cultural space. 

  -Knowledge of general regularities and peculiarities of historical 

development of ethnic groups and nations of the Middle Ages; 

-ability to demonstrate familiarity with the latest developments in the 

field of domestic and foreign stories in the practice of specific 

historical research; 

  - Possession of the skills of critical analysis of scientific theories, 

the willingness of constant updating and development of the 

information field of historical scholarship. 



HAAMA 2410 History of Asia and Africa in 

the Middle Ages 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

 HMA 1408 

2+1+0 

 

The aim of the course is to develop and systematize knowledge of the 

history 

Asian and African countries in the Middle Ages as an important part of 

the history of the world 

civilizations, revealing the inherent characteristics of the medieval East 

social development. This course aims to build students' holistic 

understanding of the history of the studied regions around the diversity of 

their political, economic, social and cultural development, 

The main objectives of the course: to facilitate the mastery of the basic 

content of the history of Asia and Africa, in the Middle Ages; 

- The ability to form a chronological framework to justify separate 

periods in the medieval history of the countries of Asia and Africa, to 

understand their internal periodization; 

- Develop an understanding of commonalities and specificities of 

individual stories 

civilizations of Medieval East. 

The main objectives of the course: to facilitate the mastery of the 

basic content of the history of Asia and Africa, in the Middle Ages; 

- The ability to form a chronological framework to justify separate 

periods in the medieval history of the countries of Asia and Africa, to 

understand their internal periodization; 

- Develop an understanding of commonalities and specificities of 

individual stories 

civilizations of Medieval East. 

Module 4.   Historical and spiritual foundations of the Turkic World 

HTP  2411 History of the Turkic peoples 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:   

MHK 1409 

2+1+0 

 

Course objective: the study of the history of the Turks as an integral part 

of world history. 

Discipline objectives: contribute to understanding the real history of the 

Turkic peoples; promote the development of students of the main body of 

scientific literature sources on the issue; 

development of the students perspective of unity of Turkic peoples; to 

study the problems of Turkish statehood period of antiquity and the 

Middle Ages and their relationships, continuity. 

Knowledge of: value-semantic content of historicism and spiritual 

culture of the Kazakh people, content rich heritage, patterns, and 

trends in the historical and cultural development of the Turkic 

peoples in the light of civilization theory, the value increments and 

cultural transformations; 

Skill: history of the formation of the traditional ideology and 

mythology of the Kazakhs in the various fields of knowledge. 

HSCKP  2412 Hi story of the spiritual 

culture of the Kazakh  people 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:   

AHK 1407 

MHK 1409 

2+1+0 

 

The study of this subject is of great importance to the training of 

specialists, as in a systematic manner is the development of spiritual 

culture of Kazakhs, its main sections, reflecting the role of spiritual 

culture in the preservation of the ethnic dimension of culture. The 

objectives of the discipline is a comprehensive, integrative scientific 

study of spiritual culture by bringing materials from related disciplines 

(folklore, ethnomusicology, cultural studies, philosophy, history, 

religious studies, art history, archeology, etc.) 

The main objectives of the course: to facilitate the mastery of the 

basic content of the history of Asia and Africa, in the Middle Ages; 

- The ability to form a chronological framework to justify separate 

periods in the medieval history of the countries of Asia and Africa, to 

understand their internal periodization; 

- Develop an understanding of commonalities and specificities of 

individual stories 

civilizations of Medieval East. 

Module 5.   World history in modern and contemporary times 

MCHAA 2413 Modern and Contemporary 

History of Asia and Africa 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  HAAMA 2410 

2+1+0 

 

The goals and objectives of the course: 

- The extension, deepening and synthesis of knowledge on the recent 

history of Asia and Africa in the context of world history. 

- Raising adequate professional understanding of the current political and 

socio - economic processes taking place in the countries of Asia and 

Africa, in view of their historical experience and civilizational 

specificities. 

- Formation of ideas about the features of the transition of Asian and 

African states from authoritarian-totalitarian regime to a democratic form 

of government from a centrally planned economy to a market economy. 

- Identification of the role of religious - civilizational traditions in the 

Knowledge of periodization, sources and historiography on the 

problems of the world and national history, basic theories and 

concepts in the field of humanities and social sciences; 

  - The ability to carry out comparative analysis of historical 

processes and events of modern and contemporary that took place in 

Europe, America, Asia and Africa. 

- the ability to think logically form, to find causal relationships 

between events and developments in the historical life of the peoples 

of Europe and America; 

-arguments to justify their views on various issues of the History of 

Europe and America .. 



search for ways to develop the modern East. ability to comprehensively analyze the role of historical figures from 

the new theoretical and methodological positions and determine their 

place and importance in the historical process. 

MCHEA 2414 Modern and Contemporary 

History of Europe and 

America 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  HMA 1408 

2+1+0 

 

Course objective: comprehensive and integrated coverage of the events, 

historical facts, concepts, basic content of the historical process in the 

countries of Europe and America in modern and contemporary times. 

Tasks of the discipline: 

-show the problem of periodization, formational and civilizational 

approaches in the history of Europe and America; 

-give a general description and the main problems of modern history: the 

bourgeois revolutions of XVII-XVIII centuries., industrial revolutions, 

the stages of formation of the world market, the international situation, 

the formation of the colonial system, the formation of nation-states, the 

First and Second World Wars; 

- To show the causes of the collapse of the bipolar system of international 

relations in modern times, and at this stage; 

-to show the transition to post-production, the development of global 

manufacturing, the information society, the old and the new social-

democratic movement, the main trends in the development of science and 

culture of the countries of Europe and America in recent times. 

knowledge of periodization, sources and historiography on the 

problems of the world and national history, basic theories and 

concepts in the field of humanities and social sciences; 

  - The ability to carry out comparative analysis of historical 

processes and events of modern and contemporary that took place in 

Europe, America, Asia and Africa. 

- the ability to think logically form, to find causal relationships 

between events and developments in the historical life of the peoples 

of Europe and America; 

-arguments to justify their views on various issues of the History of 

Europe and America .. 

ability to comprehensively analyze the role of historical figures from 

the new theoretical and methodological positions and determine their 

place and importance in the historical process 

Module 6.  История Казахстана в новое и новейшее время 

NHK 2415 New history of Kazakhstan 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

MHK 1409   

2+1+0 

 

The purpose and objectives: a holistic body of knowledge on the history 

of socio-economic, political,'s Cultural Development of Kazakhstan in 

the beginning of XVIII-XX centuries. 

Course outline: the events of the Kazakh-Dzungarian wars of the XVIII 

century.; 

the basic facts on the history of the accession of Kazakhstan to the 

Russian Empire, particularly the process natsionalno-osvoboditelnoy 

struggle in Kazakh territory of the Russian Empire; 

sotsialno trends and economic development of Kazakhstan in the XVIII-

XIXvekah; 

knowledge for the development of cultural processes on the territory of 

Kazakh territory; knowledge for the development of the education system 

in the Kazakh region: features, the reforms of the problem. 

Knowledge: an historical basis and the period of formation of 

independent Kazakhstan's statehood through the prism of the study of 

specific sources and historical facts from the standpoint of new 

theoretical and methodological views; 

have a clear idea of the continuity of the historical and cultural 

development, the contribution to the world civilization and the deep 

roots of spiritual and material heritage, examples of humanity, 

patriotism, creative work of past generations, the great personalities 

of the people; 

ability to: achieve a comprehensive, in-depth understanding of the 

scientific assessment inherent advantages, features and value of 

Kazakhstan's model of development through historical and 

comparative analysis of the current achievements of Kazakhstan's 

statehood was held with the various periods of the past; 

the ability to: identify the main stages in the development of 

independent Kazakhstan, on a scientific basis, systematically 

understand the essence and content of important events related to the 

realization of economic, political and social reforms. 



HSK 2416 History of the Soviet 

Kazakhstan 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

NHK 2415 

2+1+0 

 

The purpose of discipline - to objective historical knowledge of the 

Soviet period of the history of Kazakhstan. 

Summary: Kazakhstan in the period of the Soviet totalitarian system. The 

transformation of the traditional life-support systems of the Kazakh 

ethnic group in the period of forced collectivization and sedimentation .. 

Hunger 30s. Contradictory tendencies in the development of culture, 

science and education of Soviet Kazakhstan. 

 

HRK 3417 History of the Republic of 

Kazakhstan 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

NHK 2415  HSK 2416 

2+1+0 

 

The purpose of discipline - to objective historical knowledge about the 

main stages of the history of the Republic of Kazakhstan. The history of 

Kazakhstan is considered from an objective position in view of the major 

methodological principles (historicism, actualism, specificity), with the 

involvement of general scientific knowledge tools (statistics, 

classification, educational methods), as well as specific historical 

methods (comparative-historical, chronological, problem, etc. .). 

Module 7.   Historiographical  and sources study  aspects of historical knowledge 

HHK 3418 Historiography of the history 

of Kazakhstan 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

NHK 2415  HSK 2416 

2+1+0 

 

The purpose of teaching - learning the history of the Kazakh historical 

science in different periods, the definition of criteria for its development, 

the selection of conceptual solutions for different problems; instill 

students with the knowledge and skills in the analysis of the works of a 

historical nature, to familiarize students with the basic principles of the 

historiography of the history of Kazakhstan. 

Discipline objectives: 

- To show the level of historical knowledge in ancient and medieval 

history; 

-identify the characteristics of the development of historical science in 

the period of the Soviet totalitarian system and to develop in students a 

critical attitude on the research questions; 

-to develop theoretical and practical skills of the students in achieving the 

objectives in the reasoned exposition of historical events. 

- Knowledge of historiography and historical aspects of source of 

knowledge; 

- Ability to identify periods of domestic and foreign historians, show 

the degree of scrutiny of topical problems of historical science. 

HHFC 3419 Historiography of the history 

of foreign countries 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

NNIEA 2414 

2+1+0 

 

The aim of the course: 

The study of the formation of historical science in the leading countries 

of the West against the background of the general laws of development 

of social thought in the XVI - XX centuries. Objectives of the course: 

- Explore the history of the formation and development of historical 

science. 

Identify the features of the historiography of Britain, France, USA, 

Germany 

Course Outline: historiography UK, Germany, France and the United 

States, presented the main research areas and schools, their achievements 

and challenges. Considerable attention is paid to the current state of 

historical science and its development trends, issues research, university 

and research centers, institutions and organizations, periodicals. 

The subject of the discipline are all types and sources in a variety of 

forms and content. 

Learning objectives for the discipline: 

to understand the definitions of source-valued as a science; 

to be able to classify the different types of sources; 

understand the basics of theoretical sources; 

acquainted with the practical source studies; 

describe the main trends in the development of different sources; 

acquainted with the technique of source analysis; 

analyze the basic concepts and terminology of the course; 

ability to develop logical thinking, teach establish logical connections 

between acts of different historical periods. 



SS 2420 Source Study 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

Arhv 2404 

2+1+0 

 

The purpose of the course is to develop in students an overview of the 

historical origin and its critical analysis, understanding of the place of 

discipline in the system of other specialized disciplines, the main stages 

of development of historical sources, their classification and methods of 

analysis of the Formulary. 

 

 

Module 8.   Theoretical and methodological basis of historical knowledge 

TMH 3421 Theory and Methodology of 

History 

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: 

 FSK  2103 

 

1+1+0 

 

The goal: to help students a holistic understanding of the basic problems 

of the methodology of the historical sciences, the specifics of their 

performances and solutions in historical research, student mastery of 

basic scientific and special methods and techniques of historical research. 

Objectives of the course. 

-Promote understanding of the major trends of students of philosophy 

and methodology of historical science. 

-Create a need for creative application of the principles of the 

methodology of historical research; 

- To draw up the desire to identify the epistemological roots of modern 

cognitive paradigms, analyze theories of history. 

- Develop the skills of independent work with literature on the 

methodology of history. 

knowledge of the theoretical and conceptual aspects of historical 

knowledge; 

- The ability to build a methodology of historical knowledge and 

master the methods of scientific research in diachronic and 

synchronic sections, theoretically and methodologically to carry out 

research and teaching activities through the disclosure of the 

fundamental problems of the study of world-historical process and its 

local cultural and historical paradigms. 

 

MTH 3422 Methods of teaching history 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: 

 PIK 2201 

 

2+1+0 

 

The purpose of discipline "Methods of teaching history" - the theoretical 

and practical training of future history teachers. 

The objectives of the course is to master the basic theoretical knowledge 

of the students develop the skills necessary for the process of learning the 

history, identification of key developmental and educational 

opportunities stories. 

HA  2423 History of Art 

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: 

 AH1406 

HMA1408 

1+1+0 

 

The purpose of discipline is to provide a fundamental education in the 

field of culture and art. 

  The objectives of the study subjects are: the study of nature, structure 

and mechanisms of artistic culture, the study of the theoretical 

foundations of reading and writing on art examples of the historical 

development of art, the formation of ideas about the nature and 

characteristics of the various forms of art and artistic processes of the 

development of art, art styles, schools, trends, mastering the techniques 

and methods of analysis of objects and phenomena of art, forming ideas 

about the key issues and trends in contemporary art 

Module 9.   Classical Languages 

 

LL 1424 Latin  Language 

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: no 

 0+2+0 

 

The purpose of learning a foreign language is to develop professional 

communication skills, organize the students' knowledge in basic types of 

language skills: speaking, listening, reading and writing. The focus is on 

the systematization and activation of language, speech, socio-cultural 

knowledge, skills, attracting relevant authentic materials that meet the 

interests and characteristics of students. 

Mastery of the classical languages in speech and writing for 

communication in scientific, professional communication; possession 

specialty terminology in the classical languages for the study of 

historical sources; 

- Basic knowledge of the contents of educational and vocational-

oriented authentic texts within the program material. 



EL  2425 Eastern Language (Arabic / 

Persian) 

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: no 

  

0+2+0 

The purpose of learning a foreign language is to develop professional 

communication skills, organize the students' knowledge in basic types of 

language skills: speaking, listening, reading and writing. The focus is on 

the systematization and activation of language, speech, socio-cultural 

knowledge, skills, attracting relevant authentic materials that meet the 

interests and characteristics of students. 

MODULES FOR INDIVIDUAL EDUCATIONAL  TRAJECTORIES 

IET    World History (historian - expert on countries 

SW  3501 Scientific Writing 

1 credit/2 ECTS 

Prerequisites: no 

 

0+1+0 

Students will learn about the research and their role in the practice of 

human rights, fundamental concepts of research, the use of methods of 

scientific knowledge, the use of logical laws and regulations; 

accumulation of scientific information, the basic concepts, algorithms for 

the solution of inventive problems; protection; international certification 

inventions. 

- Be aware of the theoretical and experimental research; 

- Be able to apply theoretical knowledge to solve specific practical 

problems; 

- Be able to identify the object of research, formulate the goal, to 

make the plan of the study. 

 

HIRCWEMA 

3502 

 

History of the international 

relations of the countries of 

Western Europe in the Middle 

Ages 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:   

MHA 1408 

2+1+0 

 

The aim of the course is the study of the major periods of medieval 

history and their distinctive features in terms of the development of the 

foreign policy of states, international relations, the creation of a lasting 

connection with the theoretical knowledge of human culture students. 

The objectives of the course is the knowledge of the basic facts of the 

history of international relations in the Middle Ages, the study and 

analysis of the main sources for the history of international relations in 

the Middle Ages - treaties, covenants and laws. 

  The course reveals the medieval history of international relations of the 

countries of Western Europe, the objectives of which are carrying out a 

foreign policy through war, diplomacy, negotiation and other peaceful 

technology. 

The student should know the basic content of the history of 

international relations in the Middle Ages, the sources and literature, 

must master the basic concepts of world history, the history of 

diplomacy. 

- To be able to allocate the theoretical, applied, value aspects of 

historical knowledge necessary to find sources and research 

literature, logically set out the material under study; perform basic 

types of written works, prepare overviews and summaries, 

presentations /. 

 

HSEE 3503 

 

 

History  of the steppe empires 

of Eurasia 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

 AHK 1407 

MHK 1409 

2+1+0 

Course objective: the study of the history of education of steppe empires 

created and proto-Turkic tribes. 

  Objectives: To determine the characteristics of political formation of the 

nomadic peoples of Eurasia. 

Summary: History of of statehood, political and legal institutions of a 

nomadic society, the role of the personal factor as an example of 

historical figures-rulers of nomadic empires. 

- Knowledge of the theoretical and factual information on the history 

of the Turkic state formations of the Middle Ages in the context of 

the Eurasian and world cultural and civilizational process 

- Understanding of the general laws of development of the state of 

the nomads; 

- The ability to make generalizations about the features and 

comparison of political, ethnic, and cultural development of the 

medieval ethnic Eurasia 

 

HGE 3504 

 

 

Historical Geography of 

Eurasia 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

GOK 1302 

AHK 1407 

MHK 1409 

 

2+1+0 

 

The purpose of the course - the geographical component of the study of 

the historical past of continental Europe in the totality of its physical 

geography and economic and geographical aspects. The content of the 

course of the following tasks: To evaluate the importance of geography 

in the historical process; 

follow the stages of scientific understanding of the role of natural factors 

in the development of human society; identify interdisciplinary 

communication of historical geography; 

substantiate the importance of environmental considerations in the 

modern world; 

show students the benefits of cartographic sources in historical research, 

After the training the student should know the basic stages in the 

development of historical geography as a science, the current state of 

historical and geographical knowledge and perspectives of 

development of science, the main approaches to the assessment of the 

role of natural factors in the development of society, the terminology 

of the course. The students should form a holistic view of the 

geographic determinism in history, the role of geography in the 

historical process, the importance of environmental awareness in the 

modern world and their humanistic perspective; 

of the interdisciplinary nature of research in historical geography, the 

impact of historical and geographical concepts on the development of 



to form an idea of the need to consider the geographical aspects of the 

historical process in the course of the case studies. 

In the course of the evolution of the methodology of historical geography 

as an interdisciplinary field of knowledge, discusses the current state of 

the system of historical and geographical science. 

historical science. 

  Must be able to identify the specific physical and geographical 

regionalization of the continent, to characterize the ecological 

processes of the historical period, logically set out the material under 

study; vvypolnyat main types of written works, prepare overviews 

and summaries, presentations required minimum basic geographical 

and historical monographs. 

  

 HC3505 

 

 

 

History of China 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:   HAAMA 

2410 

MCHAA 2413  

2+1+0 

 

Course objective: to understand the patterns of occurrence and 

development of states and legal systems, especially the formation of the 

state of China. 

Objectives of the course: the mastery of the material of the course of 

Chinese history. 

The course is designed to give students a knowledge of the main stages 

of the history of China to discuss the main line of evolution from ancient 

times to the present, in which the salient points stand out: the emergence 

of proto, China in the Middle Ages, the history of the state of China's 

modern and contemporary. 

Knowledge of: the main trends in the development of state and legal 

institutions in China from ancient times to the present. 

The student should be able to: 

allocate theoretical, applied, value aspects of historical knowledge 

necessary to find sources and research literature, logically set out the 

material under study; perform basic types of written work (review, 

review, essay, research paper), prepare overviews and summaries, 

presentations. 

 

HOE3506 

 

History of the Ottoman 

Empire 

 

3 credits/5 ECTS 

Пререквизиты: 

HTP 2411 

HAAMA 2410 

MCHAA 2413 

2+1+0 

 

 

The purpose of the course - to give students a general idea of the process 

of formation, the main components and stages of historical development 

of the Ottoman Empire during the Middle Ages. 

Course objectives: to show the stages of formation and development of 

the Ottoman Empire in the background of the political history of the East, 

the show features the formation of socio-economic relations, state and 

social structure of the Ottoman Empire, to reveal their inherent 

specificity, to show the place and role of Turkey in world history and the 

history of world civilization . 

Course Outline: As part of the course, students learn about the history of 

the Ottoman Empire as one of the most important stages in the 

development of Islamic civilization. 

As part of the course students are taught the basic reasons for the 

emergence and establishment of the Ottoman Empire as a political and 

spiritual leader of the Islamic world, the stages of development of the 

state - prosperity, decline and decay, and especially the religious, social, 

economic and political sides of Ottoman civilization. The Ottoman 

Empire is represented as a distinct civilization in the Islamic world, 

which arose in the unique historical and geographical landscape of the 

peninsula of Asia Minor. 

Knowledge: History of the Ottoman Empire in the Middle Ages, 

sources and scientific literature, the basic concepts of world history. 

ability to: allocate theoretical, applied, valuable aspects of historical 

knowledge needed to find research sources and literature, logically 

set out the material under study; perform basic types of written 

works, prepare overviews and summaries, presentations. 

 

HUSAD 3507 

3507  

 

 

History of  USA democracy 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

MCHEA 2414 

2+1+0 

 

The aim of the course is to characterize all aspects of modern U.S. 

political system. 

Objectives: To analyze the content of the Constitution of the United 

States, to show the democratic principles that defines the political system 

of the United States, to determine the reasons for the division of the 

political history of the United States for periods (or epoch) government, 

or that of the president. 

Knowledge of: the main stages of the history of formation of 

American democracy; 

Understanding: the specifics of the evolution of state and political 

system of America. 

ability to: conduct comparative analysis, source-criticism, to allocate 

the cause-effect relationships, and key trends. 

 

HRSS 4508 

 

History of Russia and the 

The purpose of the course is to consider the history of Russia and the 

Soviet state in all its manifestations - the history, economy, society, 

Knowledge: basic facts on the history of Russia and the Soviet state, 

the direction of socio-economic and political development of Russia 



 Soviet state 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: 

MCHEA 2414 

2+1+0 

 

culture, intellectual and artistic. Objectives of the course: 

  show cause-and-effect relationship between the individual events in the 

history of the state; 

master interdisciplinary approaches and methods of historical research. 

   The course is designed to give students a knowledge of the main stages 

of the history of Russia to discuss the main line of evolution between IX 

- XX centuries., Which distinguishes the essential points: the emergence 

of new states - the feudal principalities of the Russian centralized state, 

the Russian Empire, Soviet Russia, Soviet Union. 

at different stages of history, basic concepts of world history, 

ability to: conduct a comparative analysis of the events in Europe and 

Asia in the same period; allocate theoretical, applied, value aspects of 

historical knowledge needed to find research sources and literature, 

logically set out the material under study; perform basic types of 

written work (review, review, report the research report), prepare 

overviews and summaries, presentations. 

HECPCA 4509 

 

History of ethnic and cultural 

processes in Central Asia 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

AHK 1407 

MHK 1409 

 

2+1+0 

 

Course objective: the study of the political and intellectual history of 

medieval Turkic state formations in Central Asia 

 Objectives: To determine the contribution of the Turks in the 

development of world civilization. 

Summary: This module examines the origins of cultural genesis - the 

interaction of the two ethnic and cultural lines: Indo-European and East 

Asian, with a gradual dominance in an era of Turks (the 6th century), the 

Turkic element. We consider the transformation of the spiritual culture 

under the influence of Islam, education and Islamic culture and 

civilization of the complex, which played a large role values nomadic 

culture. 

The aim of the course: understand students with military history of the 

nomadic peoples of Eurasia, with the features and regularities of the 

development of military affairs in specific historical era, with the 

assumptions and changes in the socio-political life of the peoples of 

Eurasia as a result of military nomads. 

Objectives of the course: 

- To introduce students to the sources and historiography on the subject; 

- To reveal the causes and effects of wars nomadic peoples have taken 

place in the history of Eurasia in ancient and High Middle; 

- To determine the socio-political influence of the military against the 

nomads in the neighboring countries; 

- with the functional features of the application in combat various types 

of weapons; 

- To introduce the features of military architecture; 

- The role and importance of military affairs and arms in the rites and 

traditions and legal relations of the nomads; 

Course Outline: 

Nomadic peoples have played an important role in the history of changes 

in the political and ethnic map of Eurasia. Almost all of these processes 

took place against the background of the development of military 

relations in ancient and medieval times. In this regard, knowledge of 

military history and military aspects of the lifestyle, worldview and value 

priorities of the nomadic peoples help in uncovering many of the socio-

political processes in Eurasia. 

-knowledge of the theoretical and factual information on ethno ethno-

political history of Central Asia in the context of the Eurasian and 

world cultural and civilizational process 

- The ability to make generalizations about the features and 

comparison of political, ethnic, and cultural development of ethnic 

communities in Central Asia. 

MHEN 4510 

 

Military history of Eurasian 

nomads 

Course objective: the study of the political and intellectual history of 

medieval Turkic state formations in Central Asia 

- Know the basic theoretical and methodological issues, conceptual 

approaches and conceptual and categorical apparatus 



3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

AHK 1407 

MHK 1409 

 

2+1+0 

 

 Objectives: To determine the contribution of the Turks in the 

development of world civilization. 

Summary: This module examines the origins of cultural genesis - the 

interaction of the two ethnic and cultural lines: Indo-European and East 

Asian, with a gradual dominance in an era of Turks (the 6th century), the 

Turkic element. We consider the transformation of the spiritual culture 

under the influence of Islam, education and Islamic culture and 

civilization of the complex, which played a large role values nomadic 

culture. 

Course objective: to introduce students to the military history of the 

nomadic peoples of Eurasia, with the features and patterns of 

development of military affairs in specific historical era, with the 

assumptions and changes in the socio-political life of the peoples of 

Eurasia as a result of military nomads. 

Objectives of the course: 

- To introduce students to the sources and historiography on the subject; 

- To reveal the causes and effects of wars nomadic peoples have taken 

place in the history of Eurasia in ancient and High Middle; 

- To determine the socio-political influence of the military against the 

nomads in the neighboring countries; 

- Poznokomitsya with the functional features of the application in combat 

various types of weapons; 

- To introduce the features of military architecture; 

- The role and importance of military affairs and arms in the rites and 

traditions and legal relations of the nomads; 

Course Outline: 

Nomadic peoples have played an important role in the history of changes 

in the political and ethnic map of Eurasia. Almost all of these processes 

took place against the background of the development of military 

relations in ancient and medieval times. In this regard, knowledge of 

military history and military aspects of the lifestyle, worldview and value 

priorities of the nomadic peoples help in uncovering many of the socio-

political processes in Eurasia. 

- Be able to determine the characteristics and patterns of nomadic 

society in historical period; 

- Know the basic periods of war against the Eurasian nomads from 

neighboring states; 

- Identify causes and consequences of military background of the 

nomads; 

- Define the role and place weapons in traditions, rituals; 

- Know the steppe law related to military affairs; 

- Be able to work with maps and atlases; 

-the ability to implement creative and analytical ability in a 

comparative study of the problems of the nomadic societies; 

- Prioritization skills in a mass of historical facts and theoretical 

concepts; 

HE 4511 

 

Historical Epistemology 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

FSK 2103 

TMH 3421 

2+1+0 

 

Course objective: the study of historical epistemology as a new discipline 

that emerged in the 20th century. on the basis of the French school of 

history and philosophy. 

Summary: The originality of historical epistemology is that it has to do 

with the historical time as a condition of the formation of concepts. 

Knowledge of the theoretical and conceptual aspects of historical 

knowledge; 

- The ability to build a methodology of historical knowledge and 

master the methods of scientific research in diachronic and 

synchronic sections, theoretically and methodologically, and to carry 

out research activities through the disclosure of the fundamental 

problems of the study of world-historical process and its local 

cultural and historical paradigms. 



 

HFKD 4512 

 

 

Historical fate of the Kazakh 

Diaspora 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

MHK1409 

NHK 2415  

HSK 2416 

2+1+0 

Course objective: to reveal the historical background and current 

situation of the formation of the Kazakh Diaspora abroad. 

Course Objectives: To study the available sources and literature on the 

issue.; 

Course Outline: The addition of the Kazakh diaspora outside the territory 

of Kazakhstan in Russia, China, Uzbekistan, Turkey, Mongolia, 

Afghanistan, Iran, in Western Europe and America. Features of 

formation of the Kazakh irredenta in XVII-XIX centuries. and XX 

century, then its main stages. 

On completion of training, the student must 

know: 

- The concrete historical facts on the history of the formation of the 

Kazakh Diaspora and Kazakh irredenta 

be able to: conduct a comparative analysis of the history and current 

status of the Kazakh Diaspora. 

  -the ability to: conduct an analytical review of the available research 

literature and historical sources 

HCIS 4513 

 

History of CIS 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

MCHEA 2414 

2+1+0 

 

The purpose of teaching the history of the CIS - to give students an idea 

of the Commonwealth of Independent States (CIS), with whom relations 

are a priority for Kazakhstan. 

Tasks of the discipline: an analysis of the colonial system of the Russian 

Empire, to trace the main stages of development of the Soviet Union as 

the Union of Soviet Socialist Republics, and to give a general description 

of the main problems in the history of the CIS in recent times. 

On completion of training, the student must 

know: 

- The concrete historical facts on the history of the Russian Empire, 

the Soviet Union and the CIS stages of formation of the CIS; 

agreement between the CIS countries, the institutional structure of 

the CIS integration and disintegration processes within the CIS, the 

system of regional security and inter-state relations within the CIS. 

be able to: conduct a comparative analysis of the facts of the stages 

of development of CIS to be able to analyze the current trends of 

political, economic and cultural development of the CIS countries; 

guided by the media of the CIS; 

to be able to discuss with the specific facts of the history of 

development of the countries of the CIS. 

own: the skills of comparative analysis on the factual material, 

information on the status, trends and developments of the 

institutional structures of the CIS, the ability to defend their own 

point of view on the specific facts of history of CIS knowledge of the 

political, economic and cultural situation in the CIS countries; 

information on trends in foreign policy in the CIS countries. 

IET  2   National History  ( local historian) 

SW  3501 Scientific writing 

1 credit/2 ECTS 

0+1+0 

Students will learn about the research and their role in the practice of 

human rights, fundamental concepts of research, the use of methods of 

scientific knowledge, the use of logical laws and regulations; 

accumulation of scientific information, the basic concepts, algorithms for 

the solution of inventive problems; protection; international certification 

inventions. 

- Be aware of the theoretical and experimental research; 

- Be able to apply theoretical knowledge to solve specific practical 

problems; 

- Be able to identify the object of research, formulate the goal, to 

make the plan of the study. 

 

HWC3502 

 

 

History of World 

Civilizations 

 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

AH 1406 

2+1+0 

 

The course covers the main lines of the historical movement to the 

modern world, explains how different epochs associated with modernity 

as a historical heritage of the East and the West is living in the present 

day. Shows the history of a "human face", without which the modern 

view on it is impossible. Characterizes the main "world view" type of 

mentality in different historical periods, shows the interaction of man and 

society in their different ways: in the sphere of power, political and social 

processes, economy, daily life, etc. Examines the contribution of 

different peoples and civilizations in the world's cultural heritage . 

On completion of training, the student must 

know: the contents of the main eras and civilizations in human 

history, to be able to assess their place in the historical process, and 

major achievements included in the treasury of world history and 

culture, to understand the relationship and the conditionality of 

historical events, the specifics of the different forms of historical and 

social determinism, consider a "global context "historical phenomena 

and processes, analyze the role of the human factor in history to be 

able to determine the position and the motives of the participants in 

historical processes on the basis of historical knowledge to develop 

the skills of social orientation in terms of dynamic changes of our 



time. 

The course program focuses students on the skills of analysis of 

global development, the development in them a certain immunity to 

the simplified interpretation of history as a field of the 

implementation of these laws worldwide, the understanding of the 

human component of the story. 

EHKAMA 3503 

 

Ethnic history of Kazakhstan 

antiquity and the Middle Ages 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

AHK 1407 

MHK 1409 

 

Course objective: to study the course and laws of the historical process; 

Objectives: To identify the main stages of ethnic and ethno-political 

history, ethnogenesis of the Kazakh people, and research complex tribal 

structure and Trial (zhuzes) of the organization historical etnoterritorii, 

determining the identity of ethnonyms and etnopolitonimov, 

ekzoetnonimov and endoetnonimov, ethnic and cultural contacts with 

neighboring peoples. 

-Knowledge: the historical background of ethnogenesis in 

Kazakhstan; 

-understanding: the role of the Indo-European and Turkic ethnic 

factors in the history of the Kazakh people; 

-the ability to: conduct an analytical review of the available research 

literature and historical sources 

HGK3504 

 

Historical Geography of 

Kazakhstan 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

AHK 1407 

MHK 1409 

2+1+0 

 

Course objective: the definition of interdisciplinary areas of historical 

research based on the study of historical geography. 

Course Objectives: To teach students to use the possibilities and methods 

of the natural sciences to the study of historical processes, the study of 

the historical borders, landscape, hydronyms, oronyms, place names on 

the territory of Kazakhstan, etc. 

Summary: The historical spatial parameters of public entities from the 

earliest times to the present day historical place names, the role of 

environmental factors in the world historical process. 

- Knowledge: theoretical foundations of historical geography as a 

science; 

- Understanding: the role of geography in the study of the historical, 

socio-political, economic and cultural processes in Kazakhstan; 

-the ability to: interpret cartographic material 

 

TWE 3505 

 

 

The Turkic world and Europe 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

HTP 2411 

MHA 1408 

2+1+0 

 

This course studies the history of the Turks in the West, their relationship 

with Rome and Byzantium, mutual influence of traditions and cultures of 

East and West in the late classical period, and the impact of Turks in 

European civilization. Introduces new sources, the latest trends in the 

study of the history of the Huns, the problem of the history of the Huns in 

the Kazakh historiography, material culture of the Huns in the light of 

new archaeological data. Also considering the everyday life of the Huns 

in the light of the written sources and archaeological data, the image of 

the rulers of the Huns from contemporaries to the present day, the art of 

war and weapons of the Huns. 

After the training the student should know: 

new sources, the latest trend of studying the history of Turks, on the 

mutual influence of cultures of East and West in the late antique and 

early medieval era. 

The student should be able to: 

determine the nature of the relationship with the Turks Rome and 

Byzantium, to work with the scientific literature. 

HPLIKS 3506 

 

History of political and legal 

institutions of the Kazakh 

society 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

MHK 1409 

2+1+0 

This module is designed to explore the theoretical problems of the 

Kazakh state, its evolution and the formation of the political elite in the 

Middle Ages. In this regard, the nature of power is revealed nomadic 

society, defines the features of the model of power relations in the 

Kazakh society. 

knowledge: new theoretical and methodological approaches to the 

study of perspective; 

- Understanding: the specific political and legal institutions of the 

Kazakh society 

ability to: conduct an analytical review of the available research 

literature and historical sources. 

HTKS 3507 

 

History of  traditional Kazakh 

statehood 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

MHK 1409 

2+1+0 

 

Course objective: the study of the historical continuity of the ancient 

Haganates and ulus-states on the territory of Kazakhstan. 

Course Objectives: To consider the political organization of the nomadic 

population since the Turks, who created the first Eurasian empire (VI-VII 

centuries.), Especially the Mongolian statehood, created a stable political 

tradition that defined the system of power relations within the successor 

states of the Mongol Empire to the Kazakh Khanate. 

Knowledge: the latest theoretical and methodological approaches to 

the study of perspective and historical facts; 

-understanding: the specifics of the evolution of state and political 

system of medieval Turkic-Mongol peoples of Eurasia. 

ability to: conduct comparative analysis, source-criticism, to allocate 

the cause-effect relationships, and key trends. 

 



HNEK 4508 

 

History of the national 

economy of Kazakhstan 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

MHK 1409 

NHIK 2415  

HSK 2416 

2+1+0 

 

The aim of the course: learning the basics of formation and functioning 

of the national economy 

Summary: economic reform and social policy. A comparative analysis of 

the economic development of the country during the Soviet period and 

during the period of independence, the disclosed features of the 

development of the economy, social policy of Kazakhstan at the present 

stage. Also investigated the activities of such specialized organizations as 

the Eurasian Economic Community, the Common Economic Space and 

Customs Union and the role of the economic life of the country. 

Knowledge of: the main stages of the development of the national 

economy in a systemic crisis and the global crisis; 

Ability to: conduct an analytical and comparative analysis of the 

economic situation in the Republic of Kazakhstan 

-Skill: logically set out the material under study; perform basic types 

of written work review, review, essay, research paper), prepare 

overviews and summaries, presentations. 

 

NENVK   4509 

 

National elite and the national 

question in Kazakhstan  

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

MHK 1409 

NHK 2415  

HSK 2416 

2+1+0 

 

The aim of the course: addressing the issue of the national question and 

the democratic movement of the Kazakh intelligentsia in the early 

twentieth century in Kazakhstan. 

Course Objectives: Based on the use of the extensive historical material 

to enable the consideration of using a modern approach to the national 

idea of independent Kazakhstan, civil identity of local people, the place 

and the role of intellectuals in political life. 

Course Outline: identification of the process of formation of the idea of 

the Kazakh people, nature and continuity of the Soviet history, the 

reasons for the revitalization of the national movement, its methods, 

forms and features 

-knowledge: the history of the democratic movement in Kazakhstan, 

attitudes and activities of representatives of national intelligence; 

-the ability to: organize historical information, conduct analytical and 

research review. 

HGK3504 

 

Historical Geography of 

Kazakhstan 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

MHK 1409 

NHK 2415  

HSK 2416 

2+1+0 

The aim of the course: reveals the basic issues of historical demography, 

its object, the contents of the historical and demographic processes. 

Particular attention is devoted to Kazakhstan's demographics, sources 

and studies of population of Kazakhstan society. On the dialectical 

positions reveals the essence of socio-economic content of the category 

of the population. 

Knowledge: basic steps of forming a multi-ethnic structure of the 

population of Kazakhstan; 

Ability to: conduct an analytical and comparative analysis of the 

demographic situation in the broad chronological period of time; 

-the ability to: use statistics as a historical istonik, logically set out 

the material under study; perform basic types of written work review, 

review, essay, research paper), prepare overviews and summaries, 

presentations. 

IHK 4511 

 

Intellectual History of 

Kazakhstan 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

MHK 1409 

NHK 2415  

HSK 2416 

2+1+0 

Course objective: the study of the role and importance of intellectual and 

political elites in the formation of the national idea. 

Course objectives: to determine the direction and the intellectual elite, to 

consider certain qualitative elements forming the activities of the national 

elite as a carrier of ethnic identity of the Kazakh people  Course outline: 

the traditional and the intellectual elite in a wide colonization of 

Kazakhstan. Limitations of the authorities in the activities of traditional 

and intellectual elite and the repression of the elite. 

Knowledge: methodological approaches of modern historical science, 

the characteristics of social ideas as the main stem of the liberating 

ideas of intellectual and traditional elites; 

ability to: analyze the close relationship between the frequency of the 

national elite and the social and political conditions in Kazakhstan, to 

carry out comparative analysis of the various members of the 

intellectual elite. 

IKSMO 4512 

 

History of Kazakhstan in the 

international relations system 

 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

MHK 1409 

NHK 2415  

HSK 2416 

2+1+0 

 

Course objective: To give an idea of the trends in the development of the 

current geopolitical situation, and the positioning of Kazakhstan in the 

international community. 

Objectives of the course: the study of subjects in English vocabulary will 

expand capacity to issue the history of international relations. 

Course Outline: diplomatic relations of the Republic of Kazakhstan and 

the United States at the present stage, the Mission of Kazakhstan to the 

EU, the main directions of the foreign policy of the Republic of 

Kazakhstan. 

know: 

major events and historical facts of the foreign policy of the Republic 

of Kazakhstan, its strategic direction; 

-be able to: 

to make generalizations based on an analysis of key events; conduct 

sound historical analogies, cause-effect relationships of historical 

events; 

have skills: 

  work with historical sources, a critical analysis of the scientific 

literature; 



formulation of a scientific problem, free 

presentation of historical material. 

HPSCA 4513 

 

History of post-Soviet Central 

Asia 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

MHK 1409 

NHK 2415  

HSK 2416 

MCHAA 2413 

2+1+0 

 

The purpose of discipline: the formation of the scientific understanding 

of the history of Central Asia in the post-Soviet period. 

Discipline objectives: to trace the path of political development in 

Central Asia in the post-Soviet period, to reveal features of socio-cultural 

development of Central Asian societies in modern times, to analyze the 

process of integrating the countries of Central Asia to the world market 

and the world economy and to promote the formation of abilities and 

skills training, scientific literature sources on the problems of the history 

of Central Asia in the post-Soviet period. 

This course examines the historical events, phenomena and processes in 

the countries of Central Asia in the post-Soviet period. 

During the course, students should know: 

major events and historical facts of the countries of Central Asia in 

recent times; 

  chronology of events, and contemporary interpretations of historical 

events.be able to: 

to make generalizations on the basis of the analysis of the key events 

of modern history, to create full-historical interpretations of specific 

historical facts, for valid historical analogy, apply the methods of 

historical research, to establish cause-and-effect relationships of 

historical events; 

allocate significant events of the past. 

have skills: analysis of scientific literature, scientific formulation of 

the problem, free 

presentation of historical material. 

IET  3 Hishory inforeign language 

SW  3501 Scientific writing 

1 credit/2 ECTS 

0+1+0 

Students will learn about the research and their role in the practice of 

human rights, fundamental concepts of research, the use of methods of 

scientific knowledge, the use of logical laws and regulations; 

accumulation of scientific information, the basic concepts, algorithms for 

the solution of inventive problems; protection; international certification 

inventions. 

- Be aware of the theoretical and experimental research; 

- Be able to apply theoretical knowledge to solve specific practical 

problems; 

- Be able to identify the object of research, formulate the goal, to 

make the plan of the study. 

HWC 3502 

 

History of world   civilization 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

AH 1406 

2+1+0 

 

Course on the history of the world civilizations gives a presentation on 

the basic patterns and trends in the development of the world civilization 

process and the specifics of individual civilizations, helps to learn some 

of the general principles of civilizational analysis, teaches to make 

comparisons between different civilizations or large civilizational regions 

(eg, East and West). 

The word "civilization" is used in two main senses: the civilization as a 

stage in the development of humanity and civilization as a socio-cultural 

community. 

Course objective: to give an idea of the basic laws and directions of the 

development of the world civilization process and the specifics of 

individual civilizations. 

Course tasks: to help students to master some of the general principles of 

civilizational analysis; to teach students the comparison between 

different civilizations or large civilizational regions; to improve students’ 

English by listening, oral and written translation, development of 

speaking. 

The acquired skills at the end of the course: 

- The ability to analyze general aspects of the world civilizations, 

process and the specifics of individual civilizations ; 

-  writing skills in English; 

- Verbal and written translation of English texts; 

- During seminars students must also acquire oral presentation skills 

in English. 

 

EWWH 3503 

 

East and West in  World 

history  

Osten und Westen in der 

The course studies the problem of the relationship of the West and the 

East, from the early Middle Ages (the movement of the Huns, the era of 

the Crusades), the Mongol conquest in the era of feudal relations and 

After the training the student should know: 

new sources, the latest trend of studying the history of the Huns, the 

mutual influence of cultures of East and West in the late antique and 



Weltgeschichte  

Восток и Запад в мировой 

истории 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

AH 1406 

HMA 1408 

2+1+0 

finally to the formation of the Ottoman Empire. Particularly intense 

relationship developed between the XI-XIII centuries. - The period of the 

Crusades - the movement that began at the call of the Catholic Church for 

the reconquest of the Muslim "holy land" of Palestine and the creation of 

Christian states. Familiarity with the culture of the East changed the 

perception of the world in the medieval man. 

early medieval era. 

The student should be able to: 

determine the nature of the relationship of the Huns from Rome and 

Byzantium, to work with the scientific literature. 

MDCA 3504 

 

Medieval dynasties of Central 

Asia  

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

HAAMA 2410 

MHK 1409 

2+1+0 

The aim of the course: the study of formation of the medieval dynasties 

in Central Asia, in the example, the Samanids, Karahanid, Anushteginy, 

Seldjukids, Timurids, etc. 

Objectives of the course: to help students master the factual information, 

to teach students the comparison of historical chronological dynastic 

tables, to improve their English by listening, oral and written translation, 

development of conversational skills. 

- Basic knowledge of events in the history of Central Asia, the 

Middle Ages; 

- The ability to make generalizations and comparative analysis skills 

of writing different kinds of written work in English, verbal and 

written translation of English texts, and in the course of seminars 

student should also acquire oral presentation skills in English. 

IHWE 3505 

 

Intellectual history of West 

Europe 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

MHA 1408 

MCHEA 2414 

2+1+0 

 

        This course covers the basic traditions of epistemology, moral and 

political philosophy, as well as their importance in the history of Europe. 

The course also provides the necessary historical and philosophical 

training to study sociology and philosophy and methodology of science. 

In the course students learn the basic intellectual traditions have shaped 

the Western way of thinking, students will learn to appreciate the 

diversity of traditions and styles within Western thought. 

 

The student should know the basic intellectual traditions formed the 

Western way of thinking, the ideas of the great philosophers and their 

impact on the Western way of thinking, learn to appreciate the 

diversity of traditions and styles within Western thought. The student 

must be able to analyze the moral worldview of Western Europe, the 

romantic reaction against the Enlightenment, the conflict between 

science, philosophy and religion, the flow of thought in the twentieth 

century. 

EKS 3506 

 

Evolution of Kazakh 

statehood 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

AHK 1407 

MHK 1409 

NHK 2415  

HSK 2416 

2+1+0 

 

The aim of the course: Presentation of basic concepts in the study of the 

history of the formation of statehood on the territory of Kazakhstan, the 

identification of controversial issues in the study of social development 

of Eurasian nomads, cooperation with neighboring states. 

Course objectives: to give students a holistic view of the progressive 

development of the state in the territory of Kazakhstan from antiquity to 

the present. 

Course Outline: Background, stages and features of the processes of 

political formation on terrtorii Kazakhstan. Theoretical understanding of 

the problems of studying statehood through the prism of new conceptual 

approaches 

Knowledge: basic stages of statehood on the territory of Kazakhstan; 

-Skill: logically set out the material under study, writing skills of 

various kinds of written work in English, verbal and written 

translation of English texts, and in the course of seminars student 

should also acquire oral presentation skills in English. 

 HKUK 4508 

 

History of Kazakhstan urban 

culture 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

AHK 1407 

MHK 1409 

2+1+0 

 

Course objective: the study of the history of cities and urban culture of 

Kazakhstan since ancient times and the Middle Ages. 

Course Objectives: To give students an idea about the features of the 

development of urban culture in South Kazakhstan and the Seven Rivers. 

Course Outline: In the early Middle Ages in the Seven Rivers has 

developed a kind of syncretic culture that has integrated itself into the 

cultural achievements of Sughd and Turkic cultural complex. The 

clearest manifestation of this integration is found in the culture of the 

city. Sogdian cultural complex associated with the early medieval city, 

urban culture and urbanization. In it are embodied and functions of the 

city as a center of crafts, trade and agriculture. 

Knowledge: the peculiarities of the process of urbanization in 

Kazakhstan, since ancient times, the role of the Silk Road in the 

development of cities as centers of commerce, crafts, spiritual 

culture; 

Skill: logically set out the material under study, writing skills of 

various kinds of written work in English, verbal and written 

translation of English texts, and in the course of seminars student 

should also acquire oral presentation skills in English. 

 



MSWE 4509 

 

Medieval civilization of West 

Europe 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

MHK 1408 

2+1+0 

 

  The course examines the evolution of the Western main line between V 

and XV centuries, in which the important points stand out: the emergence 

of new royal born of the fusion of two cultures of barbarian and Roman, 

Germanic attempt to create a new organization - the Carolingian world, 

an attempt to unite Europe in the VIII-X centuries, the formation of a 

united and diverse Christian Europe - the period of the inner and outer 

rise, and the crisis of XIV-XV centuries. 

Course objective: To consider the medieval civilization of Western 

Europe in all of its forms - history, technology, economy, daily life, 

intellectual and artistic culture. Objectives of the course: to master 

interdisciplinary approaches and methods of historical research; 

consider the space-time structure - the physical aspects of space and time; 

presentation of medieval man's historical reality; show the internal 

connections between real social structures and their functioning; reveal 

the mentality of the medieval man; 

The bachelor should be able to: 

Allocate theoretical, applied, value aspects of historical knowledge; 

to find appropriate sources for research and literature; logically to 

present the material under study; perform basic types of written work 

(review, review, essay, research paper), prepare overviews and 

summaries, presentations. 

The acquired skills at the end of the course: 

basic understanding of world history. 

 

HSCK 4510 

 

History of science and culture 

of Kazakhstan 

3 credits/5 ECTS 

Пререквизиты: 

AHK 1407 

MHK 1409 

NHK 2415  

HSK 2416 

2+1+0 

Course objective: the study of the history of the birth of science in 

Kazakhstan, the formation of different areas of culture. 

Course objectives: to give students a clear understanding of the historical, 

cultural and scientific heritage of Kazakhstan; 

Course Outline: The origin of scientific knowledge in Kazakhstan in the 

Middle Ages. The role of Russian scientists in the study of Kazakhstan in 

the 18-20 centuries. The formation of the Kazakh scientific school of 

industries. Prominent representatives of Kazakhstan's science and 

culture. 

Knowledge: the main stages in the formation of scientific knowledge 

in Kazakhstan, the main directions and achievements of Culture of 

Kazakhstan; 

Skill: logically express the material under study, writing skills of 

various kinds of written work in English, verbal and written 

translation of English texts, and in the course of seminars student 

should also acquire oral presentation skills in English. 

CAIS 4511 

 

Central Asia in the 

international system 

3 credits/5 ECTS 

Пререквизиты: 

MCHAA2413 

2+1+0 

 

This course will consider the role of Central Asia in the international 

system. Located in one of the world’s most strategic zones, between 

Russia, China and a instable Middle East, Central Asia relies on its 

substantial human and natural resources.  

The course aims to analyze the social-political processes in Central Asia 

and view of world experts towards this region. Objectives of the course 

are: to analyze the definition ―Central Asia‖; to consider the main 

documents on Central Asia; to research of the analytical works of 

Western experts as M. Olkott, F. Starr etc.; to analyze the works of 

Kazakhstani researchers on the role of Central Asia in world politics. 

By the end of the course students will be familiar with contemporary 

expert’s views on Central Asia; acquire a firm understanding of the 

key domestic and international developments in Central Asia since 

1991; to be able to discuss issues and trends in the relations of each 

individual Central Asian state within the international system; to 

engage the new methods of analyzing the processes in Central Asian 

region; apply their knowledge on this course in their work.  

 

 

RKIC 4512 

 

The Republic of Kazakhstan 

in the international 

community 

3 credits/5 ECTS 

Пререквизиты: 

HRK 3417 

2+1+0 

 

Course objective: To give an idea of the trends in the development of the 

current geopolitical situation, and the positioning of Kazakhstan in the 

international community.Objectives of the course: the study of subjects 

in English vocabulary will expand capacity to issue the history of 

international relations. 

Course Outline: diplomatic relations of the Republic of Kazakhstan and 

the United States at the present stage, the Mission of Kazakhstan to the 

EU, the main directions of the foreign policy of the Republic of 

Kazakhstan. 

. 

know: 

major events and historical facts of the foreign policy of the Republic 

of Kazakhstan, its strategic direction; 

-be able to: to make generalizations based on an analysis of key 

events; conduct 

sound historical analogies, cause-effect relationships of historical 

events; 

have skills:   work with historical sources, a critical analysis of the 

scientific literature; 

formulation of a scientific problem, free 

presentation of historical material. 



PSUSA 4513 

 

Political system of USA 

3 credits/5 ECTS 

Пререквизиты: 

MCHEA 2414 

     In a presidential system of governance is important to the United 

States a clear division of powers between the legislative, executive and 

judicial. This system is characterized by the presence of checks and 

balances that give each branch the right and ability to control the actions 

of other authorities and have a direct impact on them. The aim of the 

course is to characterize all aspects of modern U.S. political system. 

Objectives: To analyze the content of the Constitution of the United 

States, to show the democratic principles that defines the political system 

of the United States, to determine the reasons for the division of the 

political history of the United States for periods (or epoch) government, 

or that of the president. 

The student should know: the characteristic features of the U.S. 

political system are: a clear division of political power between the 

legislative, executive and judicial powers in a presidential form of 

government, the important role of the two-party political system, 

activist, democratic political culture. The student should be able to: 

describe the materials consistent with accents on that information 

about the U.S. political system, which contributes to the 

understanding of the modern law of America.  

 

INTERDISCIPLINARY MODULE 

IE  2601 Innovative Entrepreneurship 

(trade-wise) 

2  credits/ 3ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

The purpose of the teaching of this discipline is the study of the legal 

regulation of innovative business, as with the level of economic 

development increases the value of the use of innovations. Innovative 

Entrepreneurship - is the process of development and commercial use of 

technical and technological innovations. Innovation is the specific 

instrument of entrepreneurship. The course is planned to study the 

subjects of innovative business, its core (innovative business based on 

internal organization, innovative businesses based outside the external 

organization through contracts, innovative entrepreneurship based on the 

external orgavnizatsii with ventures), the features of the innovative 

business, a comparative analysis of innovation entrepreneurship in the 

world, in countries near and far abroad. 

Competence, mastered from the study of the module: the student 

must 

Know - the general theoretical principles and methods of innovation 

entrepreneurship, the concept, content and history of the development 

of innovative business, goals and objectives of innovative business 

principles of the forms and methods, objectives and tasks of 

innovative entrepreneurship. 

To be able to - to analyze and apply this knowledge in practice. 

Work with legal and regulatory framework governing the innovative 

entrepreneurship and to implement the knowledge, understanding of 

the public policies on innovation entrepreneurship. 

Possess the skills of solving scientific and practical problems in the 

field of legal regulation of innovative entrepreneurship. 

Graduates will possess in-depth knowledge in all areas of law and to 

be able to carry out a critical analysis of the state of current research. 

IPL  2602   Intellectual Property Law  

2  credits/ 3ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

Purpose and Objectives: to help students understanding of the courts. 

Contents: The subject examines the concept and principles of the 

judiciary, the court system of the Republic of Kazakhstan, the courts. The 

course provides information on the activities and competence of the 

Supreme Judicial Council, the Judicial jury, the Committee on Court 

Administration. 

Competence, mastered from the study of the module: the student 

must 

know: the theory and practice of judicial work; 

be able to: theoretically, logically, intelligently and make judicial 

decisions (the verdict, decision, judgment); 

have: skills in the main proceedings of the court of appellate, 

cassation and supervisory authority. 

HP 2603 History of Philosophy 

2  credits/3ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

The purpose of the course "History of philosophy is that students have 

learned the basic ideas of the philosophy of ancient India and ancient 

China, ancient philosophy, familiar with the texts of the ancient 

philosophers, have developed the skills of the correct formulation of 

problems contained in the texts, learned to actualize the problems of 

history of philosophy in the modern culture and science . 

Tasks of the discipline: 

- identify the main problems raised in the philosophy of the ancient 

world, the Middle Ages, a new time and identify their place in 

contemporary culture; 

- a classification of philosophical systems; 

to know the historical background of the formation of philosophical 

systems; • the main approaches to the analysis of the historical and 

philosophical problems; • 

be able to: analyze primary sources; • know the basic concepts and 

categories of the history of philosophy; • know the main trends and 

schools of the period studied the history of philosophy 



- analyze the necessary concepts and categories of the studied systems of 

philosophy. 

HKL2604 History of Kazakh literature 

2  credits/3ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

The purpose of the course - to give an idea of the uniqueness of Kazakh 

folklore genre, reveal the aesthetic value and artistic originality Old 

Turkic literature, to give an idea of the diversity of religious and 

mythological representations of the ancient Turks, which determines the 

nature and artistic system of Ancient literature point to the uniqueness of 

the Kazakh literature 15-18th cent. (poetry bard) and akyn poetry 

kontsa18 -19 centuries, reveal the originality of the poets of the 

Enlightenment of the 19th century, show the role of the first Kazakh 

newspapers and magazines in the development of literature and 

journalism of the early 20th century, an objective complete picture of the 

literary process of the 20-30s with taking into account "the return of 

names" Kazakh writers, to determine the parameters of artistic and 

aesthetic concepts in the literature and criticism of the 60-80's of the 20th 

century, to identify the main way of modern Kazakh literature. 

know: the structure of the discipline itself, which includes the general 

theoretical and historical and literary information, basic knowledge 

of the methodological basis of the course (basic monographs, papers, 

articles) 

be able to: use literary terms as in the practical analysis, and the 

theoretical description of the phenomena, the characteristics of the 

literary development; 

- Be able to analyze literary theoretical work; 

replenish themselves obtained from the study of the course of 

knowledge; 

be able to make a bibliography, annotations and essays on given 

topics of the course. 

HWL 2605 History of  World  literature 

2  credits/3ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

Course objective: to give a presentation about the history of world 

literature. 

Objectives of the course: to form students the scientific understanding of 

the main epochs in the development of 

world literature from antiquity to the present day, of the factors 

underlying the changing nature of cultural thinking from age to age; 

Knowledge: creation of the classics of world literature; 

  ability to: navigate the rich literary space, form 

robust evaluation criteria when dealing with different artistic events 

HR 2606  History of Religion2  

credits/3ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

The goal: the formation of the theoretical concepts of religion as an 

integral part of the spiritual culture and its place in the development of 

civilization of mankind. 

Course Objectives:  

to determine the nature and origin of religion; 

- to show and explain the features of the development of the national-

religious public;- To be able to operate with scientific conceptions of 

social and political role of the world's religions;- Select the main 

problems and critical issues in the history of mankind in the Middle 

Ages; 

- define the basic features of the spiritual foundations of modern 

civilization, formed in the depths of religion; 

- to show the role of human factors and personality in the history of 

religion; 

- To study the influence of religion on culture and way of life of different 

peoples. 

the ability to: a comprehensive analysis of the development of 

religions according to their dogmatic features; 

- comparative mapping study of the influence of internal and external 

factors in the development of world religions; 

- work with historical documents, preparation of papers and reports. 

HWNC 2607 History the world and 

national culture 2  

credits/3ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

The purpose of the course "History of world and national culture" is to 

acquaint students with the genesis and milestones of development of 

human culture from the earliest times to the present. 

    The main objectives of the course are: 

- Comprehension of the history of world civilization and culture and their 

country; 

-filling in the gaps general cultural training of students, especially in 

regard to the historical, ethical and aesthetic knowledge; 

As a result of the course "History of world and national culture," 

students must: 

- to learn the subject of history of science and culture as an academic 

discipline, its basics, methods; 

- to be able to organize their intellectual work with the 

methodological specifics of the humanities; 

- imagine how the story developed world civilization; 

- to know what the event-side historical and cultural process, to be 



  

- Clarification of the general laws of development of culture and its 

specific manifestations in different historical periods and in different 

regions of our planet. 

 

able to understand the differences between the values of individual 

civilizations, eras; 

- self-understanding of the styles and trends of art, properly relate 

them to specific historical and cultural epoch; 

- to learn to respect the customs and traditions of different peoples, at 

the same time honoring the legacy of their own national culture. 

HP 2608 Historical Psychology 

2  credits/3ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

 

Course objective: to give the students an idea of the evolution of the 

world picture and psychological characteristics of human behavior in 

different historical periods, seeing them throughout the history of 

mankind. 

Objectives of the course - to reveal the psychological content of the 

stories, to analyze how the story changes the psychology of people, as 

people adapt to the historical innovation, provide practical information 

on how to maintain their mental health and adequate constructive 

behavior in a time of global economic and political innovation. 

Knowledge: the psychological characteristics of human behavior in 

different historical periods, the evolution of mentality; 

   Skill: active use of this knowledge in practice, to work 

independently with texts and use of educational and scientific 

literature 

CIR 2609 Contemporary International 

Relations 

2  credits/3ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

Course objective: to acquaint students with the basic problems and trends 

of contemporary international relations, to show the features of the 

process of globalization. 

Objectives of the course: 

-form students systematic, comprehensive view of contemporary 

international relations; 

is to teach students to understand the essence of the problems and 

processes of contemporary international relations; 

is to teach students to analyze the foreign policy of nation-states in the 

context of international relations; 

-give a clear picture of the main trends and challenges Kazakhstan's 

foreign policy, its conceptual foundations; 

familiarize students with the basics of the leading international 

organizations and multilateral institutions. 

know: 

basic facts and events, and problems of contemporary international 

relations, in the context of globalization; 

-be able to:to make generalizations based on an analysis of key 

events; for valid historical analogies, cause-effect relationships of 

historical events; 

have skills:  work with historical sources, a critical analysis of the 

scientific literature; 

formulation of a scientific problem, a free presentation of historical 

material. 



5В051500 – МҦРАҒАТТАНУ, ҚҦЖАТТАР ЖҤРГІЗУ ЖӘНЕ ҚҦЖАТТАМАЛЫҚ ҚАМТАМСЫЗ ЕТУ МАМАНДЫҒЫ 

Пәннің коды  Пәннің  атауы, кредиттер 

саны, пререквизиттер, қызмет 

ету тҥрлері бойынша бӛлу 

Пәннің (модульдің)  мақсаты, міндеттері, қысқаша 

мазмҧны)  

Оқыту нәтижелері 

(біліктілігі, дағдылығы, машығы) 

МЕМЛЕКЕТТІК  МІНДЕТТІ   МОДУЛЬ 

1 2 3 4 

KRT 1101 Қазақстан Республикасының 

тарихы   

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Пәннің мақсаты – Қазақстан Республикасы тарихының 

негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білім беру. 

Қазақстан тарихы маңызды әдіснамалық ұстанымдарды 

(тарихилық, ӛзектілік, нақтылық) ескере отырып, 

танымның жалпы ғылыми құралдарын (статистика, 

жүйелеу, танымдық әдістер), сонымен қатар ӛзіндік 

тарихи әдістерді (салыстырмалы-тарихи, 

хронологиялық, мәселелі және т. б.) тарту арқылы 

объективті тұрғыда қарастырылады.   

- тарихи үдеріс ерекшеліктерін білу;  

- Қазақстан Республикасы тарихындағы маңызды оқиғалар мен 

тұлғалар туралы ақпарат алу;  

- ұйымдастырылған білімді концептуалды тұрғыда жеткізу қабілеті. 

KBK(O)T 1102 Кәсіби бағдарлы қазақ (орыс) 

тілі  

3 кредит/      ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+3+0 

  Пәннің мақсаты – ӛзекті мәселелерді, қазақ және орыс 

тілдерінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. 

Осы курстың мақсаты іскер қазақ (орыс) тілін меңгеру 

болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы 

іскер қазақ (орыс)  тіліндегі құжаттардың үлгісімен 

танысуды ұсынады. 

- ресми-іскер қазақ (орыс) тілінің ерекшеліктерін білу;  

- ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі;  

- іскерлік салада қазақ (орыс) тілінде сӛйлей білу қабілеті. 

KBShT 1103 Кәсіби  бағдарлы шетел тілі   

3 кредит/  ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+2+1 

Пәннің мақсаты – студенттердің шет тілін ақпарат кӛзі 

мен шет тіліндегі қарым-қатынастың құралы ретінде 

қабылауын дамыту. 

- - ауызша және жазбаша формада сӛйлесуді меңгеру үшін практикалық 

грамматика мен шетел тілінің лексикасын білу;  

- күнделікті және кәсіби қатынастарда шетел тілін белсенді қолдану. 

Деңгейлері: (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate и Upper-

Intermediate). 

GTF  2104 Ғылыми таным философиясы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Пәннің мақсаты – студенттердің ғылыми таным 

әдіснамасын, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоғары 

дәрежеде жүргізу, микро- және макродеңгейде 

стратегиялық шешімдер қабылдау үшін әртүрлі 

дереккӛздерді талдау және қолдану  қабілеттерін 

қалыптастыру. 

– жаңа зерттеу әдістерін жеке  меңгеруіне,  ӛзінің кәсіби қызметінің 

ғылыми және ғылыми-ӛндірістік бағыттарын ӛзгеруіне байланысты 

бейімделуін дағдылау; 

–  отандық және шетелдік зерттеушілердің алынған нәтижелерін қорыта 

және сыни тұрғыдан бағалай білу, даму бағыттарын анықтау, зерттеу 

бағдарламасын құрастыра білу.  

ӘЛЕУМЕТТІК-КОММУНИКАТИВТІ МОДУЛЬ 

TKP 2201 Тұлғааралық коммуникацияның 

психологиясы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Пәннің мақсаты – тұлғааралық әрекеттестікті – ӛзара 

тәуелділікпен ерекшеленетін танымға және мақсатты 

белсенділікке ие субъектілердің функционалды 

байланыстарын зерттеу. Курстың міндеті – студенттерді 

«тұлғааралық әрекеттестік» ұғымына біріктірілген 

«ӛзара түсіністік», «ӛзара кӛмек», «ӛзара ықпалдастық», 

«кӛңіл-күйге ортақтасу», «ӛзара әсер ету» сияқты 

бірқатар ұғымдармен таныстыру. 

- тұлғаралық әрекеттестіктің негізгі үлгілерін білу;  

- жанжалды жағдайларды шеше білу қабілеті;  

- манипуляциялық әрекеттестіктің психологиялық механизмдерін білу. 



 TKS2202 Теориялық және қолданбалы 

саясаттану   

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Пәннің мақсаты – ӛктем қарым-қатынастарға, қоғамның 

мемлекеттік-саяси ұйымдарына, қоғамның қызметін,  

әртүрлі адамдар, мемлекет пен қоғам арасындағы қарым-

қатынасты қамтамасыз етуге шақыратын   саяси 

институттарға, нормаларға, ұстанымдарға байланысты 

қоғам ӛмірінің басты саласы туралы түсінік беру.    

- кәсіби қызметте заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерді 

қолдану қабілеттілігі;  

- ұйымдасқан білімді концептуалды тұрғыда жеткізу шеберлігі;  

- мамандықты дамыту үдерісін Қазақстандағы, әлемдегі әлеуметтік-

экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен үйлестіре білу 

шеберлігі. 

  

ZhAOE 2203 Жеке және әлеуметтік ӛрлеу 

этикасы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Курстың мақсаты – қызметтің құнды-этикалық 

негіздемесі тұрғысынан жетекшінің кәсіби этикеті 

туралы студенттердің біртұтас, жүйелі түсінігін 

қалыптастыру. 

- әлеуметтік жұмыс мамандары қолданатын эиткалық негіздерді білу; 

- жетекшінің қызметін, этикалық кодексін этикалық тұрғыдан реттеу 

ерекшеліктерін меңгеру;  

- әлеуметтік мекеме басшысының кәсібилігіне қойылатын кәсіби-

этикалық талаптарды талдау және негіздеу қабілеті, оның тұлғасының 

кәсіби-маңызды ерекшеліктерінің қалыптасуына ықпал ету. 

MD 2204  Мәдениет және дін   

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Пәннің мақсаты – студенттерді қазіргі дінтану мен 

мәдениеттанудың негізгі санаттарымен, мәселелерімен 

және теоретикалық-әдіснамалық тәсілдерімен 

таныстыру, ауқымды дінтанушылық, тарихы және 

мәдени материалдармен және жаңа ғылыми 

жаңалықтарды ескере отырып, студенттерге 

дүниежүзілік діни мәдениет пен ежелгі уақыттан біздің 

уақытымызға дейінгі ӛнер туралы жалпы түсінік беру. 

 - монотеистік дін (иудаизм, христиандық және ислам) этикаларының 

негізін білу, сонымен қатар ӛмір мәні мен мақсаттары мәселелеріне 

қатытсты олардың ерекшеліктерін білу;  

- рухани және діни оқулардың жан-жақтылығына бағдарлана білу;  

- алған білімдерін белсенді қолдану, мәтіндермен және оқу және 

ғылыми әдебиеттермен   ӛз бетімен жұмыс істеу қабілеті. 

 ZhKA 2205 Жалпы және қолданбалы 

әлеуметтану 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Берілген пәннің мақсаты – студенттерге әлеуметтік 

ғылымның ерекшеліктерін ескере отырып, қызмет ету 

заңдылықтарын және теориялық негізгі білім беру. 

Алған білімді ғылыми социологиялық бағыттың барлық 

түрлерінде және концепцияда қолдана білуге үйрету. 

Студенттер социологиялық зерттеулердің әдістері, 

техникасы және процедурасы туралы жалпы білім алады.  

- әлеуметтік зерттеулердің негізгі формаларын және алынған 

нәтижелерді жалпылауды білу; 

- кәсіби қызметтің түрі мен сипатының ӛзгеруіне психологиялық және 

әдістемелік тұрғыдан дайын болу; 

- адамдармен ресми және бейресми  

қарым-қатынас барысында жеке креативті қызметке дайын болу. 

 

ATK 2206 Адам тіршілігінің қауіпсіздігі                                 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Пәннің негізгі мақсаты студенттерді тӛтенше 

жағдайларда ӛзін-ӛзі сауатты ұстау негіздеріне және 

алғашқы медициналық кӛмек кӛрсету ережелеріне  

баулу. 

- техногенді және табиғи сипаттағы қауіпті, зиянды, зақымдаушы, 

жарақаттаушы факторлардың адамға әсерінің салдарын білу;  

- қауіпті және зиянды факторларды анықтай білу және ӛндірістік 

қызметтің қауіпсіздігі мен экологиялылығын арттыру жӛніндегі іс-

шаралар әзірлеу. 

ETD 2207 Экология және тұрақты даму                                               

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Пәннің мақсаты студенттердің табиғат пен қоғамның 

тұрақты даму заңдылықтары туралы біртұтас 

түсініктерін қалыптастыру болып табылады. 

- табиғатты қорғау мен табиғатты ұтымды қолданудың негізгі 

ұстанымдарын білу;  

- қауіпті зиянды факторларды анықтай білу  және ӛндірістік қызметтің 

қауіпсіздігі мен экологиялылығын арттыру жӛніндегі іс-шаралар 

әзірлеу;  

- адамзаттың тұрақты дамуының қазіргі тұжырымдамалары мен 

стратегияларын талқылай білу қабілеті. 

 KK 2208 Қазақстандық құқық   

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Пәннің мақсаты – мемлекет және құқық негіздері туралы 

түсінік алу, конституциялық құқықтың негізгі 

мәселелері – Конституция ұғымымен және мәнімен, 

тұлғаның құқықтық мәртебесі құрылымы 

- Қазақстан құқығының негіздерін білу;  

- заңнамалық үдерістерді Қазақстандағы, әлемдегі әлеуметтік-

экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен үйлестіре білу;  

- ұйымдастырылған білімді концептуалды тұрғыда түсіне білу. 



анықтамасымен, конституциялық құқық 

түсініктемелерімен, Қазақстан Республикасы 

азаматтарының бостандығы мен міндеттері туралы 

түсінік алу. 

EN 2209 Экономика негіздері              2 

кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Пәннің мақсаты – экономика ғылымы санаттарын 

меңгеру және танысу; экономикалық мектептер 

арасындағы ӛзара байланысты анықтау. Студенттер 

экономика ғылымының іргелі ұғымдары, экономикалық 

даму мәні туралы түсінік алады. Студенттер 

экономикалық зерттеу әдістері туралы; экономиканың 

қоғам ӛміріндегі мәні мен міндеттері туралы; 

экономикалық оқуды дамытудың негізгі кезеңдері 

туралы біледі. 

- экономикалық теорияны қолдану формалары мен әдістерін білу;  

- экономикалық құралдарды қолдана білу машығы;  

- экономиканың іргелі негіздерін жеке мамандықта қолдану қабілеті. 

 

 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМИ (STEM) МОДУЛІ 

KMAАT 2301 Кәсіби мақсаттарға арналған 

ақпараттық технологиялар                               

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Пәннің мақсаты – студенттердің қазіргі ақпараттық 

технологияларды болашақ кәсіби қызметтерінде 

қолдануының іс-тәжірибелік қабілеттерін қалыптастыру. 

- ақпараттық технологиялардың, ақпарат жинақтау, жинау, ӛңдеу,  

жеткізу және тарату технологияларының  мәні мен түрлерін білу;  

- қолданбалы бағдарлама дестесі құралдарын қолдана отырып, 

ақпаратты ӛңдей білу;  

- ақпараттық технологиялардың  құрамын, құрылымын, оларды қолдану 

және қызмет ету ұстанымдарын зерттеу қабілеті. 

KZhGT 3302 Қазіргі жаратылыстану 

ғылымдарының 

тұжырымдамалары (биология)                                 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

 

 

 

Аталмыш курс ӛткен органикалық әлемді зерттеуге 

арналған, яғни биотаның жүйелілік құрамын, биосфера 

дамуының кезеңдері мен сатыларының заңдылықтарын 

анықтауды; организмдердің ӛмірсүру және  әрекет жасау 

шарттарын қайта қалпына келтіруды зерттейді. 

Студенттер палеонтологияның негізгі мазмұнымен 

танысады, тарихи геология және эволюциялық теория 

мәселелерін шешуде палеонтологиялық мәліметтерді 

қолдануды үйренеді.  

– ӛткен органикалық әлемнің эволюциясының негізгі биологиялық 

заңдылықтарын білу; 

– организмдерінің негізгі топтарын, олардың жалпы сипаттамасын, 

әрекет жасау және ӛмір сүру жағдайларын, тарихи дамуын және 

геологиялық маңызын білу; 

– органикалық әлемнің даму кезеңдерін білу; 

– негізгі организмдерді ажырата білу, олардың морфологиясын 

сипаттауға дағдылау. 

 

 

БАЗАЛЫҚ  КӘСІБИ  МОДУЛДЕР  

Модуль 1.Мҧрағаттану негіздері 

М 1401 Мұрағаттану 

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

Курста пәннің терминологиялық аппараты, ҚР 

Ұлттық мұрағат қорының (ҰМҚ) қалыптасуы, 

мұрағаттарды құжаттармен толықтыру, мұрағат 

құжаттарын сараптаудан ӛткізу, құжаттарды 

есепке алу, мұрағат құжаттарының ғылыми-

анықтамалық аппараты, мұрағаттағы 

құжаттарды пайдаланудың мақсаттары мен 

нысандары, мұрағаттық құқық және мұрағаттық 

заңнамалар сияқты мәселелер қарастырылады.  

Курсты оқу барысында студент: - мұрағат қызметі қалыптасуы мен 

ұйымдастырылуының  негізгі тарихи кезеңдерін; -  мұрағат ұйымдары мен 

мұрағаттардың атқаратын негізгі функцияларын білу тиіс. 

Істей алуы тиіс:- тәжірибе жүзінде  мұрағат ісі саласынада қолданыста жүрген 

нормативтік құқықтық актілерді және әдістемелік құжаттарды пайдалануды; 

Дағдысы болуы тиіс:- ретроспективті ақпаратқа деген сұранысты 

қанағаттандыру үшін мұрағаттық құжаттарға талдау жасау ерекшелігін, олардың 

әдістері мен тәсілдерін анықтай білуге;- мұрағат ісінде іздестіру-анықтау 

құралдарын дайындауға; - мұрағат қызметінің негізгі бағыттары бойынша 

жұмыс жасау әдістерін.  



MTA1402

  

Мұрағаттанудың теориясы мен 

әдістемесі 

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:                     М 

1401 

2+1+0 

Осы пәнді оқытуда студенттер қазіргі кезеңдегі 

мұрағат ісінің ұйымдастыруымен танысады: 

мұрағат ісінің басқару органдары және олардың 

функцияларымен, ҚР Ұлттық мұрағат қорының 

қазіргі құрамымен және оның жіктелуімен, 

мемлекеттік мұрағаттар жүйесі және  

функцияларымен, біріккен мұрағат 

қорларының, коллекциялардағы құжаттардың 

ұйымдастыруымен.  

 

Курсты оқу барысында студент: - мұрағат ісінің теориясы мен әдістемесі  

саласындағы терминдерді және нормативтік құқықтық актілерді; ҰМҚ 

құжаттарының ғылыми-анықтамалық жүйесін білу тиіс. Игеруі тиіс: - іс жүзінде 

мемлекеттік және ведомстволық сақтауға  қабылданған құжаттарды сұрыптауға 

қойылатын талаптарды, құжаттардың құндылығын анықтауға қойылатын 

критерилер мен принциптерді қолдануды. Студенттерді ғылыми-анықтамалық 

аппараты құрастыруға, есептік құжаттармен жұмыс жасауға, құжаттарды 

сараптаудан ӛткізуге, тұрақты сақтауға құжаттарды іріктеуге, мұрағат 

құжаттарымен жұмыс жасауға және оларды сыни тұрғыдан бағалауға дағдылау.  

Arheo 1403 Археография 

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:                    М 

1401 

2+1+0 

Курсты оқыту барысында археографияға 

байланысты терминологиялық апппарат, 

археографияның даму тарихы және оның 

дамуындағы мұрағатпен ғылыми мекемелердың 

рӛлі, басылымдардың функциялары, олардың 

жіктеуі, жарияланатын деректерді баспаға 

дайындау, басылымдарды дайындауда 

материалдарды іріктер және таңдау 

принциптері, мәтінтанудың принциптері мен 

әдістері, басылымдардың ақпараттық 

құралдары, басылымдарда дерек материалдарын 

жүйелеу мәселелері қарастырылады.  

        Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер білуі тиіс:- археографияның 

даму тарихын және оның дамуындағы мұрағаттық, ғылыми мекемелердің рӛлін;- 

басылымның функцияларын және оның жіктелуін. 

Істей білуі тиіс:- материалдарды басылымға әзірлеуде іздестіру мен іріктеп 

алудың принциптері мен әдістерін іс жүзінде қолдануды; - мәтінді түрлі 

әдістермен берудің әдістемесін меңгеруді. 

. 

 

Модуль 2.   Кәсіби мақсаттағы шет тілі 

MAShT 2404

  

Мұрағатшыларға арналған шет 

тілі                       3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:  М 1401 

1+2+0 

Курстың негізгі мақсаты студенттердің тілдік 

құзыреттілігін тәжірибеде қалыптастыру, яғни 

біліктілік мен дағдылық деңгейлерімен 

қамтамасыз ету,   олар кәсіби қызметтің әр түрлі 

салаларында, ғылыми және тәжірибелік 

жұмыстарда, шетел әріптестерімен байланыс 

орнатуда, басқа да мақсаттарда  шет тілін 

қодануға мүмкіндік жасайды.  

Курсты оқыту барысында  алатын біліктілікпен дағдылары: 

- кәсіби бағытталған мәтіндердің негізгі мазмұның түсіне білу; - ағылшын 

тілінде әр түрлі жазба жұмыстарды жазуға дағдылау; - ағылшын тіліндегі 

мәтіндерді ауызша және жазбаша аударуға дағдылау; - семинар сабақтарының 

барысында студент ағылшын тілінде ауызша сӛйлеу дағдысын меңгеру қажет, - 

кәсіби салада дәріс, семинар, әңгімелесудің негізгі мазмұның түсіне білу.  

 

KAShT 2405

  

Құжаттанушыларға арналған шет 

тілі                        3 кредит/3 

ECTS 

1+2+0 Пререквизиттер:  М 1401 

Курстың негізгі мақсаты студенттердің тілдік 

құзыреттілігін тәжірибеде қалыптастыру, яғни 

біліктілік мен дағдылық деңгейлерімен 

қамтамасыз ету,   олар кәсіби қызметтің әр түрлі 

салаларында, ғылыми және тәжірибелік 

жұмыстарда, шетел әріптестерімен байланыс 

орнатуда, басқа да мақсаттарда  шет тілін 

қодануға мүмкіндік жасайды. 

Курсты оқыту барысында  алатын біліктілікпен дағдылары:- кәсіби бағытталған 

мәтіндердің негізгі мазмұның түсіне білу; - ағылшын тілінде әр түрлі жазба 

жұмыстарды жазуға дағдылау; - ағылшын тіліндегі мәтіндерді ауызша және 

жазбаша аударуға дағдылау;  - семинар сабақтарының барысында студент 

ағылшын тілінде ауызша сӛйлеу дағдысын меңгеру қажет,- кәсіби салада дәріс, 

семинар, әңгімелесудің негізгі мазмұның түсіне білу. 



KT 3406  Классикалық тілдер (латын, араб, 

парсы)          3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

Классикалық тіл  пәні бакалавр мамандарды 

дайындау барысында шығыс тілінің бастапқы 

практикалық және теориялық негіздерін 

меңгеруге бағытталған. 

Курстың мақсаты - таңдалған шығыс тілінің 

практикалық грамматикасы, сӛйлем құрылымы, 

фонетикалық құрылымын үйрену; оқытушының 

тілдік хабардарлығын қалыптастыру; 

комуникациялық хабардарлықты қалыптастыру 

мен дамыту болып табылады.  

 Студент мына дағдыларды меңгеруі керек   

Тыңдау(аудирование) – оқытушы-тіл иеленушінің сӛйлегенін, сонымен қатар 

оқытушылар мен студенттердің сӛйлегенін тыңдау мен түсінуге негізгі 

дайындық жасау. Сӛйлеу - тәжірибелік жұмыс кезінде дұрыс дыбыстауға және 

ырғақты интонацияға дағдылану, оқып жатқан тілде дайындалған мәтіндерді 

айтуға бейімдеу; Оқу - аудару, мазмұндама, сұраққа жауап, студенттің шет 

тілдегі мәтінді оқу техникасын қалыптастырып, дамыту; сонымен қоса әртүрлі 

ақпарат кӛздерінен алған ақпараттарды жеткізу қабілетін арттыру; Жазу - 

графикалық, пунктуациялық және орфографиялық ережелерді сақтап, сауатты 

жазу, жаттығуларды жазбаша орындау.  

Модуль 3. Мҧрағаттар тарихы 

ZhT 1407

  

Жалпы тарих 

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:  М 1401 

2+1+0 

Курс әлем тарихының ерте дүниеден қазіргі 

кезеңге дейінгі уақыт аралығын қамтиды: бұл 

ежелгі Шығыс тарихы, антика тарихы, ежелгі 

Рим тарихы, Батыс пен Шығыстың орта 

ғасырлар тарихы, Еуропа және Америка 

елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Азия 

және Африка елдерінің тарихы. Курстың 

географиялық ауқымы барлық әлемдік 

ӛркениеттер пайда болған территорияларды 

қамтиды. Сондықтан аталмыш пәнді оқудың 

дүниетанымдық маңызы бар. 

 Білім: студенттер әлемдік тарих ғылымындағы әртүрлі мектептер арасындағы 

теориялық мәселелерді игеруі қажет.  

Біліктілігі мен дағдысы: семинар сабақтары мен курс жұмыстарын орындауда 

жеке зерттеу дағдысын меңгеру пәннің құрамдас бӛлігі болып табылады 

 

 

 

ShMT 1408

  

Шетел мұрағаттарының тарихы 3 

кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:                 ZhT 

1407 

2+1+0 

Курста ежелгі дәуір мемлекеттерінің және 

феодализм кезеңінің мұрағаттарының (ІІІ мың. 

б.д.д –ХҮ ғ. б.д. –мұрағаттанудың тәжірибелік 

кезеңі); жаңа кезең мұрағаттарының ( XVI-XIX 

–әдістемелік мұрағаттанудың кезеңі); қазіргі 

кезеңдегі мұрағаттар және мұрағат ісінің ( ХХ ғ. 

–  ғылыми мұрағаттанудың кезеңі) қалыптасуы 

және дамуы қарастырылады.  

Студенттер пәнді оқыту барысында мұрағат ісінің  қазіргі кездегі жағдайымен  

және ӛткен тарихымен таныстырады; маңызды мұрағат қоймаларында сақталған 

құжаттардың  мазмұнымен, құрамымен және оларды тізімдеу, жинақтау, 

сақталуын қамтамасыз ету және пайдалану мәселелеріне байланысты іс-

әрекеттермен танысады.  

Болашақ мамандыққа тән ерекшеліктерді ескере отырып, студенттер әлемдік 

мұрағаттардың даму тарихының теориялық ілімдерін тәжірибеде пайдалану 

ерекшеліктерін білулері тиіс.   

KMMТ 1409

 

  

Қазақстанның мемлекеттік 

мекемелер тарихы 3 кредит/3 

ECTS 

Пререквизиттер:                    М 

1401 

2+1+0 

Курстың мақсаты студенттерге мемлекеттік 

мекемелер тарихы туралы бойынша жалпылама 

материал беру, олардың тарихи дамудағы 

мемлекеттің қызметіндегі рӛлін, ұйымдастыру 

ерекшеліктерін, құрылымы мен штатын 

кӛрсету.  

   

 

 

Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер білуі тиіс:   Қазақстанның 

мемлекеттік мекемелер жүйесін және олардың тарихын;  Қазақстанның 

мемлекеттік мекемелер жүйесінің тарихи дамуын, олардың құзыреттерін және 

қызметін; Істей білуі тиіс: - мемлекеттік мекемелердің қоғамның саяси 

жүйесіндегі барлық ӛзгерістер кезеңіндегі даму үдерістеріне талдау жасау; 

Дағдыларды меңгеруі тиіс: мемлекеттік мекемелер жүйесі туралы негізгі білімді 

кеңейту; тарихи ақпараттарды сыни тұрғыда талдау және баяндау.  

Модуль 4.  Арнайы тарихи пәндер 



КТР 2410

  

Қосалқы тарихи пәндер   

  3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:                      М 

1401 

2+1+0 

Тарих ғылымының маңызды бӛлімдерінің бірі 

болып табылаты палеография, хронология, 

метрология, нумизматика, сфрагистика, 

геральдика және генеалогия сияқты пәндердің 

тарихы қарастырылады.  

   Пәндi оқыту барысында  студенттің дағдысы мен біліктілігі: Тарихи дерек 

түрлерінің сыныпталуын терең меңгеруге, тарихи деректерден ақпарат ала 

білуге, ішкі, сыртқы сыннан ӛткізуге, қосалқы тарихи пәндердің әдістерін 

кешенді түрде қолдана білуге  баулиды. 

         Қосалқы тарихи пәндердi оқи отырып, студент бiрнеше тарихи ғылым 

салаларының зерттеулері мен нәтижелеріне сын кӛзбен қарай отырып, керегiн 

дұрыс ғылыми жолмен таңдап алуға үйретеді.  

Der  2411

  

Деректану                                   3 

кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:  М 1401 

2+1+0 

Курста деректанудың теориясы және әдістері, 

тарихи деректердің анықтамасы, тарихи 

деректерді сыныптау, деректанудың негізгі 

методологиялық принциптері, зерттеушілердің 

тарихи деректермен жұмыс жасаудың кезеңдері, 

жазба деректердің түрлері қарастырылады.  

   

 

Курсты оқытудың нәтижесінде студенттер мынандай ілімдерді игеруі тиіс: 

деректанудың теориялық және методологиялық мәселелерін, әдіс-тәсілдерін, 

принциптерін; деректерді анықтау әдістемесін; түрі және типіне байланысты 

деректерді сыныптау; деректердің  деректанулық сыннан ӛткізуді білу тиіс. 

Студенттер меңгеру тиіс: - деректерді  жан-жақты талдау;- деректерді сыни 

тұрғыдан талдау; деректерді бір бірімен салыстыра білу; әр түрлі тарихи 

деректермен жұмыс жасау; семинар сабақтарында студенттердің 

шығармашылық қабілеттіктерін арттыру;оқу-ізденіс жұмыстар дағдысын 

жетілдіру. 

IZhT 1412

  

Іс жүргізу тарихы  

 3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:                      М 

1401 

2+1+0 

 

Курста ХYI ғасырдан бастап қазіргі  уақытқа 

дейінгі  құжаттама және іс жүргізу жүелерінің 

тарихы, құжаттарды сақтау формасының 

қалыптасу, ӛзгеру себептері, әртүрлі тарихи 

кезеңде іс жүргізуді ұйымдастырудың 

ерекшеліктері қарастырылады. 

 

 

 

Курсты оқытудың нәтижесінде студенттер білу тиіс: - әр түрлі тарихи 

кезеңдерде мемлекеттік басқару аппаратында іс жүргізудің даму 

тенденцияларын;  

Істей білуі тиіс:- барлық тарихи кезеңдердегі іс жүргізудің қалыптасуы мен 

дамуы үдерісін  талдауды;- қазіргі іс жүргізу жүйесінің дәстүрлі іс жүргізуден 

негізгі ерекшеліктерін айқындауды; 

-Дағдыларды меңгеруі тиіс:- іс жүргізу үдерісіне алдыңғы кезеңдегі іс 

жүргізу тәжірибесін ендіру;- жеке іс жүргізу процедураларының мәнін 

ашып кӛрсету. 

Модуль 5. Қҧжаттану негіздері 

K 1413   Құжаттану                   

          3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:Der  2411  

IZhT 1412  

2+1+0 

 

Курстың мақсаты – студенттерге құжаттық 

байланыс пен құжаттық қорлардың негізін 

құрайтын құжаттардың мәні, құрылымы, 

қызметі және кӛп түрлілігі туралы жүйелі 

түсінік беру, сондай-ақ студенттерді 

құжаттарды құрастыру, ӛңдеу, сақтау және 

пайдалану үдерісімен таныстыру. 

Курсты оқыту нәтижесінде студент білуі тиіс: 

- құжаттану тарихын, құжаттарды біріздеу мен стандарттау әдістерін;- құжат 

функцияларын, құжаттау әдіс-тәсілдерін. Істей білуі тиіс:- құжаттың даму 

тарихын, құжаттау әдістері мен құралдарын талдауды және бағалауды; - 

құжаттану бойынша базалық ақпаратты баяндауды. Дағдыларды меңгеруі тиіс:- 

құжаттарды біріздеу мен стандарттау әдістерін, құжаттау әдіс-тәсілдерін 

пайдалануды.  

KL 3414  Құжаттық  лингвистика  

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:   

IZhT 1412  

2+1+0 

Курс үдерісі барысында студент түрлі 

сипаттағы іскерлік құжаттарды құрастыру 

әдістемесін, редакциялау ерекшеліктерін 

меңгереді. Пәнде ресми-іскерлік   стильге тән 

тілдік параметрлер жан-жақты қарастырылған.   

Іскерлік коммуникация ұғымының теориялық 

мәселелері,  тілдік ерекшеліктерді пайдалану 

аясы, құжаттарды стандарттау және  біріздеу 

мәселесі қамтылған.  

Курсты оқу барысында студенттер білуі тиіс: 

- кӛп жағдайда «ресми-іскерлік» деп ұғынатын функционалдық стиль 

мәтіндерін қарастыруда кӛпаспектілікті қолдану қажеттілігін; 

- құжат үлгілерін, олардың реквизиттік-позициялық модельдерін; 

Істей алуы тиіс: -іскерлік белседіліктегі коммуникациялық үрдістің 

ерекшелітерін;-  қазіргі әдеби  тілге тән іскерлік коммуникациялық 

ерекшеліктерді ӛз қызметінде пайдалана алуды;- қазіргі заманғы  іскерлік 

құжаттаманың қолданыс аясының құрылымын және соған сәйкес іскерлік 

мәтіндерді құрастырудың лингвистикалық ерекшеліктерін жасауды. 



KBKN 2415

  

Құжаттаманы басқарудың 

құқықтық негіздері  

 3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:  

IZhT 1412  

2+1+0 

 

Курстың мақсаты – студенттерді шетел 

мемлекеттеріндегі құжаттаманы басқарудың 

жағдайы, құжаттаманы басқарудың 

нормативтік-құқықтық реттелу мәселелері және 

шетел мемлекеттерінің озық тәжірибелерімен 

таныстыру. 

Курстың міндеттері құжаттаманы басқарудың 

мәселелері бойыншаотандық және шетелдік 

нормативтік-әдістемелік базаны терең зерттеу 

негізінде әлемдік тәжірибеге сай 

тұжырымдамалар мен ұсыныстар жасау.  

Курсты оқыту барысында студенттер құжаттаманы басқарудың негізгі 

нормативтік құқықтық актілерімен ғылыми-әдістемелік негіздерін; құжаттаманы 

басқарудағы құқықтық реттелу мәселелерін білу тиіс. 

Істей білу: құжаттаманы басқару бойынша маңызды нормативті құқықтық 

актілерінің негізгі ережелерін; Республика және шет елдердегі құжаттаманы 

басқарудың құқықтық негіздері бойынша ілімдерді кенейтуге; құжаттаманы 

басқару бойынша жобаларды, негізгі маңызды нормативтік құқықтық актілерді 

және ғылыми-әдістемелік ұсыныстарды талдауға дағдылау. 

KBKSAT 3416

  

  Құжаттаманы басқаруды 

қамтамасыз ету саласындағы 

ақпараттық технологиялар 

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:                       K 

1413  

2+1+0 

Курстың мақсаты –  құжаттаманы басқаруды 

қамтамасыз ету саласындағы ақпараттық 

технологиялардың теориялық және 

қолданбалық негіздерін зерттеу. 

Курстың міндеттері:- құжаттаманы басқаруды 

қамтамасыз ету саласындағы ақпараттық 

технологиялардың рӛлін анықтау;  құжаттаманы 

басқаруды қамтамасыз ету саласындағы 

ақпараттық технологияларды қолданудың 

негізгі бағыттарын зерделеу;  құжаттаманы 

басқаруды қамтамасыз ету саласын 

автоматтандыру үшін бағдарламалық 

қамтамсыз ету; арнайы бағдарламалармен 

жұмыс жасауда тәжірибелік дағдыларды 

меңгеру.  

Курсты оқыту нәтижесінде студент білуі тиіс: 

құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету саласындағы автоматтандырудың 

бағдарламалық-техникалық құралдарын; құжаттарды жасаудағы заманауи 

компьютерлік технологиялар және оларды безеңдіру ережелерін. 

Істей білуі тиіс: ӛзінің кәсіби қызметінде  заманауи компьютерлік технологиялар 

құралдарын қолдануды; Дағдылай білу:- ақпараттық технологиялар және 

ақпараттық жүйелер саласында негізгі білімді игеру; әдебиеттер мен деректерді 

іздеуде ақпараттық технологиялар және компьютерлік техниканы қолдану,  

библиографиялық және мұрағаттық шолуларды құрастыруда құқықтық 

мәліметтер базасын пайдалану.  

Модуль 6. Іс жҥргізудегі ақпараттық технологиялар 

KZhZhAT 2417

  

Құжаттармен жұмыс жасаудың 

әдістемесі  мен технологиясы 

 3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:               K 1413

  

2+1+0 

Курсты оқыту барысында қолданбалы 

сипаттағы терминологиялық аппарат, 

құжаттарды безеңдіру және құрастыру 

ережелері мен әдістері, құжатайналымын 

ұйымдастыру әдістемесі, іс номенклатурасын 

жасау және жіктеуші анықтамалықтарын 

құрастыру, ұйымдастырушылыұ техника 

құралдарын қолдану негізінде құжаттарды 

ӛңдеу технологиялары қарастырылады.  

Курсты оқыту нәтижесінде студент білуі тиіс: 

Құжаттарды құрастыру және безеңдіру тәсілдері мен ережелерін; іс 

номенклатурасын жасау және жіктеуші анықтамалықтарды құрастыру, 

құжатайналымын ұйымдастыру әдістемесін. 

Істей білуі тиіс: құжаттармен жұмыс жасаудың әдістемесі және технологиясы 

бойынша іс тәжірибесінде нормативтік-әдістемелік құжаттарды қолдануды. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс: құжаттарды құрастыру және безеңдіруде тәсілдері 

мен ережелерін; құжаттамамен қамтамасыз ету бойынша барлық жұмыстардың 

түрлерін орындау. 

KBKETU 3418

  

Құжаттаманы басқаруды 

қамтамасыз ету технологиясы 

және ұйымдастырылуы  

3кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:            K 1413

  

2+1+0 

 

Аталмыш курстың мақсаты - студенттерді 

құжаттамамен қамтамасыз ету саласындағы 

нормативтік-әдістемелік құжаттармен, 

құжаттаудың негізгі ережелерімен, құжаттарды 

тіркеуді ұйымдастырумен және 

технологиясымен, құжаттамамен қамтамасыз 

ету басшысы еңбегінің сипатымен және 

мазмұнымен таныстыру;- түрлі құжаттардың 

түрлерін жасауға және ресімдеуге, 

Курсты оқыту нәтижесінде студент білуі тиіс: 

құжаттау, басқаруды құжаттамамен қамтамасыз етуді ұйымдастыру және 

технологиясы мәселелері бойынша негізгі нормативтікқұқықтық актілерді және 

нормативтік-әдістемелік құжаттарды;-  

Істей білуі тиіс: - құжаттау және құжаттаманы басқару мәселелері бойынша 

қолданыстағы нормативтік-әдістемелік құжаттарды пайдалануды;  

Дағдыларды меңгеруі тиіс:- басқаруды құжаттамамен қамтамасыз етуді 

ұйымдастыру және технологиясы бойынша білімді кәсіби деңгейде пайдалану;- 

басқаруды құжаттамамен қамтамасыз етуді ұйымдастыру және технологиясы 



құжаттамамен қамтамасыз етудің 

автоматтандырылған жүйелерін кеңірек қолдану 

жағдайында құжаттармен жұмысты 

ұйымдастыруға дағдылану және машықтану. 

мәселелерін шешу. 

MMUKK 

3419  

Мемлекеттік және мемлекеттік 

емес ұйымдар қызметін құжаттау 

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:                K 1413

  

2+1+0 

 

«Мемлекеттік және мемлекеттік емес 

ұйымдардың қызметін құжаттау» курсында 

мемлекеттік және мемлекеттік емес 

ұйымдардың қызметінің негізгі бағыттарын 

құжаттау мәселелері қарастырылады.  

Курсты оқыту барысында студенттер Қазақстан 

Республикасындағы мемлекеттік және 

мемлекеттік емес ұйымдардың қызметінің 

құқықтық негіздерімен танысып, олардың 

қызмет барысын және нәтижелерін құжаттау 

үшін құрылу және жойылу тәртібін 

қарастырады. 

Курсты оқу нәтижесінде студенттер білуі тиіс: 

- мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың қызметін құжаттау бойынша 

негізгі ұғымдарды;  

Істей білуі тиіс: - мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың қызметінде 

қалыптасатын құжаттардың негізгі түрлерін жасауды және ресімдеуді;  

Дағдыларды меңгеруі тиіс:- мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың 

құрылымын, функциялары мен мақсаттарын, олардың қызмет ерекшеліктерін; 

 

Модуль 7. Мҧрағаттардағы ақпараттық технологиялар 

AKAK 2420

  

Ақпараттық қауіпсіздік және 

ақпаратты қорғау           

    3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:               K 1413

  

2+1+0 

Курстың мақсаты: студенттерге ақпараттық 

қауіпсіздік және ақпаратты қорғаумен 

қамтамасыз ету бойынша негізгі білімдер  беру. 

  Курстың негізгі міндеттері: ақпараттық 

қауіпсіздік және ақпаратты қорғау негіздері 

бойынша мәліметтер беру; теминологиялық 

аппаратпен таныстыру;- ақпаратты шығу 

каналдарының пайда болу себептерін, оларды 

тоқтату әдістері мен тәсілдерін кӛрсету; 

ақпаратты кешенді қорғау жүйесінің  құрылымы 

мен ұйымдастыру принциптері туралы білім 

алу. 

Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер білуі тиіс:  -  коммерциялық ақпаратты 

қорғаудың құқықтық және нормативті қамтамасыз етеуін, жүйелілік 

методологиясын; 

 Істей білуі тиіс: коммерциялық ақпаратқа ақпараттық қауіпсіздіктің қауіпі 

тӛнуін; ақпаратты таратудың каналдарын; ақпараты тарату каналдарын тоқтату 

әдістері мен тәсілдерін; рұқсат берілмеген келсімнен коммерциялық ақпаратты 

қорғаудың ұсыныстарын жасау; ақпаратты қорғаудың қазіргі тәсілдерінің 

техникалық жабдықталуы. 

AMT  3421

  

Автоматтандырылған мұрағаттық 

технологиялар      

                  3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:               K 1413

  

2+1+0 

―Автоматтандырылған мұрағаттық 

технологиялар‖ курсының мақсаты мұрағат 

ісінің дамуындағы автоматтандырылған 

технологиялардың рӛлін зерттеу және ашып 

кӛрсету болмақ.    

Курстың негізгі міндеттері:  студенттерді курс 

бойынша терминологиямен және мұрағат ісін 

ақпараттандыру кезеңдерімен таныстыру; 

мұрағат ісін ақпараттандырудың объектілері 

және мақсаттарымен таныстыру; - ақпараттық 

технологиялармен және оларды мұрағаттарға 

енгізуді ұйымдастырумен таныстыру;- 

электрондық құжаттар және электрондық 

мұрағаттардың жұмыс әдістемесімен 

таныстыру. 

Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер білуі тиіс: 

- ақпараттық ресурстарды жасау және пайдалану саласындағы заңдарды және 

нормативтік актілерді; автоматтандырылған және телекоммуникация жүйелерін; 

     Істей білуі тиіс:- мұрағаттану және құжаттану саласындағы нормативтік-

әдістемелік құжаттарды іс жүзінде қолдануды;- есепке алатын мәліметтер 

базасының бағдарламалармен қамтамасыз етудегі қолданатын технологияларды 

құру және оның құрылымын игеру;- мұрағатта автоматтандырылған ақпараттық-

іздестіру жүйесін жасау әдістемесін игеріп қолдануды.  - электронды құжаттар 

және электронды мұрағаттармен жұмыс жасаудың негізгі бағыттарын білу. 



AK 1422  Аудиовизуалды құжаттар 

 3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:               K 1413

  

2+1+0 

 

"Аудиовизуалды құжаттар" курсының 

қажеттiлiгi тӛменгi факторлармен туындалады: -

Студеттерге құжаттардың мәнi, әлеуметтiк 

саладағы ролi, сондай-ақ оларды құрастыру, 

ӛңдеу, сақтау және пайдаланумен байланысты 

процестер туралы түсiнiк беру қажеттiлiгiмен;-

 Құжаттармен қамтамасыз ету 

жұмысының негiзгi түрлерiмен, оларды 

ұйымдастыру барысын таныстырумен;-

 Болашақ мамандықтың ӛзгешелiгiн 

ескере отырып, студенттердi құжаттық 

байланысқа үйрету және теориялық iлiмдерiн 

тәжiрибелiк қызметте барынша пайдаланумен 

байланысты. 

Курсты оқытудың нәтижесiнде студенттер мынандай iлiмдердi игеру тиiс: 

-Aудиовизуалды құжаттар бойынша ұғымдарды, негiзгi нормативтiк-әдiстемелiк 

құжаттарды;- құжаттардың құрамы мен құрылысымен, құжаттау әдiс-

тәсiлдерiн, құжаттама жүйелерiнiң қалыптасуын және олардың дамуының негiзгi 

кезеңдерiн; -Iстей бiлуi тиiс:- аудиовизуалды құжаттар бойынша 

нормативтiк-әдiстемелiк құжаттарды iс жүзiнде қолдануы;- аудиовизуалды  

мұрағаттардың жұмыс iстеу тәсiлдерiн меңгеру;-ғылыми-анықтамалық 

аппаратын, сараптау жүргізудің, жүйелеу, құжаттарды есепке алу тәсілдерін 

меңгеру.     

ЖЕКЕ БІЛІМ БЕРУ ТРАЕКТОРИЯЛАРЫНЫҢ (ЖБТ) МОДУЛДЕРІ  

ЖБТ 1 Іс жҥргізу және мҧрағат ісін ҧйымдастыру 

SW 3501 Scientific writing 

1 кредит/2 ECTS 

(қаз/орыс/ағыл) 

Пререквизиттер: жоқ 

0+1+0 

Студенттер зерттеу және оның адамзаттың 

практикалық қызметіндегі ролін; ғылыми 

зерттеу жұмыстарының негізгі түсініктерін; 

логикалық заңдылықтар және тәртіптердің 

қолданылуын ғылыми ақпараттың 

жинақталуын; негізгі түсініктерін; меншіктеу 

міндеттерін шешу;  жаңалықтарды халықаралық 

сертификациялау туралы біледі. 

-  теориялық және эксперементтік ғылыми зерттеу жұмыстарының кезеңдерін 

білу; 

- нақты практикалық міндеттерді шешу үшін теориялық білімді қолдана білу; 

- зерттеу нысанын анықтау, мақсат қою, зерттеудің орындалу  жоспарын жасау. 

KTKMKSh 3502   Қазақстан  тарихына қатысты 

мұрағат қорларына шолу 

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиты:  K 1413 

2+1+0  

       Модуль Қазақстан Республикасының 

Орталық мемлекеттік мұрағаты құжаттарымен 

жұмыс жасаудың негізгі кезеңдерін 

қарастырады. Мұрағат қорларындағы әрі 

қолданыста болмаған тың деректер Қазақстан 

тарихының  ақтаңдақтарын кӛрсетеді.  

Студенттерге мұрағат қорларынан алынған 

құжаттар беріледі, бұл студенттерді мұрағат 

құжаттарымен жұмыс жасауға бағыттап, 

қызығушылықтарын тудыртады. Студенттер 

құжаттарды талдап, болған оқиғаларға ӛзіндік 

баға беруге дағдылайды.   

Курсты оқыту барысында студенттер білу тиіс: ҚР ОММ құжаттарының құрамы 

мен құрылымын, мұрағатты құжаттармен толықтырудың негізгі кезеңдерін. 

Істей білу тиіс:  тәжірибе жүзінде нормативтік-әдістемелік құжатарды 

қолдануды; іс жүзінде мұрағат құжаттарын зерттеу және анықтау әдістері мен 

принциптерін пайдалануды; әр түрлі тәсілдерімен мәтінді беру әдістемесін 

меңгеру; мұрағат материалдарын жүйелеуды;деректерді сынауды. Дағдыларды 

меңгеруі тиіс: мұрағат құжаттармен жұмыс жасау; мұрағат құжаттарына 

ғылыми-анықтамалық аппараты құрастыру; құжаттарды есепке алу, жүйелеу, 

сапартау ӛткізу 

MK 3503                                                  Мұрағаттық құқық 3 кредит/3 

ECTS Пререквизиттер:             

K 1413  

2+1+0 

 

    Модульдің мақсаты студенттерді мұрағат ісі 

саласындағы нормативті-құқықтық актілерімен 

таныстыру.      Курста мұрағаттық құқық және 

мұрағаттық заңнама туралы түсінік, мұрағаттық 

құқықтың салааралық сипаты, мұрағат 

құжаттарымен жұмыс жасаудағы қазіргі 

таңдағы нормативтік құқықтық актілер,  ХХІ ғ. 

тоғысындағы мұрағаттық заңнаманың даму 

Курсты оқыту барысында студенттер білу тиіс: 

Мұрағаттық құқықтың объектісі мен пәннің, оның принциптері мен нысандарын 

(құқық кӛздерін), ҚР құқық жүйесін және заңнамалық жүйелерін, мұрағаттық 

қызметі реттейтын нормативтік актілердің түрлері мен жүйелерін. 

Істей білу тиіс: заңдарды түсіне және талқылауды; 

БҚҚ саласындағы азаматтық, әкімшілік, қылмыстық және басқа кодекстерді, 

нормативтік құқықтық актілерді қолдануды. 

 Дағдыларды меңгеруі тиіс: мұрағат қызмет саласында құқықтық міндеттерді 



тенденциялары, Қазақстан Республикасының 

Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын 

ұйымдастыру және пайдаланудың құқықтық 

негіздері қарастырылады.   

шешу және талдау; кәсіби қызметте құқықтық нормалардың теориясын, 

әдістемесін және дағдыларды меңгеру. 

 

GZK 3504                                                                           Ғылыми зерттеулердегі 

клиометрия 3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: K 1413  

2+1+0 

 

      Модульде әлемдік ақпараттық аланыңда 

квантитативтілік тарих және тарихи 

информатиканың даму заңдылықтары мен 

негізгі тенденциялары, математикалық – 

статистикалық әдістердің қолданудың 

теориялық - әдістемелік негіздері, кешенді 

деректердің ӛңделуі, компьютерге дейінгі 

талдау кезеңіндегі деректердің ӛңдеу әдістемесі, 

машина оқитын формадағы тарихи деректерді 

іріктеу және сақтау жүйелері қарастырылады.  

Курсты оқыту барысында студенттер мұрағаттану ғылымында ақпараттық 

технологияларды қолданудың ерекшеліктері мен мүмкіншіліктерімен танысады. 

Курсты оқыту барысында студенттер ақпараттық технологияларды қолдану 

негізінде практикалық зерттеу міндеттерді шешу тиіс. Істей білу тиіс 

стандарттық және арнайы бағдарламалық қамтамасыз етумен қолдануды; 

электронды мәтіндермен жұмыс жасауды;  арнайы Интернет-ресурстармен 

қолдануды. 

 

 

KKZh 3505                                               Құжаттар және құжаттама 

жүйелері 3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:              K 

1413  

2+1+0 

      Модульдің мақсаты студенттерді 

құжаттаудың әдістерімен таныстыру. Баса назар 

құжаттаудың негізгі кезеңдеріне бӛлінген. 

Ағымдық  құжаттаманың  қозғалысын реттейтін 

нормативтік-әдістемелік құжаттарды талдау. 

Кәсіпкерлік қызметтің құжаттамасымен жұмыс 

жасау тәртібі және сақтау мерзімімен 

таныстыру. Курста мемлекеттік емес 

ұйымдардың мұрағаттары: фирмалардың, 

банклердің тарихы, құжаттар құрамының 

ӛзгешелігі, ұйымдастырылуы, мұрағат ісінің 

әдістемесі, мемлекеттік емес мұрағаттармен 

жұмыс жасаудың отандық және шетелдік 

тәжірибелері  қарастырылады. 

Курсты оқыту нәтижесінде студент білуі тиіс: 

Құжаттарды құрастыру және безеңдіру тәсілдері мен ережелерін. 

Істей білуі тиіс:құжаттармен жұмыс жасаудың әдістемесі және технологиясы 

бойынша іс тәжірибесінде нормативтік-әдістемелік құжаттарды қолдануды. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс: ұйымдастырушылық техника құралдарын пайдалану 

негізінде құжаттарды ӛңдеу әдістерімен технологиясын меңгеру; құжаттарды 

құрастыру және безеңдіруде тәсілдері мен ережелерін; құжаттамамен 

қамтамасыз ету бойынша барлық жұмыстардың түрлерін орындау. 

EM 3506                                              Электронды мұрағаттар 3 

кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:             K 1413

  

2+1+0 

 

    Электронды мұрағат құжаттары электронды 

құжатайналымы және түрлі ұйымдардың бизнес 

процестерін автоматтандыру жүйесінің негізгі 

элементі болып табылады. Электронды 

мұрағатсыз ақпаратты тиімді басқаруды 

ұйымдастыру мүмкін емес, одан бӛлімдердің 

байланыстылығы, еңбектің ӛнімділігін байқауға 

болады. Курста электронды мұрағаттар 

жүйесінің ерекшеліктері, құқықтық негіздері, 

функциялары, электронды құжаттаррды 

жасаудың негізгі кезеңдері қарастырылады. 

Курсты оқыту барысында студенттер білу тиіс: мұрағаттық электронды 

ресурстардың негізгі түрлерін, ұғымдарын, түсініктерін, мұрағаттық сақтаудың 

объектісі ретінде электронды құжаттардың ерекшеліктерін, электронды 

мұрағаттар саласында нормативті-әдістемелік негіздерін; электронды 

мәліметтерді сақтауда тасымалдауыштардың заманауи түрлері мен аппаратық-

бағдарламалық құралдарын. 

 Істей білу тиіс: арнайы әдебиеттерді жеке зерттеу, мұрағатқа электронды 

құжаттарды тапсыру үдерісін құжаттау, мемлекеттік мұрағаттарда электронды 

құжаттармен жұмыс жасаудың негізгі кезеңдерін құжаттауды.  

 

AТEM 4507                                                Ағылшын тілді елдердің 

мұрағаттары (ағылшын 

тіліндегі курс) 3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:         K 1413

  

2+1+0 

Курстың мақсаты: ағылшын тілді елдердің 

мұрағаттары туралы білім беру. Курстың 

міндеттері:-  ағылшын тілді елдердің 

мұрағаттарының тәжірибесімен студенттерді 

таныстыру;  Ұлыбритания, АҚШ, Канада, 

Австралия сияқты ағылшын тілді елдерде 

қабылданған мұрағат ісінің дәстүрлері мен 

Курсты оқыту барысында  алатын біліктілікпен дағдылары: 

- кәсіби бағытталған мәтіндердің негізгі мазмұның түсіне білу; - ағылшын 

тілінде әр түрлі жазба жұмыстарды жазуға дағдылау; 

- ағылшын тіліндегі мәтіндерді ауызша және жазбаша аударуға дағдылау; - 

семинар сабақтарының барысында студент ағылшын тілінде ауызша сӛйлеу 

дағдысын меңгеру қажет, - кәсіби салада дәріс, семинар, әңгімелесудің негізгі 

мазмұның түсіне білу. 



ережелеріне объективті баға беруді 

қалыптастыру; студенттердің аналитикалық 

талдауын дамыту; ауызша және жазбаша 

аудармалар негізінде ағылшын тілін жетілдіру, 

сӛйлеу дағдыларын дамыту. 

MMM 4508                                         Мұрағаттық менеджмент  және 

маркетинг 3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: K 1413  

2+1+0 

 

 Модульдің мақсаты студенттерді мұрағаттық 

менеджмент және маркетингтің дамуының 

негізгі кезеңдерімен таныстыру. Курста 

мұрағаттық менеджмент және маркетингтің 

қалыптасу және даму тарихы, маркетингтің 

түрлері, менеджментегі интеграциялық 

процестер, менеджмент жүйесіндегі 

ұйымдастыру формалары, құжаттық ақпарат 

нарығының құрылуы, мұрағат ісінің 

ақпараттанырылуы қарастырылады.    

Курсты оқыту барысында студенттер білу тиіс: - басқару және нарықтық 

экономиканы сипаттайтын ұғымдық-терминологиялық аппараты; басқару мен 

маркетингтің негіздерін; Істей білу тиіс: - алынған білімдерді мұрағаттық 

менеджмент және маркетинг салаларында қолдануды; алынған білімдерді 

теориялық талдауда, компьютерлік моделдеуде және экспериментік 

зерттеулерде қолдануда; алынған білімдер туралы ақпараттарды меңгеру.  

  

DK 4509  

 

Дипломатиялық құжаттама 

(ағылшын тіліндегі курс)3 

кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:            K 1413

  

2+1+0 

Курстың мақсаты: дипломатиялық құжаттардың 

тұпнұсқасын,  хаттар, жеделхаттар, ноталар, 

дипломатиялық хат алысу ережелерін үйрету.   

Курстың міндеттері: дипломатиялық 

құжаттаманың мазмұнын сипаттайтын 

материалдармен студенттерді таныстыру; 

дипломатиялық құжаттарға объективті баға 

беруді қалыптастыру; проблемалық дәріс 

әдістемесін қолдану негізінде студенттердің 

аналитикалық ойлау ӛрісін дамыту; ауызша 

және жазбаша аудармалар, сӛйлеу дағдысын 

дамыту негізінде ағылшын тілін жетілдіру.  

Курсты оқыту барысында  алатын біліктілікпен дағдылары: 

-дипломатиялық құжаттаманы талдай білу; 

- ағылшын тілінде әр түрлі жазба жұмыстарды жазуға дағдылау; 

- ағылшын тіліндегі мәтіндерді ауызша және жазбаша аударуға дағдылау; 

 - семинар сабақтарының барысында студент ағылшын тілінде ауызша сӛйлеу 

дағдысын меңгеру қажет, 

- кәсіби салада дәріс, семинар, әңгімелесудің негізгі мазмұның түсіне білу. 

  

  

 

KIZh 4510                                  Конфиденциалды іс –жүргізу 3 

кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:  K 1413 

2+1+0 

Модульдің мақсаты студенттерді 

конфиденциалды іс-жүргізу әкімшілік іс-

жүргізудің бӛлігі ретінде ерекшеліктерімен 

таныстыру. Конфиденциалды іс-жүргізуге 

байланысты негізгі нормативті құқықтық 

актілерді талдау және олармен жұмыс жасау 

әдістерін үйрету. Құпия мәліметтері бар 

құжаттармен жұмыс жасау, құжаттарды 

құпиясыздандыру.  

 

Курсты оқыту барысында бакалавр білу тиіс:  конфиденциалды іс –жүргізу 

саласында негізгі білімдерді; конфиденциалды ақпаратпен жұмыс жасауды 

ұйымдастыруды;  конфиденциалды іс –жүргізу тәртібін жүргізуді. 

Істей білу тиіс: конфиденциалды мәліметтер бар құжаттармен жұмыс жасауды; 

конфиденциалды  іс –жүргізу саласында нормативті құжаттарды талдауды; 

конфиденциалды құжаттар құрамын біріктіру принциптері мен әдістерін 

меңгеру; конфиденциалды құжаттарды ұйымдастырудың құқықтық негіздерін 

меңгеру. 

GTKM 4511                                             Ғылыми- техникалық 

құжаттама мұрағаты 3 кредит/3 

ECTS Пререквизиттер:              

K 1413  

2+1+0 

  Ғылыми-техникалық құжаттама  мұрағаты  

мұрағаттық мекемелер жүйесiнде маңызды 

орын алып, әлеуметтiк ақпаратты тарату және 

сақталу құралы ретiнде пайдаланады. «Ғылыми-

техникалық құжаттама» курсының қажеттiлiгi 

тӛменгi факторлармен туындалады: Студеттерге 

құжаттардың мәнi, әлеуметтiк саладағы ролi, 

сондай-ақ оларды құрастыру, ӛңдеу, сақтау 

және пайдаланумен байланысты процестер 

Курсты оқыту барысында бакалавр білу тиіс: 

Ғылыми-техникалық құжаттама мұрағатының құрылымын және қалыптасу 

тарихын, ҒТҚМ құрылымы мен құрамын,  ғылыми-техникалық құжаттамамен 

жұмыс жасауды, оларды іздеу әдістемесін меңгеру; ҒТҚМ құжаттарын 

сыныптаудан ӛткізуді меңгеру. Мұрағат құжаттарына ғылыми-анықтамалық 

аппараты құрастыра білу; құжаттарды есепке алу, сараптаудан ӛткізуды меңгеру. 

 

. 



туралы түсiнiк беру қажеттiлiгiмен; 

Құжаттармен қамтамасыз ету жұмысының 

негiзгi түрлерiмен, оларды ұйымдастыру 

барысын таныстырумен;Болашақ мамандықтың 

ӛзгешелiгiн ескере отырып, студенттердi 

құжаттық байланысқа үйрету және теориялық 

iлiмдерiн тәжiрибелiк қызметте барынша 

пайдаланумен байланысты.  

KT 4512                                                 Қазақстан тарихнамасы 3 

кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:           K 1413

  

2+1+0 

   Тарихнама тарих ғылымының пайда болу, 

қалыптасу, даму және ӛзгеріске ұшырау 

процестерін қарастырады. Тарихи білімнің 

мазмұнымен формасын ашып, тарих 

ғылымының дамуына мүмкіншіліктер жасап, 

негізгі кезеңдерін анықтайды. Тарихи 

танымның әр түрлі әдістерінің жетілдіру 

процестерін, балама тарихи тұжырымдардың 

мәні мен мазмұнын, әр түрлі кезеңдегі 

қазақстандық тарих ғылымының даму тарихын, 

оның даму денгейлерін анықтап, әр түрлі 

мәселелер бойынша тұжырымдамалық 

шешімдерді қалыптастырады.   

Қазақстан аймағындағы тарихи дамудың проблемалары мен бағыттарын, қазіргі 

кезеңдегі саяси, экономикалық және мәдени жағдайдың қалыптасуының 

заңдылықтарын, тарихи процестің аймақтық ерекшеліктерін білу тиіс; фактілік 

және теориялық материалдарды игеру; Қазақстан тарихын бағыттау, 

оқытылатын пәннің жалпы және нақты проблемаларын ажырата білу; ҚР қазіргі 

кезеңіндегі жағдайын талдауда алынған ілімдерді пайдалана білу. 

 

BM 4513                                                          Бизнес мұрағаттар 3 кредит/3 

ECTS Пререквизиттер:        

K 1413  

2+1+0 

Модульдің мақсаты студенттерді бизнес 

мұрағаттарының қалыптастыру және даму 

тарихымен таныстыру және ұлттық мұрағаттық 

қорларды қалыптастыруда олардың 

ерекшеліктерін кӛрсету. Курста бизнес мұрағат, 

кәсіпкерлік мұрағат туралы түсінік, бизнес 

мұрағаттары дамуының негізгі кезеңдері, осы 

салада жұмыс жасаудың ерекшеліктері,  даму 

жолдары, проблемалары, ғылыми және 

әдістемелік қамтамасыз ету мәселелері, қазіргі 

кезеңдегі бизнес мұрағаттардың заңдық-

құқықтық негіздері қарастырылады.   

 Курсты оқыту барысында студенттер білу тиіс:  бизнес мұрағаттардың 

құрылымы мен құрамын; құжаттама жүйесінің қалыптасуын және дамуының 

негізгі кезеңдерін.  

Бизнес мұрағаттар бойынша қолданылатын нормативтік-әдістемелік құжаттарды 

іс жүзінде қолдану; бизнес мұрағат құжаттармен жұмыс жасау саласында 

қолданатын негізгі ұғымдарды меңгеру; бизнес мұрағаттар құжаттарына 

ғылыми-анықтамалық аппараты құрастыруды білу. 

  

ЖБТ 2 Мҧрағат ісі және ҚБҚ әдістемесі және технологиясы 

SW 3501 Scientific writing 

1 кредит/2 ECTS 

(қаз/орыс/ағыл) 

Пререквизиттер: жоқ 

0+1+0 

  Студенттер зерттеу және оның адамзаттың 

практикалық қызметіндегі ролін; ғылыми 

зерттеу жұмыстарының негізгі түсініктерін; 

логикалық заңдылықтар және тәртіптердің 

қолданылуын ғылыми ақпараттың 

жинақталуын; негізгі түсініктерін; 

меншіктеу міндеттерін шешу;  

жаңалықтарды халықаралық 

сертификациялау туралы біледі. 

-  теориялық және эксперементтік ғылыми зерттеу жұмыстарының кезеңдерін 

білу; 

- нақты практикалық міндеттерді шешу үшін теориялық білімді қолдана 

білу; 

- зерттеу нысанын анықтау, мақсат қою, зерттеудің орындалу  жоспарын 

жасау. 



IK 3502                                          Іскерлік құжатттама 

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиты:  D 1413 

2+1+0 

Модуль қолданбалық және тәжіриби-

бағытталған және білім алушыларға іскерлік 

құжаттаманы жүргізу қабілеттерін дамытуға 

кӛмектеседі. Баса назар іскерлік 

құжаттаманың түрлері мен құрамын 

талдауға бӛлінген. Стандарттың 

талаптарына сай әр түрлі іскерлік 

құжаттаманың құрастыру және рәсімделуде 

студенттердің дағдыларын қалыптастыру. 

Курсты оқыту барысында студент білу тиіс:  іскерлік құжаттаманы құрастыру 

тәсілдерін және ережелерін; 

Істей білуі тиіс: іскерлік құжаттармен жұмыс жасаудың әдістемесі және 

технологиясы бойынша іс тәжірибесінде нормативтік-әдістемелік құжаттарды 

қолдануды. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс: компьютерлік технологиялар тәсілдерін қолдану 

негізінде іскерлік құжаттарды ӛңдеу әдістерімен технологиясын меңгеру. 

MM 3503                                         Мәдени мұра 3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:            K 1413

  

2+1+0 

      Модульдің мақсаты студенттерді 

«Мәдени мұра» бағдарламасы аясында 

жинастырылған деректермен таныстыру.  

Баса назар «Мәдени мұра» 

бағдарламасының теориялық-

методологиялық мәселелеріне, деректеррдің 

түрлік жіктелуіне, деректерді жариялау 

мәселелеріне  аударылады. «Мәдени мұра» 

бағдарламасы аясында кӛптеген деректер 

ғылыми айналымға алғашқы рет енгізіліп 

отыр, тарихи-мәдени мұраның сақталуы мен 

пайдалануы мемлекеттің әлеуметтік және 

экономикалық дамуының маңызды ресурсы 

ретінде қарастырылады.  

   Курсты оқыту барысында студенттер  білуге тиіс:  -деректерді анықтау және 

талдау әдістемесін; 

Меңгеру  тиіс: деректанулық талдау жасау; салыстырмалы-тарихи тұрғыда 

деректерге талдау жасау; әр түрлі тарихи деректермен жұмыс жасауды; семинар  

сабағында студенттердің белсенділігін арттыру; оқу-ізденіс қабілеттерін 

жетілдіру. 

 

KAK 3504                               Қазақстанның археографиялық 

қоры            3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:                  K 1413

  

2+1+0 

Модульдің мақсаты студенттерді  

Қазақстанның археографиялық қорымен 

таныстыру. Курста  

Орынбор Ғылыми Мұрағат Комиссиясының, 

Қазақстанның зерттеу қоғамының, партия 

тарихы институтының қалыптасу тарихы 

және олардың археографиялық қызметтері 

қарастырылады. 

 Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер білуі тиіс:-  Қазақстанның 

археографиялық қорының  даму тарихын; 

Істей білуі тиіс:- материалдарды басылымға әзірлеуде іздестіру мен іріктеп 

алудың принциптері мен әдістерін іс жүзінде қолдануды; - мәтінді түрлі 

әдістермен берудің әдістемесін меңгеруді; 

- құжаттарға тақырыпша және баянды (легенда), сондай-ақ ғылыми-

анықтамалық аппаратты құрастыруды; - басылымдағы дерек материалын 

жүйелеуді.  

KTD 3505                                     Қазақстан тарихының деректері 3 

кредит/3 ECTS Пререквизиттер:    

K 1413 

2+1+0 

   Модуль қолданбалық және тәжіриби-

бағытталған және білім алушыларға 

деректанулық талдаудың әдістемесін ұғыну 

қабілеттерін дамытуға кӛмектеседі.  Курста 

Қазақстанның ежелгі, ортағасырлар, жаңа 

және қазіргі заман тарихы деректеріне 

жалпы шолу және сипаттамасы, кезең 

бойынша деректік базасының жағдайы,  

негізгі деректерді жариялау, деректерді 

сыныптау және жазба деректерді 

деректанулық талдау жасау мәселелері, XX 

ғ. деректерідің типологиялық ӛзгеріске 

ұшырауы, кеңестік деректерінің түрлері мен 

ерекшеліктері қарастырылады.  

   Курсты оқыту барысында студенттер білуге тиіс:  -деректерді анықтау және 

талдау әдістемесін; -түрлері мен типтері бойынша деректерді жіктелуін; 

деректерді ішкі және сыртқы сыннан ӛткізуін; 

Меңгеру  тиіс: деректанулық талдау жасау; салыстырмалы-тарихи тұрғыда 

деректерге талдау жасау; әр түрлі тарихи деректермен жұмыс жасауды; семинар  

сабағында студенттердің белсенділігін арттыру; оқу-ізденіс қабілеттерін 

жетілдіру. 

 

 



HRZhU 3506 

 

Хатшы-референт жұмысын 

ұйымдастыру..3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:                  K 1413

  

2+1+0 

 

 Модульдің мақсаты студенттерді іс 

жүргізудің ұйымдастырылу формаларымен 

таныстырады.   Курста басқарудың 

құжаттамалық қамтамасыз ету 

құрылымындағы хатшы – референттің рӛлі, 

хатшылардың категориялары: әр түрлі 

категорияларға қойылатын  кәсіби талаптар, 

хатшы – референттің білімі, іскерлігі, 

тұлғалық касиеттері, хатшы жұмысының 

нормативті - әдістемелік негізі, хатшы 

жұмысының ұйымдастырылуы, жұмыс 

орны, құжаттарды құрастыру және 

безендірілудегі хатшының жұмысы, оларды 

сақтау және пайдалануды ұйымдастырудағы 

хатшының міндеттері, келісім – шарттарды, 

сұхбаттарды, презентацияларды, 

мәжілістерді  ұйымдастыру жолдары 

қарастырылады.   

   Курсты оқытудың нәтижесiнде студенттер мынандай iлiмдердi игеру тиiс: 

- хатшы жұмысына қажетті  нормативті-әдістемелік негізін; хатшы жұмысын 

жоспарлау, жетекші жұмысын тиімді жоспарлау және ұйымдастыра білу; 

мәжіліс, презентация, қызметтік іс-сапарларды ұйымдастыруды; 

Курсты оқытудың нәтижесiнде студенттер қазіргі таңдағы ұйымның қызметтің 

тиімді қамтамасыз ету үшін хатшыға қажетті білім кешенің және машықтарын  

игеру тиіс. 

 

IHA 4507                                       Іскерлік хат алмасу (ағылшын 

тіліндегі курс) 3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:                 K 1413

  

2+1+0 

 

Курстың мақсаты:қазіргі ағылшын 

елдерінде қолданатын  ағылшын тіліндегі  іс 

жүргізу туралы білім беру. Курстың 

міндеттері: ағылшын елдерінде қабылданған 

іскерлік хат алмасу жӛніндегі жалпы 

ережелерімен таныстыру, іскерлік құжатама 

жүйесіне қатысты объективті баға беруді 

қалыптастыру, студенттердің аналитикалық 

талдауын дамыту, сӛйлесу, ауызша және 

жазбаша аударма арқылы ағылшын тілін 

жетілдіру, сӛйлесу дағдыларын дамыту.. 

Курсты оқыту барысында  алатын біліктілікпен дағдылары: 

-іскерлік хат алмасуды талдай білу; 

- ағылшын тілінде әр түрлі жазба жұмыстарды жазуға дағдылау; 

- ағылшын тіліндегі мәтіндерді ауызша және жазбаша аударуға дағдылау; 

 - семинар сабақтарының барысында студент ағылшын тілінде ауызша сӛйлеу 

дағдысын меңгеру қажет, 

- кәсіби салада дәріс, семинар, әңгімелесудің негізгі мазмұның түсіне білу. 

 

KShA 4508                           Қазақстанның шетелдік  

архивистикасы                           3                   

кредит/3 ECTS Пререквизиттер:    

K 1413  

2+1+0 

  Модульдің мақсаты студенттерді   шетел 

мұрағаттарындағы Қазақстан туралы 

ақпараттармен таныстыру. Курста 

Қазақстанның шетелдік архивистикасының 

қалыптасу тарихы қарастырылады. Курсты 

меңгеру барысында студенттер қазақ 

эмиграциясы туралы мәліметтер 

шоғырланған орталықтар туралы, олардың 

тарихи дерек ретіндегі ерекшеліктерін, әр 

түрлі мұрағаттардан алынған мәліметтермен 

жұмыс жасаудың әдіс – тәсілдерін үйренеді. 

Курсты оқытудың нәтижесiнде студенттер мынандай iлiмдердi игеру тиiс: 

Қазақстан тарихына қатысты шетелдердегі мұрағат қорлары мен 

коллекциялардың қалыптастыру тарихын, мұрағат құжаттармен жұмыс 

жасаудың принциптерін, әдістері мен әдістемесін қолдана білу, құжаттарды 

жіктеуден ӛткізу, мұрағат құжаттарды іздеу және олармен жұмыс жасау 

әдістемесін меңгеру. 

Меңгеру  тиіс: деректанулық талдау жасау; салыстырмалы-тарихи тұрғыда 

деректерге талдау жасау; әр түрлі тарихи деректермен жұмыс жасауды; семинар  

сабағында студенттердің белсенділігін арттыру; оқу-ізденіс қабілеттерін 

жетілдіру. 

DE 4509                             Дипломатиялық этикет (ағылшын 

тіліндегі курс) 3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:                  K 1413

  

2+1+0 

 

Курста дипломатиялық хаттама ережелерін 

оқып үйрену, олар «халықаралық 

сыйластық» принципіна негізделген, яғни 

мемлекет арасындағы қабылдаудың   

халықаралық практикада этикет 

ережелерінің жалпықабылданған 

  Курсты оқыту барысында  алатын біліктілікпен дағдылары: 

- дипломатиялық құжатарды талдай білу; 

- ағылшын тілінде әр түрлі жазба жұмыстарды жазуға дағдылау; 

- ағылшын тіліндегі мәтіндерді ауызша және жазбаша аударуға дағдылау; 

 - семинар сабақтарының барысында студент ағылшын тілінде ауызша сӛйлеу 

дағдысын меңгеру қажет, 



жиынтығы.  

 

- кәсіби салада дәріс, семинар, әңгімелесудің негізгі мазмұның түсіне білу. 

ZhTM 4510                                        Жеке текті мұрағаттар кредит/3 

ECTS Пререквизиттер:                 

K 1413  

2+1+0 

 

Модульде  жеке текті мұрағатының құрылу 

және қалыптасу тарихы,  құжаттардың  

түрлік  құрамы, мұрағатты жеке текті 

құжаттармен толықтыру, құжаттарды 

жіктеу, жеке текті мұрағаттың құжаттарын 

деректанулық тұрғыда талдау  және оларды 

сақтау ерекшеліктері қарастырылады. 

Жеке текті құжаттарды ерекше тарихи дерек ретінде маңызын, олардың басқа 

құжатармен байланысын, олардың құқықтық статусын білу.  

Істей білу тиіс: Мұрағаттанудың ғылыми-әдістемелік негіздерін жеке текті 

құжаттармен жұмыс жасаудағы үдерісте қолдануды; жеке текті құжаттармен 

жұмыс жасау саласында және оларды технологиялық үдерісте жүйелеуде 

қолданатын негізгі ұғымдарын меңгеру. 

 

SKKKZhA 4511                                Сирек кездесетін қолжазбалар 

қорымен жұмыс жасау әдістемесі 

3 кредит/3 ECTS Пререквизиттер: 

                K 1413  

2+1+0 

   Модульдің мақсаты студенттерді   сирек 

кездесетін қолжазбалар қорымен жұмыс 

жасау әдістемесімен таныстыру.  Курста 

сирек кездесетін қолжазбалар қорымен 

жұмыс жасау әдістемесі, сирек кездесетін 

қолжазбалар қорының қалыптасу тарихы, 

олардың сақталуы, ғылыми – анықтамалық 

аппараты, жүйелеуі және сыныпталуы 

қарастырылады.  

Сирек кездесетін қолжазбалардың құрамын, құрылымын, ғылыми-анықтамалық 

аппаратының қалыптасуын, құжаттық ағымның қасиеттері мен нышандарын 

білу. 

Тұтынушылардың сұраныстарына сай ақпараттық ресурстарды замануи 

ақпараттық технологиялар негізінде  іздеуды істей білу тиіс.  

Ақпараттық ресустарды анықтау, талдау және бағалау әдістерін, әр түрлі салада 

кәсіби қызметтің ақпараттық ілеспе әдістерін меңгеру. 

BKKS 4512                                   Басқаруды құжаттауды 

қамтамсыз еуді (БҚҚ) стандарттау                   

3 кредит/3 ECTS Пререквизиттер: 

                 K 1413  

2+1+0 

 

Модульдің негізгі мақсаты стандарттау және 

сертификаттаудың мәнімен, осы саладағы 

қызметтің негізгі бағыттарымен, 

стандарттау бойынша нормативтік құжаттар 

түрлерімен, стандарттау принциптермен 

және әдістерімен таныстыру. Стандарттау 

және сапаны басқару саласындағы 

халықаралық тәжірибені зерттеу. ISO 9000 

сериясының стандарттары, олардың 

мазмұны және қолдану саласы. БҚҚ 

стандарттау құжаттармен жұмыс 

процедураларын ұйымдастыруды құқықтық 

бекітудің формасы. Құжаттаманы 

басқарудың халықаралық және мемлекеттік 

стандарттары.  

Курсты оқыту барысында студенттер құжаттардың отандық стандарттаудың 

қалыптасу және қазіргі кезеңдегі процестерінің нақты-тарихи ерекшеліктерін, 

құжаттарды басқару саласындағы, соның ішінде мемлекеттік ақпараттық 

ресурстар жүйесінде мемлекеттік, халықаралық стандартардың рӛлі мен 

тағайындалуын, БҚҚ стандарттау негіздерін білу тиіс. Құжаттарды басқаруда 

ресей және шет мемлекеттерінің тәжірибелерін қолдану, құжаттарды жасауда 

практикада стандарттаудың әдістерін, принциптерін пайдалана білу. 

 

 

GZZhAU 4513 

 

Ғылыми зерттеулерді жүргізудің 

әдістері және  ұйымдастыру 3 

кредит/3 ECTS Пререквизиттер:    

K 1413  

2+1+0 

Модуль қолданбалық және тәжіриби-

бағытталған және білім алушыларға ғылыми 

зерттеу жұмысын жазу қабілеттерін 

дамытуға кӛмектеседі. Курста ғылыми 

зерттеу жұмысының ғылыми-анықтамалық 

аппаратымен жұмыс жасау әдістемесі, 

ғылыми зерттеулердің әдістері және 

методологиясы, түрлері және жобалау 

қарастырылады.   

Курсты оқыту барысында студенттер ұйымдағы зерттеу процессінің негіздерін, 

ғылыми зерттеулердің методологиясының негіздерін білу тиіс. 

Алынған ілімдерін ғылыми зерттеулерді жүргізуде пайдалану, презентациямен 

аудитория алдына қорғауды білу, ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін талдай 

білу, кәсіби машықтарын іске асыруда ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және 

жүргізуде алынған білімдерін пайдалану. 

 

ПӘНАРАЛЫҚ МОДУЛЬ  



IK 2601  Инновациялық кәсіпкерлік (сала 

бойынша) 

2  кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

K 1413 

1+1+0 

Пәннің мақсаты – студенттерге фирма 

деңгейінде инновациялық қызметті басқару 

саласының практикалық машықтарын білу, 

белгісіз және тәуекелділік жағдайында 

ғылыми техникалық инновацияларды  

коммерциялизациялау әдістері туралы 

шешімдерді қабылдау және негіздеу, 

инновациялық кәсіпкерлік нәтижелері және 

шығындарын бағалау құралдарын меңгеру, 

инновациялық қызметті қаржыландыру 

құралдары және  кӛздерін таңдауды 

негіздеу,  инновациялық қызметке 

маманданған мекемелерді ұйымдастыру 

және басқару машығы.   

- экономикалық даму түрлері мен қазіргі  тенденцияларды білу; 

- нарықтағы иелік етуші субъектінің  экономикалық жағдайын бағалау және 

бәсекеге қабілеттілікті алуға және сақтауға мүмкіндік беретін инновациялық 

мінез құлықтың стратегиясы мен тактикасын таңдай білу; 

-инновациялық коммерциялық тиімділігін және жалпы кӛрсеткіш терін есептеу 

әдістерін меңгеру.  

IK 2602  Интеллектуалдық құқық 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

K 1413 

1+1+0 

Пәннің мақсаты – азаматтық құқықтың бір 

саласы ретіндегі  интеллектуалдық  білім 

беру, интеллектуалдық  меншік 

қатынастарын реттейтін қолданыстағы 

заңдылықтармен таныстыру, оның 

қолданылу практикасы мен  мәселелерін 

үйрету,  авторлық келісім-шарт, патент 

рәсімдеуге қажетті құжаттар, сондай-ақ 

интеллектуалдық меншіктің ӛзге де 

нысандары туралы құжаттарды жасауға  

бағытталу. 

- авторлық, патентиемденуші, бірлескен автор құқықтарын қорғау тәртібіне 

бағытталу; авторлық келісім-шарт жасау, патент рәсімдеуге арналған құжаттар, 

сондай-ақ интеллектуалдық меншіктің ӛзге де нысандары туралы құжаттарды 

жасау машықтарын меңгеру. 

 

ZOK 2603

  

Заңшығарушы органдың 

құжатайналымы 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

K 1413 

1+1+0 

Курстың мақсаты –  заңшығарушы 

органдарындағы  басқаруды құжаттауды 

қамтамсыз етудың теориялық және 

тәжірибелік негіздерін оқып үйрену, 

басқарушылық құжаттарды құрастыру және 

рәсімдеуде заманауи талаптар негізінде 

студенттердің тәжірибелік машықтарын 

қалыптастыру; студенттерді қазіргі  

заңшығарушы органдарының құжаттаманы 

басқарудағы мәселелерін шешуге бағыттау.  

Студент білу тиіс: жүйелілік, аралас және негізгі заң актілерінің құрамы, 

мазмұны және қолдануын, сонымен қатар, оларды нақтылайтын және 

дамытатын заңды нормативті-құқықтық құжаттарды; 

Істей білу тиіс: күшке енген бейінді заңнама жүйесіне  бағыттауға дағдылау; 

- оның ережелерін ұйым және мұрағаттың күнделікті жұмыс жасау әрекетінде 

қолдану; мұрағат пен ұйымның ішкі нормативті құжаттамасына жалпы 

құқықтық нормаларды негіздер ендіруге дағдылау.  

 

BK 2604  Банктік құжаттама 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

K 1413 

1+1+0 

Курстың мақсаты – банктік салада іс 

жүргізудің теориялық және практикалық 

негіздерін оқып үйрену, студенттердің  

қазіргі заманның талаптарына сай  банктік 

құжаттарды  рәсімдеуде тәжірибелік 

машықтарын қалыптастыру; банктік 

жүйесінде құжаттарды басқару мәселелерін 

шешуге студенттерді бағыттау. 

Банктің құжаттамалық қамтамасыз ету қызметінің міңдеттері мен ұйымдастыру 

принциптерін; банктің БҚҚ реттейтын нормативті-әдістемелік құжаттарын білу 

тиіс.  

Меңгеру  тиіс: тәжірибелік міндеттерді шешу үшін ұйымның іс жүргізуінің 

тарихи тәжірибесін шебер қолдануды; ұйымдастырушылық-нұсқаулық 

құжаттардың жобаларын құрастыруды; банктің құжатайналымын 

ұйымдастыруды; аталмыш міндеттерді шешуде заманауи аппараттық және 

бағдарламалық құралдарды қолдануды; алынған білімдерді құжаттану және 

басқаруды құжаттамамен қамтамасыз ету салаларында қолдануды. 

MKTDR 2605

  

Мұрағат құжаттары тарихи дерек 

ретінде 2 кредит/3 ECTS 

Модулдің мақсаты студенттерді ҚР 

Президенті мұрағаты және ҚР ОММ 

 Курсты оқыту барысында студенттер білу тиіс:  

Қазақстан тарихына байланысты негізгі мұрағат қорларын білу; мұрағатты 



Пререквизиттер:                   K 1413

  

1+1+0 

 

қорларымен таныстыру. ОГПУ қаулылары, 

тексеру істері тағы да басқа жазалау 

ұйымдарының шешімдері деректер 

кешеннің құрап, құпиясызландырылған 

құжаттар анықталып,   мәселе деректанулық 

тұрғыдан қарастырылады. Аталмыш 

құжаттардың ерекшеліктері Қазақстан 

тарихындағы күрделі және қайғылы кезең 

туралы мәліметтер береді.  

құжаттармен толықтырудың негізгі кезеңдерін; мұрағат материалдармен жұмыс 

жасауды, мұрағат құжаттарына жіктеу жүргізіді істей білу; мұрағат құжаттарын 

іздеу әдістемесімен мұрағат құжаттармен жұмыс жасауды меңгеру. 

 

KTIZh2606

  

Қазақ тілінде іс-жүргізу 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

K 1413 

1+1+0 

Курста қазақ тілінде іс жүргізудің 

ерекшеліктері, құжаттардың құрылымы, 

құжаттау тәсілдері, құжаттарды жинау және 

сақтау, іс жүргізудің ұйымдастырылуы және 

технологиясы, істерді қалыптастыру және 

ұйымдастыру тәртібі, офистік жұмыстардың 

және құжаттамалық жұмыстардың негізі 

қарастырылады.   

Курсты оқыту барысында студенттер білу тиіс:   

- ұйымның іс жүргізу құжаттамасының негізгі міндеттері мен функциялары 

туралы түсінік алу; тұлғаларды басқаруды реттейтын негізгі құжаттарды; іс 

жүргізу құжаттама жүйесін; ұйымның іс жүргізу құжаттарын жіктеуді; іс 

жүргізу құжаттаманың түрлері, тағайындалуы және құрамын; 

Істей білу тиіс;  ұйымдастырушылық-нұсқаулық құжаттарды және еңбек 

үдерісін сипатайтын құжаттарды құрастыру және рәсімдеуды, мамандарды 

есепке алу тиіс.  

TO 2607  Тарихи ӛлкетану 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

K 1413 

1+1+0 

Пәннің мақсаты жергілікті тарихты 

зерттеудің теориялық және әдістемелік 

негізі туралы студенттердің түсініктерін 

қалыптастыру; ғылыми және 

әлеуметтікмәдени салаларында тарихи 

ӛлкетанудың ерекшеліктері мен маңызын, 

мәдени-тарихи мұраның анықтау және 

сақталуын ашып кӛрсету.  

– тарихи циклдың кешенді пәні және ӛлкетанудың ғылыми және тәжірибелік 

маңыздарын анықтайтын қоғамдық қызметтің формасы ретінде тарихи 

ӛлкетанудың ерекшеліктерін түсіне білу; 

– Қазақстан аймақтарын зерттеудің негізгі кезеңдерін білу; 

–  тарихи-ӛлкетанулық жұмыстары және мұражай қызметінің түрлі бағыттары 

мен формаларына бағыттауды дағдылау. 

  

P 2608  Психология     

 2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

K 1413 

1+1+0 

Курста психология негіздерінің пәні және 

міндеттері қарастырылады. Оқытушы мен 

студенттер арасындағы ӛзара тұлғааралық 

мәселесіне, оқыту үдерісіндегі 

студенттердің танымдық іс-әрекетінің 

психологиясына, . педагогикалық қарым-

қатынас психологиясына, педагогикалық 

әсер ету психологиясы мәселелеіне баса 

назар аударылады.   

Білуі керек  басқарудың жалпы мәдениетінің және жеке тұлғааралық 

қатынастарды дамытуға ықпал ететін  психологияның негіздерін;   - ӛзіндік даму 

және жетілдіру тәсілдерін меңгеруді.  

AOT 2609

  

Әлем ӛнерінің тарихы 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

K 1413 

1+1+0 

Курстың мақсаты адамзат тарихының әр 

түрлі кезеңдеріндегі Еуропаның мәдени 

дамуының заңдылықтары мен 

ерекшеліктерін кӛрсету. Курста антикалық 

ӛнер, Ӛркендеу дәуірінің ӛнері мен 

архитектурасы, солтүстік Ренессанс,  ХҮІІ – 

ХХ ғғ. Батыс Еуропаның ӛнері 

қарастырылады. Баса назар ӛнердің негізгі 

бағыттары мен стилдері, қазіргі ӛнердің 

ӛзекті мәселелерін зерттеуге арналған. 

Курсты оқыту барысында студент білу тиіс: әлемдік ӛнерінің  кӛркемдік-рухани 

және мәдени дамуының негізгі кезеңдерін; ағымдар, стилдердің эстетикалық 

ерекшеліктерін; ӛнертанулық атаулары мен терминдерді; 

Ӛнертанулық деректерден ақпараттарды алуды меңгеру; оларды танымдық 

міндеттерді шешу үшін қолдану, сипаттау және түсіндіру тәсілдерін (ӛнердің 

даму заңдылықтарын ашып кӛрсету) меңгеру. 

 

 



  



 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5В051500 – АРХИВОВЕДЕНИЕ, ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Коддисциплины Название дисциплины, 

количество кредитов, 

пререквизиты, 

распределение по 

видам занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса)  Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

1 2 3 4 

IK1101 История  Казахстан  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель дисциплины – дать объективные исторические знания об 

основных этапах истории  Казахстан.  История Казахстана 

рассматривается с объективных позиций с учетом важнейших 

методологических принципов (историзм, актуализм, 

конкретность), с привлечением общенаучных средств познания 

(статистика, систематизация, познавательные методики), а 

также специфических исторических методов (сравнительно-

исторический, хронологический, проблемный и т.д.). 

– знание особенностей исторического процесса; 

– владение информацией о важнейших событиях и личностях в 

истории  Казахстан; 

– способность воспроизводить концептуально организованное знание; 

POK(R)Ya 

1102 

Профессионально-

ориентированный 

казахский(русский) 

язык 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Модуль рассматривает актуальные проблемы, особенности и 

тенденции развития казахского и русского языков. Целью 

данного курса является изучение официально-делового 

казахского (русского) языка. Программа курса также предлагает 

шаблоны документов на деловом казахском (русском) языке. 

- знание особенностей официально-делового казахского (русского) 

языка; 

- умение составлять официально-деловую документацию и говорить на 

казахском (русском) языке в деловой сфере. 

POIYa1103 Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Цель курса: Развитие в студентах восприятия  иностранного 

языка как источника информации и иноязычного средства 

коммуникации. 

- знание практической грамматики и лексики иностранного языка для 

владения разговорно-бытовой речью в  устной и письменной форме;  

- умение активно применять иностранный язык как в повседневном, 

так и  в профессиональном общении. Уровни: (Elementary, Pre-

Intermediate, Intermediate и Upper-Intermediate). 

FNP2104 Философия научного 

познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель дисциплины – формирование у студентов методологии 

научного познания, способности проводить научно-

исследовательскую работу на высоком уровне, анализировать и 

использовать различные источники информации для принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне. 

– быть способным к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности; 

– уметь обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 



PMK 2201 Психология 

межличностной 

коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Межличностное взаимодействие – реально функционирующая 

связь субъектов, обладающих сознанием и целенаправленной 

активностью, которая характеризуется их взаимной 

зависимостью. Задача курса – познакомить студентов с рядом 

понятий, объединенных в понятие «межличностное 

взаимодействие», таких как «взаимопонимание», 

«взаимопомощь», «взаимное содействие», «сопереживание», 

«взаимное влияние». 

– знать основные модели межличностного взаимодействия; 

– уметь разрешать конфликтные ситуации; 

– знать психологические механизмы манипулятивного 

взаимодействия. 

TPP 2202 Теоретическая и 

прикладная политология  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Студенты получат представление об этой главной сфере 

жизнедеятельности общества, связанной с властными 

отношениями, с государственно-политическими организациями 

общества, политическими институтами, нормами, принципами, 

которые призывают обеспечение функционирования общества, 

взаимоотношения между различными людьми, государством и 

обществом 

- способность к применению в профессиональной деятельности 

законодательных и нормативных правовых актов; 

- способность воспроизводить концептуально организованное знание;  

- способность соотносить процессы развития музея с социально-

экономической, культурно-исторической, политической ситуацией в 

Казахстане,  мире. 

ELSU 2203 Этика личного и 

социального успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель курса – формирование у студентов целостного, системного 

представления о профессиональном этикете руководителя с 

позиций ценностно-этических оснований деятельности. 

– знать этические основы, используемые специалистами социальной 

работы; 

– владеть особенностями этического регулирования деятельности 

руководителя, этического кодекса руководителя; 

– уметь анализировать и обосновывать профессионально-этические 

требования к профессиограмме руководителя учреждения социальной 

сферы, содействие формированию профессионально-значимых черт 

его личности. 

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель  дисциплины состоит в ознакомлении студентов с 

основными категориями, проблемами и теоретико-

методологическими подходами современного религиоведения и 

культурологии, на широком религиоведческом, историческом и 

культурологическом материале и с учетом новейших научных 

открытий дать студентам общие представления о развитии 

мировой религиозной культуры и искусства с древнейших 

времен до наших дней. 

– знать основы этики монотеистических религий (иудаизма, 

христианства и ислама), а также их особенности в подходах к вопросу 

о смысле и целях жизни;  

– уметь ориентироваться в многообразии духовных и религиозных 

учений; 

– уметь активно использовать полученные знания на практике, 

самостоятельно работать с текстами и пользоваться учебной и научной 

литературой 

OPS 2205 Общая и прикладная 

социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель данной дисциплины – дать студентам знания 

теоретических основ и закономерностей функционирования 

социологической науки выделяя ее специфику. Помочь овладеть 

этими знаниями во всем многообразии научных 

социологических направлении, школ и концепций.  Студенты 

получат общее представление о методах, технике и процедуре  

социологических исследований. 

- умение эффективно работать в команде, убеждать, аргументировать, 

делать выводы;  

- быть психологически и методологически готовым к изменению вида 

и характера профессиональной деятельности; готовность к 

самостоятельной креативной деятельности, связанной с общением с 

людьми в официальной и неофициальной обстановке 



BZhCh 2206 Безопасность 

жизнедеятельности 

человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Модуль имеет целью обучить студентов основам грамотного 

поведения при чрезвычайных ситуациях и правилам оказания 

первой медицинской помощи. 

- знание последствия воздействия на человека опасных, вредных, 

поражающих, травмирующих факторов техногенного и природного 

характера;  

- умение выявлять опасные и вредные факторы и разрабатывать 

мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности. 

EUR 2207 Экология и устойчивое 

развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Модуль имеет целью сформировать у студентов целостное 

представление об основных закономерностях устойчивого 

развития природы и общества. 

- умение выявлять опасные и вредные факторы и разрабатывать 

мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности; 

- знание основных принципов охраны природы и рационального 

природопользования; 

- умение разбираться в современных концепциях и стратегиях 

устойчивого развития человечества 

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

В ходе изучения модуля студенты получат представление о 

вопросах теории государства и права, ознакомятся с 

важнейшими проблемами    конституционного права - понятием 

и сущностью Конституции, определением структуры правового 

статуса личности, разъяснением конституционных прав, свобод 

и обязанностей граждан  Республики Казахстан. 

- способность соотносить процессы развития музея с социально-

экономической, культурно-исторической, политической ситуацией в 

Казахстане,  мире; 

- способность понимать концептуально организованное знание 

OE 2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Студенты должны усвоить и ознакомиться с категориями 

экономической науки; выявить взаимосвязь между 

экономическими школами. Они получат представление о  

фундаментальных понятиях экономической науки; о значении 

экономического развития. Студенты узнают о методах 

экономического исследования; о значении и задачах экономики 

в жизни общества; об основных этапах развития 

экономического учения. 

- способность понимать концептуально организованное знание; 

- умение критически переосмысливать опыт, в том числе свой 

собственный, и вносить коррективы в работу на этой основе знание и 

понимание гражданских основ будущей профессиональной 

деятельности 

 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ (STEM) МОДУЛЬ 

ITPC  2301 Информационные 

технологии для проф. 

целей 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Целью данной дисциплины является формирование у студентов 

практических навыков использования современных 

информационных технологий в их будущей профессиональной 

деятельности. 

– знать назначение и виды информационных технологий, технологии 

сбора, накопления, обработки, передачи и распространения 

информации; 

– уметь обрабатывать информацию, используя средства пакета 

прикладных программ; 

– знать состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий 

KSE 3302 Концепции 

современного 

естествознания 

(биологии) 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Данный курс посвящен изучению органического мира 

прошлого: установлению систематического состава биоты; 

выявлению закономерностей эволюции и этапов развития 

биосферы; реконструкции образа жизни и условий 

существования организмов. Студенты познакомятся с основным 

содержанием палеонтологии, еѐ методами, научатся 

пользоваться палеонтологическими данными для решения 

– знать основные биологические закономерности эволюции 

органического мира прошлого; главнейшие группы ископаемых 

организмов – их общую характеристику, условия существования и 

образ жизни, историческое развитие и геологическое значение;  

– знать этапы развития органического мира; 

– уметь различать главные ископаемые организмы; описывать их 

морфологию 



 вопросов исторической геологии и эволюционной теории. 

БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 1. Основы архивоведения 

Arh 1401 Архивоведение 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Курс рассматривает терминологический аппарат дисциплины, 

формирование Национального архивного фонда Республики 

Казахстан (НАФ РК), комплектование архивов документами,  

экспертизу архивных документов, учет документов, научно-

справочный аппарат к архивным документам, цели и формы 

использования документов архивов, архивное право и архивное 

законодательство. 

В результате изучения курса студенты должны: 

Знать: - историю организации архивной службы и основные этапы ее 

развития; 

- основные функции архивных органов и архивов; 

Уметь: - применять на практике действующие нормативные правовые 

акты и методические документы в области архивного дела; 

-Иметь навыки:- анализа потребностей в оперативной и 

ретроспективной информации, определение методов и способов их 

удовлетворения;   подготовки справочно-поисковых средств в 

архивном деле; - применения методов работы архивов по основным 

направлениям их деятельности. 

TMArh 1402 Теория и методика 

архивоведения 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  

Arh 1401 

2+1+0 

При  изучении  данной  дисциплины  студенты  знакомятся  с   

организацией  архивного  дела  на  современном  этапе: 

органами управления  архивным делом  и  их  функциями, 

современным составом  Национального архивного  фонда  РК  и  

его  классифи¬кацией, сетью  и функциями  государственных  

архивов, органи¬зацией  документов в  пределах  архивов  по  

фондам, объеди¬ненным архивным фондам, коллекциям. 

  В ходе обучения курса должны знать: - терминологию и основные 

нормативные правовые акты в области теории и методики архивного 

дела; - систему научно – спавочного аппарата к документам НАФ;            

Уметь: - применять на  практике  принципы  и методы  отбора  

документов,  подлежащих  государственному и ведомственному  

хранению; - Иметь навыки: составлять научно – справочный аппарат; 

работы с  учетными документами; проводить экспертизу документов; 

отбирать документы для постоянного хранения; работать с архивными 

документами и критически оценивать их. 

Arheo 1403 Археография 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  

Arh 1401 

2+1+0 

В ходе изучения курса будут рассмотрены терминологический 

аппарат по археографии; история развития археографии и роли 

архивных и научных учреждений в ее развитии; функции 

публикации и ее классификация; подготовка публикации 

источников  к изданию, а также принципы выявления и отбора 

материалов к подготовке публикации; принципы и методы 

текстологии; информационный инструментарий публикации, 

систематизация материала источника в публикации. 

В результате изучения курса студенты должны:     Знать: историю 

развития археографии и роли архивных и научных учреждений в ее 

развитии; -функцию публикации и ее классификацию; 

-Уметь: - применять на  практике  принципы  и методы выявления и 

отбора  материалов к подготовке публикации;- овладеть 

методикой передачи текста разными способами. 

Модуль 2. Иностранный язык для профессиональных  целей 

IYaA 2404 Иностранный язык для 

архивистов 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

.Основной целью курса является практическое формирование 

языковой компетенции выпускников, т.е. обеспечение уровня 

знаний и умений, который позволит пользоваться иностранным 

языком в различных областях профессиональной деятельности, 

научной и практической работе, в общении с зарубежными 

коллегами, для самообразовательных и других целей. 

 

Приобретаемые умения и навыки по окончанию курса: -понимать 

основное содержание аутентичных профессионально-

ориентированных  текстов, 

- навыки написания различного рода письменных работ на английском 

языке; - навыки устного и письменного перевода английских текстов; 

 - в ходе семинарских занятиях студент должен также приобрести 

навыки устного выступления на английском языке, - понимать 

основное содержание лекций, семинаров, выступлений, беседв своей 

профессиональной сфере. 

IYaD 2405 Иностранный язык  для Основной целью курса является практическое формирование Приобретаемые умения и навыки по окончанию курса: -понимать 



  документоведов 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

языковой компетенции выпускников, т.е. обеспечение уровня 

знаний и умений, который позволит пользоваться иностранным 

языком в различных областях профессиональной деятельности, 

научной и практической работе, в общении с зарубежными 

коллегами, для самообразовательных и других целей. 

 

основное содержание аутентичных профессионально-

ориентированных  текстов, 

- навыки написания различного рода письменных работ на английском 

языке; 

- навыки устного и письменного перевода английских текстов; - в ходе 

семинарских занятиях студент должен также приобрести навыки 

устного выступления на английском языке, 

- понимать основное содержание лекций, семинаров, выступлений, 

беседв своей профессиональной сфере – документоведению. 

KYa 3406 Классический язык 

(латинский, арабский, 

фарси) 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

Курс классический язык направлен на овладение начальными 

практическими и теоретическими основами восточного языка 

обучающимися при подготовке бакалавра с профессиональным 

базовым образованием.  

Целью курса является изучение фонетического строя, состава 

предложений, практической грамматики персидского языка; 

формирование языковой компетенции обучающегося; 

формирование и развитие коммуникативной компетенции.  

Студент должен овладеть следующими умениями и навыками: 

аудирование:   базовая   подготовка   обучающегося   к   слушанию   и 

пониманию речи носителя языка, а также речи преподавателей и 

студентов. говорение: практическая работа над артикуляционно-

произносительными и ритмико-интонационными навыками 

обучающегося, овладение подготовленной речью на изучаемом языке; 

-чтение: развитие техники чтения и формирование навыков работы над 

текстом: перевод, пересказ, ответы на вопросы и т.д. -письмо: 

формирование навыков графически, пунктуационно и орфографически 

грамотного письма; выполнение тренировочных упражнений в 

письменной форме.  

Модуль 3. История архивов 

VI 1407 Всеобщая история 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

Arh 1401 

2+1+0 

Курс  охватывает проблемы мировой истории с периода 

древности до наших дней: это история древнего Востока, 

история античности, древнего Рима, средних веков стран Запада 

и Востока, новая и новейшая история стран Европы и Америки, 

Азии и Африки. Географический ареал изучаемого курса 

охватывает территории, на которых возникли все мировые 

цивилизации. Поэтому изучение данной дисциплины имеет 

мировоззренческое значение. 

Знания: студенты должны овладеть важнейшими теоретическими 

вопросами, являющимися предметом спора между различными 

школами в мировой исторической науке. 

Умения и навыки: неотъемлемой составной частью задачи изучения 

дисциплины является приобретение навыков самостоятельной 

исследовательской                работы на семинарских занятиях и при 

выполнении курсовых работ. 

IZArh 1408 История зарубежных 

архивов 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  

VI 1407  

2+1+0 

Курс  рассматривает становления и развития архивов в Древнем 

мире, и в эпоху феодализма (III тыс. до н.э.-XV в. н.э. - эпоха 

практического архивоведения); архивов  нового времени (XVI-

XIX вв. - эпоха методического архивоведения); архивов и 

архивного дела новейшего времени (ХХ в. -эпоха научного 

архивоведения). 

В ходе изучения курса студенты овладевают знаниями по истории и 

современной организации архивного дела, знакомятся с составом и 

содержанием важнейших архивохранилищ, с их деятельностью в 

области комплектования, описания, обеспечения сохранности и 

использования документов.  Студенты должны приобрести умения и 

навыки анализа и оценки состояния зарубежного архивного дела и 

архивоведения и использовать положительный опыт в дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

IGUK 1409 История  

государственных 

учреждений Казахстана 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  

Arh 1401 

2+1+0 

Цель курса дать студентам обобщенный материал по истории 

государственных учреждений и показать их роль в деятельности 

государства, а также особенности организации, структуру и 

штат в историческом развитии. 

В результате изучения курса студент должен знать:- систему 

государственных учреждений Казахстана и их историю; 

- систему государственных учреждений в их историческом развитии, 

их компетенции и функции; Уметь: -анализировать процесс развития 

государственных учреждений на всех этапах изменения политической 

системы общества;Иметь навыки: 

- расширения базовых знаний о системе государственных учреждений;  



- быть способным понимать, критически анализировать и излагать 

историческую информацию. 

Модуль 4. Специальные исторические дисциплины 

VID 2410 Вспомогательные 

исторические дисциплины 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  

Arh 1401 

2+1+0 

Курс рассматривает такие дисциплины как палеография, 

хронология, метрология, нумизматика, сфрагистика, геральдика 

и генеалогия, которые являются неотъемлемой частью 

исторической науки. 

Студент должен научиться использовать полученные знания из 

различных вспомогательных дисциплин для восстановления 

достоверной исторической действительности, определения места и 

времени каждого события. Каждый историк должен уметь датировать 

источники, находить место и время каждого исторического события, в 

чем ему и помогают знания в области вспомогательных исторических 

дисциплин.  

Ist  2411 Источниковедение 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  

Arh 1401 

2+1+0 

В курсе рассмотрены теория и метод источниковедения, 

определение исторического источника, классификация 

исторических источников, основные методологические  

принципы источниковедения, стадии работы исследователя с 

историческими источниками, виды письменных источников. 

В результате изучения курса студенты должны: Знать: -теоретико-

методологические проблемы источниковедения, его методы и 

принципы;  

 методику выявления источников; - методику анализа источников; - 

классификацию источников по видам и типам; - внешнюю и 

внутреннюю критику источников.  Уметь:  - проводить 

источниковедческий анализ; - критически относится к источникам;      - 

уметь делать сравнительно – сопоставительный анализ на источники;      

- работать с разнообразными историческими источниками;      - 

развивать творческую активность студентов на занятии;  -  развивать 

навыки учебно-поисковой работы. 

ID 1412 История 

делопроизводства 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  

Arh 1401 

2+1+0 

 

В курсе будут рассмотрены  вопросы истории документации и 

системы делопро¬изводства начиная с ХYI века по настоящее 

время,  причины возникновения, изменения и сохранение форм 

документов; cпецифика организации делопроизводства в разные 

исторические периоды 

В результате изучения курса студент должен знать:- тенденции 

развития делопроизводства в государственном аппарате управления в 

различные исторические периоды;   

-Уметь:-анализировать процесс становления и  развития 

делопроизводства на всех этапах исторического периода; -раскрывать 

принципиальные отличия действующей системы делопроизводства от 

традиционной системы делопроизводства;-  

Иметь навыки:-по внедрению передового опыта предшествующего 

периода в процесс делопроизводства; - в раскрытии сущности 

отдельных делопроизводственных процедур.  

Модуль 5. Основы  документоведения 

D 1413  Документоведение                    

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  

ID 1412 

2+1+0 

 

Цель курса – дать студентам системное представление о 

сущности, структуре, функциях и многообразии документов, 

составляющих основу документной коммуникации, 

документальных фондов, а также ознакомить студентов с 

процессом их создания, обработки, хранения и использования. 

В итоге изучения курса студент должен знать:  историю 

документоведения; методы унификации и стандартизации 

документов;- функции документа, методы и способы 

документирования. Должен уметь:- анализировать и давать оценку 

историю развития документа, способов и средств документирования; - 

излагать базовую информацию по документоведению. Иметь навыки:- 

использования методов унификации и стандартизации документов, 

способов документирования. 



DL 3414 Документная лингвистика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

2+1+0 

В курсе изложены современные представления о языковых 

параметрах документов официально-делового стиля языка. 

Рассмотрены основные теоретические понятия деловой 

коммуникации, особенности использования языковых  средств в 

разных типах деловых документов, значительное внимание 

уделено языковым сторонам стандартизации и унификации 

документов. 

В результате изучения курса студенты должны знать: - 

многоаспектность в подходах при изучении текстов, представляющих 

функциональный стиль, именуемый наиболее часто как «официально-

деловой»; - образцы документов, их реквизитно-позиционные модели; 

Уметь: - понимать коммуникативный процесс применительно к 

деловой активности; особенности деловой коммуникации на основе 

современного  литературного языка;- составлять  структуры 

полевой организации современной  деловой документации и 

разрабатывать лингвистические принципы структурирования  деловых 

текстов. 

POUD 2415 Правовые основы 

управления 

документацией3 

кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

2+1+0 

 

Цель курса – ознакомить студентов с состоянием управления 

документацией в стране и зарубежных странах, нормативного 

правового регулирования вопросов управления документацией 

и передовым опытом зарубежных стран.  

Задачи курса направлены на углубленное изучение 

отечественной и зарубежной нормативно-методической базы по 

вопросам управления документацией, которым с учетом 

мировой практики предстоит разработать соответствующие 

концепции и разработки. 

В результате изучения студент должен знать: -основные нормативные 

правовые акты и научно-методические основы управления 

документацией; 

- проблемы правового регулирования вопросов управления 

документацией;-Должен уметь:- применять основные положения 

важнейших нормативных правовых актов по управлению 

документацией; 

Иметь навыки:- расширения знания правовых основ управления 

документацией в республике и зарубежных странах;  - анализа 

основных важнейших нормативных правовых актов и научно-

методических разработок, также проектов по управлению 

документацией. 

ITDOU 3416  Информационные 

технологии в ДОУ 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

2+1+0 

Цель курса – изучение теоретических и прикладных основ 

использования информационных технологий в сфере 

документационного обеспечения управления. 

 

В результате изучения курса студенты должны знать:- - программно-

технические средства автоматизации сферы документационного 

обеспечения управления;- современные компьютерные технологии 

создания документов и правила их оформления. Должны уметь:- 

пользоваться современными средствами компьютерных технологий в 

своей профессиональной деятельности. 

Иметь навыки:-  владения базовыми знаниями в области 

информационных технологий и информационных систем;- 

использования компьютерной техники и информационных технологий 

в поиске источников и литературы, использовании правовых баз 

данных, составления библиографических и архивных обзоров. 

Модуль 6. Информационные технологии в делопроизводстве 

MTRD 2417

  

Методика и технология 

работы с документами 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

2+1+0 

В ходе изучения курса будут рассмотрены терминологический 

аппарат прикладного характера; 

правила и способы составления и оформления документов;  

методика организации документооборота, разработки 

номенклатуры дел и составления классификационных 

справочников; методы и технологию обработки документов на 

основе использования средств организационной техники. 

В результате изучения курса студент должен знать:- правила и 

способы составления и оформления документов; - методику 

организации документооборота, разработки номенклатуры дел и 

составления классификационных справочников; 

Должны уметь:- применять на практике действующие нормативно-

методические документы по методике и технологии работы с 

документами; 

Иметь навыки: знания правил и способов составления и 

оформления документов,   владения методами и технологиями 

обработки документов на основе использования средств 

организационной техники. 



OTDO 3418 Организация и технология 

документационного 

обеспечения управления 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

2+1+0 

 

Преподавание данного курса ставит цель:- ознакомление 

студентов с нормативно-методическими документами в области 

документационного обеспечения, с основными правилами 

документирования, с организацией и технологией регистрации, 

контроля исполнения и хранения документов, с характером и 

содержанием труда руководителя документационного 

обеспечения;- приобретение умений и навыков составления и 

оформления различных видов документов и организации работы 

с ними в условиях все более широкого внедрения 

автоматизированных систем документационного обеспечения. 

В результате изучения курса студент должен знать: основные 

нормативные правовые акты и нормативно-методические документы 

по вопросам документирования, организации и технология 

документационного обеспечения управления. Должен уметь:- - 

применять на практике действующие нормативно-методические 

документы по вопросам документирования и управления 

документацией; 

Иметь навыки:- применения знания по организации и технология 

документационного обеспечения управления и понимания на 

профессиональном уровне. 

DDGNO 3419

  

Документирование 

деятельности 

государственных и 

негосударственных 

организаций 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

2+1+0 

 

В курсе «Документирование деятельности государственных и 

негосударственных организаций» рассматриваются вопросы 

документирования основных направлений деятельности 

государственных и негосударственных организаций.  

В ходе изучения курса студентам предстоит ознакомиться с 

правовыми основами деятельности государственных и 

негосударственных организаций в Республике Казахстан, 

изучить порядок возникновения и ликвидации для 

документирования процессов и результатов их деятельности. 

В результате изучения  курса студенты должны знать: - основные 

понятия по документированию деятельности государственных и 

негосударственных организаций; 

-Должны уметь:- составлять и оформлять основные виды и 

разновидности документов, образующиеся в деятельности 

государственных и негосударственных организаций; 

Иметь навыки:- знания структуры, функции и цели государственных и 

негосударственных организаций, особенности их деятельности. 

Модуль 7. Информационные технологии в архивах 

IBZI 2420 Информационная 

безопасность и защита 

информации 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

2+1+0 

Цель курса: получение студентами базовых знаний по вопросу 

обеспечения информационной безопасности информации и 

защиты информации.  

      Задачами изучения дисциплины являются: 

- дать общие сведения об основах информационной 

безопасности и защиты информации;- изучить причины 

возникновения каналов утечки информации, методов и средств 

их блокирования;- получение знаний о принципах 

организации и построения комплексной системы охраны  

информации. 

Знать: системную методологию, правовое и нормативное обеспечение 

охраны коммерческой информации. 

Уметь анализировать: вероятные угрозы информационной 

безопасности коммерческой информации; возможные каналы утечки  

информации; методы и средства блокирования каналов утечки  

информации; 

 Приобрести навыки:- разработки рекомендаций по охране 

коммерческой информации от несанкционированного доступа. 

AAT 3421 Автоматизированные 

архивные технологии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

2+1+0 

Цель курса «Автоматизированные архивные технологии» 

является изучение и раскрытие роли автоматизированных 

технологий в развитии архивного дела. 

Основные задачи курса: ознакомление студентов с 

терминологией курса и этапами информатизации архивного 

дела; с объектами и целями информатизации архивного дела; с 

информационными технологиями и организацией их внедрения 

в архивах; с методикой работы с электронными документами и 

архивами.        

Студенты должны знать: законодательные и нормативные акты в 

области создания и использования  информационных ресурсов; 

автоматизированных и телекоммуникационных систем; 

Должны уметь:-применять на практике нормативно-методические 

документы в сфере архивоведения и документоведения; 

-овладеть методикой создания автоматизированной информационно-

поисковой системы в архиве; 

-знать основные направления работы с электронными документами и 

электронными архивами. 

AD 1422 Аудиовизуальные 

документы 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

Целесообразность изучения курса ―Аудиовизуальные 

документы‖ обусловлена следующими факторами: - во-первых, 

необходимо дать студентам представление о сущности и 

специфике документов и  их роли в социальной сфере, а также о 

процессах, связанных с созданием, обработкой и хранением, 

В итоге изучения курса студенты должны знать - состав и 

структуру документов, методы и способы документирования, 

складывание систем документации и основные этапы их развития; 

уметь:- применять на практике действующие нормативно-

методические документы по вопросам аудиовизуальных источников; 



2+1+0 

 

использованием документов; - во-вторых, ознакомить с 

основными видами аудиовизуальных документов, с методикой и 

технологией работы с ними; в-третьих, учитывая особенность 

будущей профессии, научить студентов использовать  

теоретические знания в практической деятельности. 

Иметь навыки -  работы с аудиовизуальными документами;  -

 составления научно – справочного аппарата к 

аудиовизуальным документам,  проведения экспертизы,   

систематизации, учета документов. 

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

ИОТ 1.  Органицзация делопроизводства и архивного дела 

SW  3501 ScientificWriting 

1 кредита/2 ECTS 

0+0+1 

Студенты узнают об исследованиях и их роли  в практической 

деятельности человека, основных понятиях научно-

исследовательской работы; использовании методов научного 

познания; применении логических законов и правил; 

накоплении научной информации; основных понятиях; 

алгоритмах решения изобретательских задач; охранных 

документах; международной сертификации изобретений. 

– знать этапы теоретической и экспериментальной научно-

исследовательской работы; 

– уметь применять теоретические знания для решения конкретных 

практических задач; 

– уметь определять объект исследования, формулировать цель, 

составлять план выполнения исследования. 

OAFIK 3502   Обзор архивных фондов 

по истории  Казахстана. 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  

D 1413 

2+1+0 

Модуль раскрывает  основные направления работы с 

документами Центрального государственного архива 

Республики Казахстан. В фондах архива имеется огромный 

неиспользованный пласт документов, показывающий белые 

пятна истории Казахстана. Студентам будут предоставлены 

документы из архива, которые вызывают интерес и стремление 

к работе с архивными материалами. Студенты смогут 

анализировать документы, давать собственную оценку 

происходившим событиям. 

В итоге изучения курса студенты должны знать -   состав и структуру 

документов ЦГА РК, основные этапы комплектования архива 

документами;- 

уметь:  -  применять на практике принципы и методы выявления и 

изучения архивных документов; - овладеть методикой передачи текста 

разными способами;  систематизировать архивные материалы; - уметь 

критиковать источник.       

-Иметь навыки работы с архивными документами;  составления 

научно – справочного аппарата к архивным документам,  проведения 

экспертизы,   систематизации, учета документов. 

AP 3503 Архивное право 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

2+1+0 

 

Целью модуля является ознакомить студентов с нормативно-

правовыми актами в области архивного дела. Курс 

рассматривает понятие об архивном праве и архивном 

законодательстве, межотраслевой характер архивного права, 

современные нормативные правовые акты по работе с 

архивными документами, тенденции развития архивного 

законодательства на рубеже ХХI века, правовые основы 

организации и использования документов Национального 

архивного фонда Республики Казахстан. 

В итоге изучения курса студенты должны знать объект и предмет 

архивного права, его принципы и формы (источники права: источники, 

систему права и систему законодательства  РК; виды и системы 

нормативных актов, регулирующих архивную деятельность;  уметь: 

понимать и уметь толковать законы; применять нормы гражданского, 

административного, уголовного и других кодексов, нормативных 

правовых актов в области ДОУ; владеть: навыками анализа и решения 

юридических задач в области архивной деятельности; теорией, 

методикой и навыками применения в профессиональной деятельности 

правовых норм. 

KNI 3504   Клиометрия в научных 

исследованиях 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

2+1+0 

 

 Модуль рассматривает основные тенденции и закономерности 

развития квантитативной истории и исторической информатики 

в мировом информационном пространстве, теоретико-

методологические основы применения математико-

статистических методов, обработки массовых источников; 

методику обработки источников на этапах докомпьютерного 

анализа, системы отбора и хранение исторических источников в 

машиночитаемой форме. 

В результате изучения курса студенты должны ознакомиться с 

возможностями и спецификой использования информационных 

технологий (ИТ) в архивоведческой науке; В результате изучения 

курса  должны научиться решению практических исследовательских 

задач с применением ИТ: уметь пользоваться стандартным и 

специальным программным обеспечением; работать с электронными 

текстами; пользоваться специальными Интернет-ресурсами. 



DSD 3505 Документы и системы 

документации 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

2+1+0 

       Целью модуля является ознакомления студентов с методами 

документирования. Большое внимание уделяется основным 

этапам документирования. Анализ нормативно-методических 

документов, регламентирующие движения текущей  

документации. . Порядок работы с документацами 

предпринимательской деятельности и сроки их хранения.     

Курс рассматривает архивы негосударственных организаций: 

фирм, банков и др. учреждений и предприятий 

негосударственной и смешанной форм собственности: история, 

специфика состава документов, организация, методики 

архивного дела, отечественный и зарубежный опыт работы с 

негосударственными архивами 

В результате изучения курса студент должен знать:-правила и способы 

составления и оформления документов;  

Должны уметь: - применять на практике действующие нормативно-

методические документы по методике и технологии работы с 

документами; 

Иметь навыки: знания правил и способов составления и 

оформления документов,   владения методами и технологиями 

обработки документов на основе использования средств 

организационной техники; - выполнения всех видов работ по 

документационному обеспечению. 

EA 3506 Электронные архивы 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: D 1413 

2+1+0 

 

      Электронный архив документов является важным элементом 

системы электронного документооборота и автоматизации 

бизнес-процессов любой организации. Без этого невозможно 

организовать эффективное управление информацией, от 

которого напрямую зависит взаимодействие отделов, 

производительность труда. Курс рассматривает особенности 

систем электронного архива, правовые аспекты, функции, виды 

и основные этапы создания электронных архивов. 

В результате изучения курса студенты должны знать:  основные виды 

архивных электронных ресурсов; 

 современную нормативно-методическую базу в сфере электронных 

архивов; 

-Уметь:  - самостоятельно изучать специальную литературу; - 

документировать процесс передачи электронных документов в архив 

организации; - документировать основные этапы работы с 

электронными документами в государственных архивах. 

AAS  4507 Архивы англоязычных 

стран (на англ. яз.) 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

2+1+0 

Цель курса: дать студентам знания об архивах англо-язычных 

стран. Задачи курса:- ознакомить студентов с обширным 

опытом архивов англо язычных стран, - формировать 

объективный подход к правилам и традициям архивного дела , 

принятыми в Англоязычных странах: Великобритании, США, 

Канады, Австралии, развивать аналитическое мышление у 

студентов; - совершенствовать английский язык путѐм 

аудирования, устных и письменных 

Приобретаемые умения и навыки по окончанию курса: - умение 

анализировать  современный опыт архивов англоязычных стран; 

- навыки написания различного рода письменных работ на английском 

языке; 

- навыки устного и письменного перевода английских текстов; 

 - в ходе семинарских занятиях студент должен также приобрести 

навыки устного выступления на английском языке. 

AMMM 4508 Архивный менеджмент и 

маркетинг 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

2+1+0 

 

Целью модуля является ознакомление студентов с основными 

этапами развития архивного менеджмента и маркетинга. Курс 

рассматривает историю формирования и развития архивного 

менеджмента и маркетинга, виды маркетинга; интеграционные 

процессы в менеджменте; формы организации в системе 

менеджмента; создание рынка документной информации; 

информатизация архивного дела. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать: - 

понятийно-терминологический аппарат, характеризующий управление 

и рыночную экономику; основы управления  и маркетинга; уметь: - 

применять полученные знания в области архивного менеджмента и 

маркетинга; применять полученные знания при теоретическом анализе, 

компьютерном моделировании и экспериментальном исследовании;. 

владеть: - информацией об областях применения полученных знаний. 

DD  4509 Дипломатическая 

документация  (на англ. 

яз.) 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

2+1+0 

Цель курса: изучить подлинные образцы дипломатических 

документов, а также препроводительные письма, ноты и 

телеграммы, а также правила дипломатической переписки.  

Задачи курса:  

- ознакомить студентов с обширным  материалом, отражающим 

содержание дипломатической документации; 

- формировать объективный подход к дипломатическим 

документам, развивать аналитическое мышление у студентов 

путем применения методики проблемных лекций.       

- совершенствовать английский язык путѐм аудирования, 

устных и письменных переводов, развитие разговорных 

Приобретаемые умения и навыки по окончанию курса: - умение 

анализировать  дипломатические документы; 

- навыки написания различного рода письменных работ на английском 

языке; 

- навыки устного и письменного перевода английских текстов; 

- в ходе семинарских занятиях студент должен также приобрести 

навыки устного выступления на английском языке. 



навыков.     

KD 4510 Конфидициальное 

делопроизводство 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

2+1+0 

Целью модуля является ознакомление  со спецификой 

конфиденциального  делопроизводства  как  часть  

административного  делопроизводства. Обучение  студентов  

анализу основных нормативных правовых актов  по вопросам 

связанные с конфиденциальным делопроизводством и методике 

работы с ними.  Работа с документами, содержащие секретные 

данные, рассекречивание документов. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать: базовые 

знания в области  конфиденциального делопроизводства; знание 

организации  работы с конфиденциальной информацией;порядок 

создания конфиденциального делопроизводства. 

умение работать с документами, содержащими конфиденциальные 

сведения; владение правовыми основами организации  

конфиденциальных документов. 

ANTD 4511 Архив научно-

технической 

документации 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

2+1+0 

Архив научно-технической документации в основной сети 

архивных учреждений занимает важное место, является 

современным  средством сохранения и передачи социальной 

информации. Целесообразность изучения курса «Научно-

технической документации» обусловлена следующими 

факторами:  - во-первых, необходимо дать студентам 

представление о сущности и специфике документов и  их роли в 

социальной сфере, а также о процессах, связанных с созданием, 

обработкой и хранением, использованием документов; 

 - во-вторых, ознакомить с основными видами, 

организации работы с ними; в-третьих, учитывая особенность 

будущей профессии, научить студентов использовать  

теоретических знаний в практической деятельности. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать:  историю 

формирования и развития архива научно-технической документации; 

состав и структуру АНТД: умение работать с документами АНТД; 

умение  классифицировать документы АНТД;  Иметь навыки работы с 

архивными документами;  составления научно – справочного аппарата 

к архивным документам,  проведения экспертизы,   систематизации, 

учета документов. 

IK 4512   Историография 

Казахстана 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

2+1+0 

Историография рассматривает процесс возникновения, 

становления, изменения и развития исторической науки. 

Раскрывает  содержание и формы исторического знания, 

позволяет обнаружить движение в  исторической науке, 

определят основные этапы. Прослеживает процесс 

усовершенствования различных методов исторического 

познания, сущность и содержание альтернативных  

исторических концепций, изучает историю развития 

казахстанской исторической науки  в разные периоды; 

определение критериев ее развития; выделение концептуальных 

проблем 

Понимание проблем и тенденций исторического развития на 

территории Казахстана; Знание - фактического и теоретического 

материала;  

Умение - ориентироваться в истории Казахстана; разбираться как в 

общих, так и в конкретных проблемах изучаемой дисциплины; 

использовать полученные знания при анализе современного 

положения Республики Казахстан. 

BA 4513    Бизнес архивы 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

2+1+0 

Целью модуля является ознакомить студентов с историей 

становления и развития бизнес архивов и показать их 

особенности в формирование национального архивного фонда. 

Курс рассматривает понятие о бизнес архиве, о 

предпринимательских архивах, основные этапы развития бизнес 

архивов,  особенности работы в этой сфере,  проблемы, пути 

развития, вопросы научного и методического обеспечения в 

этих архивах, законодательно-правовую базу бизнес архивов на 

современном этапе. 

В итоге изучения курса студенты должны: 

 - знать состав и структуру бизнес архивов, складывание систем 

документации и основные этапы их развития; 

- уметь применять на практике действующие нормативно-

методические документы по вопросам бизнес архивов; 

 - иметь навыки  работы с  документацией бизнес архивов, составления 

научно – справочного аппарата к документам бизнес архивов.   

ИОТ 2. Методика и технология архивного дела и ДОУ 

SW  3501 ScientificWriting 

1 кредита/2 ECTS 

0+0+1 

Студенты узнают об исследованиях и их роли  в практической 

деятельности человека, основных понятиях научно-

исследовательской работы; использовании методов научного 

– знать этапы теоретической и экспериментальной научно-

исследовательской работы; 

– уметь применять теоретические знания для решения конкретных 



познания; применении логических законов и правил; 

накоплении научной информации; основных понятиях; 

алгоритмах решения изобретательских задач; охранных 

документах; международной сертификации изобретений. 

практических задач; 

– уметь определять объект исследования, формулировать цель, 

составлять план выполнения исследования. 

DD 3502 Деловая документация 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

2+1+0 

Модуль носит прикладной и практико - ориентированный 

характер и призван создать условия для развития одной из 

важнейших способностей обучающегося – ведение деловой 

документации. Большое внимание уделяется изучению и 

анализу видов и состава  деловой  документации. Формирование 

у студентов навыков составления и оформления  различных 

видов  деловой  документации в соответсвии  с требованиями 

стандарта. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

правила и способы составления и оформления деловой 

документации;Должны уметь: - применять на практике действующие 

нормативно-методические документы по методике и технологии 

работы с деловыми документами;Иметь навыки: знания правил и 

способов составления и оформления деловой документаций,  владения 

методами и технологиями обработки деловой документации на основе 

использования средств компьютерной технологии. 

KN 3503   Культурное наследие 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

2+1+0 

      Целью модуля является ознакомление студентов с 

источниками, собранных в рамках государственной программы 

«Культурное наследие». Большое внимание уделяется 

теоретико-методологическим проблемам кульурного наследия, 

такие как классификация типов источников, проблемам 

публикации источников. В рамках «Культурного наследия» 

многие источники были введены в научный оборот впервые, что 

позволяют рассматривать сохранение и использование 

историко-культурного наследия  как важнейший ресурс 

социального и экономического развития государства. 

В результате изучения курса студенты должны: Знать: - методику 

выявления источников; - методику анализа источников.  Уметь:  - 

проводить источниковедческий анализ; - критически относится к 

источникам;      - уметь делать сравнительно – сопоставительный 

анализ на источники;      - работать с разнообразными историческими 

источниками;      - развивать творческую активность студентов на 

занятии;  -  развивать навыки учебно-поисковой работы. 

AFK 3504 Археографический фонд 

Казахстана 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

2+1+0 

Целью модуля является ознакомление студентов с 

археографическим фондом Казахстана. Курс рассматривает 

историю  формирования Оренбургской Ученой Архивной 

комиссии, Общества изучения Казахстана, института истории 

партии и их археографическую деятельность. 

В результате изучения курса студенты должны:   Знать: --историю 

формирования археографического фонда Казахстана; -  

Уметь: - применять на  практике  принципы  и методы выявления и 

отбора  материалов к подготовке публикации; - овладеть 

методикой передачи текста разными способами;- составлять 

заголовки и легенды к документам, а также научно-справочный 

аппарат; систематизировать материала источника в публикации. 

IIK 3505 Источники по истории 

Казахстана 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

2+1+0 

     Модуль носит прикладной характер и призван создать 

условия для развития одной из важнейших способностей 

обучающегося – усвоение методики источниковедческого 

анализа. Курс рассматривает  обзор и характеристику 

источников древнего и средневекового, нового и новейшего 

периодов по истории Казахстана, состояние источниковой базы 

по периодам, основные публикации источников, проблемы 

классификации источников и источниковедческого 

исследования письменных источников, типологические 

изменения корпуса источников в ХХ в., особенности и 

разновидности советских источников. 

     В результате изучения курса студенты должны: Знать: - методику 

выявления источников; - методику анализа источников; - 

классификацию источников по видам и типам; - внешнюю и 

внутреннюю критику источников.  Уметь:  - проводить 

источниковедческий анализ; - критически относится к источникам;      - 

уметь делать сравнительно – сопоставительный анализ на источники;      

- работать с разнообразными историческими источниками;      - 

развивать творческую активность студентов на занятии;  -  развивать 

навыки учебно-поисковой работы. 

ORSR 3506   Организация работы 

секретаря-референта. 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

2+1+0 

Целью модуля является ознакомление студентов с формой 

организацией и ведения делопроизводства. Курс рассматривает 

роль секретаря-референта в структуре документационного 

обеспечения управления; категории секретарей; 

профессиональные требования к различным категориям; знания, 

умения, личностные качества секретаря-референта; нормативно-

В результате изучения курса  студенты должны знать: нормативно-

методические основы секретарской деятельности; принципы 

планирования секретарской деятельности и деятельности 

руководителя; принципы организации приема посетителей, совещаний, 

деловых поездок, презентаций и других мероприятий; 

В результате изучения дисциплины студенты должны получить 



 методическая базу работы секретаря; организацию работы 

секретаря; рабочее место; работы секретаря по составлению и 

оформлению документов, его обязанности по организации их 

хранения и использования; организацию переговоров, 

совещаний, презентаций, служебные телефонные переговоры. 

необходимый секретарю комплекс знаний и навыков для обеспечения  

эффективной деятельности  руководителя современной организации. 

DP  4507 Деловая переписка (на 

англ. яз.) 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

2+1+0 

 

Цель курса: дать студентам знания о делопроизводстве на 

английском языке, которое применяется в современных 

англоязычных странах. 

Задачи курса:- ознакомить студентов с общими правилами 

деловой переписки, принятыми в Англоязычных странах. - 

формировать объективный подход к системе деловой 

переписки, принятыми в Англоязычных странах: 

Великобритании, США, Канады, Австралии, развивать 

аналитическое мышление у студентов. - совершенствовать 

английский язык путѐм аудирования, устных и письменных 

переводов, развитие разговорных навыков. 

Приобретаемые умения и навыки по окончанию курса: - умение 

анализировать  деловую переписку; 

- навыки написания различного рода письменных работ на английском 

языке; 

- навыки устного и письменного перевода английских текстов; 

       - в ходе семинарских занятиях студент должен также приобрести 

навыки устного выступления на английском языке. 

ZAK 4508 Зарубежная архивистика 

Казахстана 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

2+1+0 

Целью модуля является ознакомить студентов с историей 

организации архивов казахстанского зарубежья. В результате 

освоения курса студент должен иметь представление о центрах 

складывания материалов казахской эмиграции, особенностях их 

как исторических источников; уметь использовать подходы и 

методики, применяемые при организации и ведении различных 

типов архивов. 

     В результате изучения курса студенты должны: Знать историю 

формирования архивных фондов и коллекций  по истории Казахстана 

зарубежом; методику выявления источников; - методику анализа 

источников; - классификацию источников по видам и типам; - 

внешнюю и внутреннюю критику источников.  Уметь:  - проводить 

источниковедческий анализ; - критически относится к источникам;      - 

работать с разнообразными историческими документами;      - 

развивать творческую активность студентов на занятии;  -  развивать 

навыки учебно-поисковой работы. 

DE 4509 Дипломатический этикет 

(на англ. яз.) 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

2+1+0 

 

 Курс изучает правила дипломатического протокола, которые 

основываются на так называемом принципе «международной 

вежливости» — совокупности общепринятых в международной 

практике правил этикета, почтительности и уважения, 

соблюдаемых в межгосударственных отношениях.приѐмов. 

 

Приобретаемые умения и навыки по окончанию курса: - умение 

анализировать  дипломатические документы; 

- навыки написания различного рода письменных работ на английском 

языке; 

- навыки устного и письменного перевода английских текстов; 

        - в ходе семинарских занятиях студент должен также приобрести 

навыки устного выступления на английском языке.           

ALP 4510 Архивы личного 

происхождения 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

2+1+0 

 

Модуль рассматривает историю создания и формирования 

архивов личного происхождения, видовой состав документов, 

комплектование архива документами личного происхождения, 

классификацию документов, источниковедческий анализ 

документов архива личного происхождения и специфику 

хранения 

Знать: понятие о документах личного происхождения как особых 

исторических источниках, их взаимосвязь с другими архивными 

документами, их особый правовой статус. 

Уметь: применять научно-методические основы архивоведения во всех 

процессах работы с документами личного происхождения: Владеть: 

основными понятиями, применяемыми в области работы с 

документами личного происхождения и технологическими процессами 

их упорядочения. 

MRDRF 4511 Методика работы с 

документами редких 

фондов 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

  Целью курса является ознакомление студентов с методикой 

работы  с фондами редких рукописей.  Большое внимание 

уделяется истории формирования фонда редких рукописей, их 

хранению, научно – справочному аппарату, систематизации и 

классификации фонда редких рукописей, а также научному 

Знать: состав, структуру редких фондов, структуру ; формирования 

справочно-поискового аппарата библиотечного фонда; свойства и 

признаки документного потока;  

Уметь: осуществлять поиск информационных ресурсов в соответствии 

с запросами пользователей, использовать современные 



D 1413 

2+1+0 

описанию и каталогизации фонда редких рукописей. информационные технологии поиска информационных ресурсов. 

Владеть: методами выявления, анализа и оценки информационных 

ресурсов; методами информационного сопровождения 

профессиональной деятельности в различных областях. 

SDOU 4512 Стандартизация ДОУ 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

2+1+0 

 

Целью модуля является ознакомление студентов со системой 

документацией, с сущностью стандартизации и сертификации, 

основными направлениями деятельности в этой области, видами 

нормативных документов по стандартизации, ее принципами и 

методами. Изучение международной практики в области 

стандартизации и управления качеством. Стандарты серии ISO 

9000, их содержание и область использования.    

Стандартизация ДОУ как форма  юридического  закрепления 

организации процедур работы с документами. Государственные 

и международные стандарты управления документацией. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: знать 

конкретно-исторические особенности процесса становления и 

современное состояние отечественной стандартизации документов; 

назначение и роль государственных (национальных), международных 

стандартов в области управления документами, в том числе в системе 

государственных информационных ресурсов; правовые и 

организационные основы, принципы стандартизации ДОУ. Уметь: 

оценивать историю и современное состояние российского и 

зарубежного опыта стандартизации управления документами; 

использовать методы, принципы стандартизации на практике при 

создании документов. 

OMNI  4513    Организация и методы 

научных исследований 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

2+1+0 

Модуль носит практико - ориентированный характер и призван 

создать условия для развития одной из важнейших 

способностей обучающегося – написание  научного 

исследования. Курс рассматривает методику работы с научно – 

справочнымапараттом научных исследований, методы и 

методологию научных исследований, виды научных 

исследований и прогнозирование.   

В результате освоения содержания дисциплины студент должен знать:  

основы исследовательского процесса в организации;основы 

методологии научного исследования;  

Уметь: применять полученные навыки для подготовки и проведения 

научных исследований;  

уметь анализировать результаты научных исследований;  

использовать знания в области организации и проведения научных 

исследований для реализации профессиональных навыков. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ  МОДУЛЬ  

IP 2601 Инновационное 

предпринимательство (по 

отраслям) 

2  кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

1+1+0 

Цель дисциплины – приобретение студентами знаний и 

практических навыков в области управления инновационной 

деятельностью на уровне фирмы, принятия и обоснования 

решений о методах коммерциализации научно-технических 

инноваций в условиях неопределенности и риска, освоение 

инструментария оценки затрат и результатов инновационного 

предпринимательства, навыков обосновать выбор источников и 

инструментов финансирования инновационной деятельности, 

организации и управления предприятиями, 

специализирующимися на инновационной деятельности. 

– знать  современные тенденции и разновидности экономического 

развития; 

–  уметь оценивать экономическое положение хозяйствующего 

субъекта на рынке и выбирать стратегию и тактику инновационного 

поведения, позволяющего получить и сохранить конкурентные 

преимущества; 

– владеть  методами расчета  показателей общей и коммерческой 

эффективности инновационных проектов. 

IP 2602 Интеллектуальное право 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

1+1+0 

Цель дисциплины –  дать представление об интеллектуальном 

праве как подотрасли гражданского права,  ознакомить с 

действующим законодательством, регулирующим отношения 

интеллектуальной собственности, проблемами и практикой его 

применения, ориентироваться в составлении таким документов 

как авторский договор, документы на оформление патента, а 

также прав на иные объекты интеллектуальной собственности. 

уметь  ориентироваться в порядке защиты прав авторов, 

патентообладателей, соавторов; 

- владеть навыками  составления авторского договора, документов на 

оформление патента, а также прав на иные объекты интеллектуальной 

собственности. 



DZO2603 Документооборот в 

законодательных органах 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

1+1+0 

Цель курса – изучить теоретические и практические основы 

документационного обеспечения управления в законодательных 

органах, сформировать у студентов практические навыки 

документирования на основе современных требований, 

предъявляемых к составлению и оформлению управленческих 

документов; ориентировать студентов на решение проблем 

управления документацией в современных законодательных 

органах. 

Студент должен знать: состав, содержание и использование 

системообразующих, смежных и базовых законодательных актов, а 

также конкретизирующих и развивающих их подзаконных 

нормативно-правовых документов. 

Уметь:- уверенно ориентироваться в системе действующего 

профильного законодательства; 

- применять его положения в повседневной работе организации и 

архивов; - обоснованно включать общие юридические нормы во 

внутреннюю нормативную документацию архива и организации. 

BD 2604 Банковская документация 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

1+1+0 

Цель курса – изучить теоретические и практические основы 

ведения делопроизводства  в  банковской структуре, 

сформировать у студентов практические навыки 

документирования на основе современных требований, 

предъявляемых к составлению и оформлению управленческих 

документов; ориентировать студентов на решение проблем 

управления документацией в банковской структуре. 

Знать принципы организации и задачи служб документационного 

обеспечения банка; нормативно-методические документы, 

регламентирующие ДОУ банка; приобрести навыки: творческого 

использования исторического опыта организации делопроизводства 

для решения практических задач; составления проектов 

организационно-распорядительных документов;  

организации документооборота в банке, использования при решении 

этих задач современных аппаратных и программных средств; 

применения приобретенных знаний в документоведении и 

документационном обеспечении управления.  

ADII  2605 Архивные документы как 

исторический источник 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

1+1+0 

      Целью модуля является ознакомление студентов с богатыми 

фондами архива Президента РК и ЦГА РК. Формирования 

корпуса источников таких как следственные дела, 

постановления ОГПУ, решения других репрессивных органов 

рассматриваются  на основе выявления рассекреченных 

документов и комплексного источниковедческого анализа. 

Специфические черты документов данного типа дают 

представление о сложном и трагическом этапе в истории 

Казахстана. 

В итоге изучения курса студенты должны знатьсостав и структуру 

документов архивов,основные этапы комплектования архива 

документами; 

- применять на практике принципы и методы выявления и изучения 

архивных документов; - овладеть методикой передачи текста разными 

способами;  систематизировать архивные материалы; 

 - уметь критиковать источник.       

-Иметь навыки работы с архивными документами;  составления 

научно – справочного аппарата к архивным документам,  проведения 

экспертизы,   систематизации, учета документов. 

DKY 2606 Делопроизводство на 

казахском языке 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

1+1+0 

Курс рассматривает делопроизводство на казахском  языке; 

документы, их назначение и способы документирования; 

структура документов;  сбор и хранение документов; 

организация и технология делопроизводства; порядок 

организации и формирования дел; основы офисной работы и 

документационной работы. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- иметь представление об основных задачах и функциях 

делопроизводственной документации организации, основных 

документах, регламентирующих управление персоналом; 

знать системы делопроизводственной документации, классификацию 

делопроизводственных  документов  организации, виды, назначение и 

состав делопроизводственой документации; 

уметь  составлять и оформлять организационно - распорядительные 

документы и документы, сопровождающие трудовые процессы, вести 

учет кадров. 

IK 2607 Историческое 

краеведение 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

1+1+0 

Дисциплина имеет целью сформировать у студентов 

представ¬ление о теоретической и методической базе 

исследования локальной истории, раскрыть особенности и 

значение исторического краеведения в научном и 

социокультурном аспектах, включая выявление и сохранение 

культурно-исторического наследия. В нем прослеживается 

становление и развитие данной дисциплины как части 

–  понимать специфику исторического краеведения как комплексной 

дисциплины исторического цикла и формы общественной 

деятельности, определяющую научное и практическое значение 

краеведения; 

– знать основные этапы изучения регионов Казахстана; 

–   ориентироваться в разнообразии направлений и форм историко-

краеведческой работы и музейной деятельности. 



 

  

исторической науки и вида обществен¬ной деятельности. 

P 2608 Психология     

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

1+1+0 

Курс рассматривает предмет и задачи основы психологии. 

Большое внимание уделяются проблеме межличностного 

взаимодействия преподавателя и студентов, психологии 

познавательной деятельности студентов в процессе обучения, 

психологии педагогического общения, психологии 

педагогического воздействия.  

- знать основы психологии, способствующие развитию общей 

культуры управления и межличностных отношений;- владеть 

способами саморазвития и совершенствования. 

IMI 2609 История мировых 

искусств 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

D 1413 

1+1+0 

 

Целью курса является рассмотрение закономерностей и 

особенностей культурного развития Европы на разных этапах 

человеческой истории. В курсе изучаются искусство 

античности, искусство и архитектура эпохи Возрождения, 

Северный Ренессанс, искусство Западной Европы ХҮІІ ХХвв. 

Большое внимание уделяется рассмотрению основных 

направлений и стилей искусства, актуальным проблемам 

современного искусства. 

В ходе изучения истории искусств студент должен овладеть знаниями 

основных этапов художественно-духовного и культурного развития 

мирового искусства, эстетической специфики стилей, течений, 

искусствоведческих названий, терминов; приобрести умения извлекать 

информацию из искусствоведческих источников, применять ее для 

решения познавательных задач; овладеть приемами описания (рассказа 

об основных направлениях, стилях, художественном творчестве их 

представителей) и объяснения (раскрытие закономерностей развития 

искусства, причин и следствий возникновения того или иного вида и 

жанра искусства, стилей и направлений в ту или иную эпоху, 

выявление в них общего и различного, определение их характера, 

классификация др.). 



SPECIALTY 5B051500 -  ARCHIVAL STUDIES, DOCUMENTATION  AND  DOCUMENTS  PROVISION 

Discipline 

code 

The name of discipline, the 

number of credits prerequisites, 

the distribution by type of 

occupation 

The goal, objectives, an outline of the module (course) Learning Outcomes 

(knowledge, skills) 

TATE COMPULSORY MODULES 

1 2 3 4 

HK 1101 History of  Kazakhstan 

3  Credits /5 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+ 0 

The purpose of discipline - to objective historical knowledge about the 

main stages of the history of the Republic of Kazakhstan. The history 

of Kazakhstan is considered from an objective position in view of the 

major methodological principles (historicism, relevance, specificity), 

with the involvement of general scientific knowledge tools (statistics, 

classification, educational methods), as well as specific historical 

methods (comparative-historical, chronological, problem, etc.). 

- Knowledge of the characteristics of the historical process; 

- Possession of information about the major events and 

personalities in the history of the Republic of Kazakhstan; 

- The ability to play a conceptually organized knowledge. 

K(R)LPP11

02 

Kazakh (Russian) Language for 

Professional Purposes age  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: none 

0+3+0 

The purpose of discipline - consideration of topical issues, features and 

trends of the Kazakh and Russian languages. The purpose of this 

course is the study of the official-business Kazakh (Russian) language. 

The course program also offers a familiarity with the document 

templates for business Kazakh (Russian) language. 

- Knowledge of the characteristics of the Kazakh official-

business (Russian) language; 

- Ability of the official-business documentation 

- The ability to speak in Kazakh (Russian) language in business. 

FLPP 1103 Foreign Language for Professional 

Purposes  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: none 

0+2+1 

The purpose of discipline - the development of students in the 

perception of language as a source of information and means of foreign 

language communication. 

- Practical knowledge of grammar and vocabulary of a foreign 

language for possession of conversational speech in everyday 

speech and writing; 

- The ability to actively apply as a foreign language in everyday 

and in professional communication. Levels: (Elementary, Pre-

Intermediate, Intermediate and Upper-Intermediate); 

- The ability to carry out interpersonal and intercultural 

communication. 

PSK 2104 Philosophy of Scientific Knowledge  

2  Credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The purpose of discipline - to help students methodology of scientific 

knowledge, the ability to conduct research at a high level, analyze and 

use different sources of information for strategic decision-making at the 

micro and macro level. 

- To be able to self-development of new methods of research, 

and a change in the scientific research and production profile of 

their professional activities; 

- To be able to summarize and critically evaluate the results 

obtained by domestic and foreign researchers, to identify 

promising areas, to make the research program; 

- The ability to understand the important philosophical issues. 

SOCIAL-COMMUNICATIVE MODULE 

PIC   2201 Psychology of Interpersonal 

Communication  

2  Credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+ 0 

The purpose of discipline - the study of interpersonal relationships - a 

functioning communication entities with consciousness and purposeful 

activity, which is characterized by their mutual dependence. Objective 

of the course - to acquaint students with a range of concepts, united in 

the concept of «interpersonal communication», such as «mutual 

understanding", «mutual», «mutual assistance», «empathy», 

«interference». 

- Know the basic model of interpersonal interaction; 

- Be able to resolve conflict; 

- Be aware of the manipulative psychological mechanisms of 

interaction. 



TAPS 2202 Theoretical and Applied Political 

Science  

2  Credits/ 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The purpose of discipline - to get an idea about the main areas of social 

life, coupled with the power relations with public-political 

organizations of society, political institutions, norms, principles, which 

call for the operation of the society, the relationship between different 

people, the state and society. 

- The ability to use a professional legislative and regulatory acts; 

- The ability to play a conceptually organized knowledge; 

- The ability to relate the processes of development of the 

profession to the socio-economic, cultural, historical, political 

situation in Kazakhstan and the world. 

EPSS 2203 Ethics of Personal and Social 

Success  

2  Credits/ 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The purpose of the course - to help students a holistic, systemic view of 

the head of professional etiquette in terms of values and ethical 

foundations of activity. 

- Aware of the ethical bases used by specialists of social work; 

- Possess characteristics of ethical regulation of the head, the 

head of the code of ethics; 

- The ability to analyze and validate the professional and ethical 

requirements professiogram head of the institution of the social 

sphere, promoting the formation of professionally-relevant 

features of his personality. 

CR 2204 Culture and Religion  

2  Credits/ 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The purpose of discipline - to familiarize students with the main 

categories, problems and theoretical and methodological approaches of 

modern religion and culture, on the broad theological and historical 

material and taking into account the latest scientific discoveries to give 

students a general idea of the development of world religious art and 

culture from ancient times to the present days. 

- Know the basics of ethical monotheistic religions (Judaism, 

Christianity and Islam), and their features in the approaches to 

the question of the meaning and purpose of life; 

- Be able to navigate in a variety of spiritual and religious 

teachings; 

- The ability to actively use this knowledge in practice, to work 

independently with texts and use of educational and scientific 

literature. 

GAS 2205 General and Applied Sociology 

2  Credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The purpose of this discipline – to give to students of knowledge of 

theoretical bases and regularities of functioning of sociological science 

marking out its specifics. To help to seize this knowledge in all variety 

scientific sociological the direction, schools and concepts. Students will 

receive general idea about methods, equipment and procedure of 

sociological researches. 

-  to know the main forms of sociological researches and 

generalization of the received results;  

- to be psychologically and methodologically ready to change of 

a look and nature of professional activity; - readiness for the 

independent creative activity connected with communication 

with people in an official and informal situation. 

HLS 2206 Human Life Safety  

2  Credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

Discipline is designed to teach students the basics of competent 

behavior in emergency situations, and the rules of first aid. 

- Knowledge of the effects of human exposure to dangerous, 

harmful, destructive, traumatic factors of anthropogenic and 

natural factors; 

- The ability to identify hazardous and harmful factors, and to 

develop measures to improve safety and environmental 

performance of production activities. 

ESD 2207 Ecology and Sustainable 

Development  

2  Credits/ 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The discipline aims to form students a holistic understanding of the 

basic laws of nature and sustainable development of society. 

- Basic knowledge of the principles of conservation and 

environmental management; 

- The ability to identify hazardous and harmful factors, and to 

develop measures to improve safety and environmental 

performance of production activities; 

- The ability to understand the modern concepts and strategies 

for sustainable development of mankind. 



KL 2208 Kazakhstan Law  

2  Credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The purpose of discipline - to get an idea about the problems of the 

theory of state and law, will become familiar with the most important 

issues of constitutional law - the concept and essence of the 

Constitution, defining the structure of the legal status of a person, an 

explanation of constitutional rights, freedoms and duties of citizens of 

the Republic of Kazakhstan. 

- Know the basics of  Kazakhstan  law; 

- The ability to relate to the legislative processes of socio-

economic, cultural, historical, political situation in Kazakhstan 

and the world; 

- The ability to understand conceptually organized knowledge. 

FE 2209 Fundamentals of Economics  

2  Credits/ 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The purpose of discipline - to learn and become familiar with the 

categories of economic science, to identify the relationship between 

economic schools. Students will gain understanding of the basic 

concepts of economics, the importance of economic development. 

Students will learn about the methods of economic research, the 

importance of the economy and the problems in society, the main 

stages of the development of economic theory. 

- Knowledge of the forms and methods of application of 

economic theory; 

- Ability to apply economic instruments; 

- The ability to use the fundamentals of the economy in their 

own profession. 

NATURAL SCIENCE (STEM) MODULE 

ITPP 2301 

 

Information technology for 

professional purposes  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: none 

1+0 +2 

 

The purpose of discipline - the formation of students' practical skills in 

the use of modern information technologies in their future careers. 

- Know the purpose and types of information technologies, 

technologies for the collection, storage, processing, transmission, 

and distribution of information; 

- To be able to process information, using the means of the 

application package; 

- The ability to investigate the composition, structure, principles 

of implementation and operation of information technology. 

CMNS 3302 Concepts of modern natural science 

(biology)  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: none 

1+0 +2 

This course focuses on the study of the organic world of the past: the 

establishment of the taxonomic composition of the biota; identify 

patterns of evolution and stages of development of the biosphere, the 

reconstruction of lifestyle and living conditions of organisms. Students 

will become familiar with the content of paleontology, its methods, 

learn to use the paleontological data to address issues of historical 

geology and evolutionary theory. 

- Know the basic biological laws of evolution of the organic 

world of the past, the principal groups of fossil organisms - their 

general characteristics, living conditions and lifestyle, historical 

development and geological significance; 

- Know the stages of development of the organic world; 

- To be able to distinguish between the main fossils and describe 

the morphology 

BASIC PROFESSIONAL MODULES 

Module 1 Basics of Archive studies 

ArhS 1401 Archive studies 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: none 

2+1 +0 

The course examines the terminological apparatus of discipline, the 

formation of the National Archival Fund of the Republic of Kazakhstan 

(RK NAF), acquisition of archives documents, examination of archival 

documents, accounting documents, finding aids to archival documents, 

objectives and uses of archives of documents, archival law and archival 

legislation. 

As a result of the course, students should: 

Aware of: - the history of the organization's archive service and 

the main stages of its development; 

- Key features of the archive bodies and archives; 

To be able: - to practice operating regulations and guidance 

documents in the field of archives;-Have Skills: - analysis of the 

needs of operational and retrospective data, the definition of 

methods and ways of meeting them, training information and 

search tools to archive business - application of archives of the 

main areas of activity. 



TMArhS 

1402 

Theory and methods of archive 

studies 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: none 

2 +1 +0 

In the study of this course, students are introduced to the organization 

of archives at the present stage: governments archival profession and 

their functions, contemporary composition of the National Archival 

Fund of Kazakhstan and its classification ¬ katsiey, the network and 

the functions of government archives, organized ¬ zation of documents 

within the archives of the funds, ¬ union nennym archival collections, 

collections. 

The training course should be aware of: - the terminology and 

the basic legislative acts in the field of theory and methodology 

archives - a system of scientific - spavochnogo device to 

documents GAF; able to: - practice the principles and methods of 

selection of documents subject to state and departmental storage; 

- Have skills: be scientific - Finding Aid, working with 

accounting documents, examine documents, select the 

documents for permanent storage, working with archival 

documents and critically evaluate them. 

Arheo 1403 Archaeography 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: none 

2+1 +0 

During the course of the study will be considered terminological 

apparatus for Archeology, History and Archeology of the role of 

archives and research institutions in its development and the functions 

of the publication and its classification, preparation of publication 

sources for publication, as well as the principles of identification and 

selection of materials for the preparation of publications, principles and 

methods textual, information publishing tools, classification of the 

source material in the publication. 

As a result of the course, students should: Know: 

Archeology and history of the role of archives and research 

institutions in its development - the function of the publication 

and its classification; 

-Able: - to put into practice the principles and methods of 

identification and selection of materials for the preparation of the 

publication - to master the technique transmission of the text in 

different ways. 

 Module 2. The foreign language for professional purposes 

FLA 2404 Foreign Language for archivists  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: none 

0+2 +1 

The main objective of the course is the practical form of the language 

competence of graduates, ie providing the knowledge and skills that 

will allow use of a foreign language in various professional fields of 

scientific and practical work, in communicating with foreign 

colleagues, for self-education and other purposes. 

The acquired skills at the end of the course: 

- Understand the basic content of authentic professional-oriented 

texts, 

- Skills of writing different kinds of written work in English; 

- Verbal and written translation of English texts; 

  - During seminars students must also acquire oral presentation 

skills in English, 

- Understand the main content of the lectures, seminars, 

presentations, discussions in their field. 

FLD 2405 Foreign language for 

documentologists  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: none 

0+2 +1 

The main objective of the course is the practical form of the language 

competence of graduates, ie providing the knowledge and skills that 

will allow use of a foreign language in various professional fields of 

scientific and practical work, in communicating with foreign 

colleagues, for self-education and other purposes. 

 The acquired skills at the end of the course: 

- Understand the basic content of authentic professional-oriented 

texts, 

- Skills of writing different kinds of written work in English; 

- Verbal and written translation of English texts; 

  - During seminars students must also acquire oral presentation 

skills in English, 

- Understand the main content of the lectures, seminars, 

presentations, discussions in their field - Record Management. 

CL  3406 The classical language (Latin, 

Arabic, Farsi) 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: none 

0+2+1 

Classical language course aimed at mastering the initial practical and 

theoretical foundations of the eastern learners in preparing a 

professional degree with a basic education. 

The aim of the course is to study the phonetic structure, composition 

proposals, practical grammar of Persian language, the formation of 

linguistic competence of the student, the formation and development of 

communicative competence 

The student must possess the following skills and abilities: 

Listening: basic training learning to hear and understand the 

speech of a native speaker, and the speech of teachers and 

students. 

speaking: the practical work on pronunciation and articulation, 

rhythm and intonation skills learning, mastering the prepared 

speech in the target language;-reading: the development of 

technology and the skills of reading of the text: translation, 

paraphrase, answer questions, etc. -Letter: building skills 



graphically, punctuation and spelling literacy writing, execution 

of training exercises in writing. 

Module 3. History of archives  

WH 1407 The world history 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  ArhS 1401 

2+1+0 

The course covers issues of world history from the ancient period to the 

present day: a history of the ancient East, ancient history, ancient 

Rome, the Middle Ages in the West and the East, Modern and 

Contemporary History of Europe and America, Asia and Africa. The 

geographic area of the course covers the territory, which have all of the 

world civilization. Therefore, the study of this discipline has 

philosophical significance. 

Knowledge: Students must master the most important theoretical 

issues that are the subject of dispute between different schools in 

the world history. 

Skills: an integral part of the task of the discipline is the 

acquisition of skills of independent research work in seminars 

and coursework. 

HFA 1408 History of foreign archives 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  WH  

2+1+0 

The course examines the formation and development of archives in the 

ancient world, and in the era of feudalism (III millennium BC-XV 

century. BC - the era of archival practice), archives of modern times 

(XVI-XIX centuries. - The era of archival methods ), archives and 

archives of recent times (the twentieth century. - the era of archival 

science). 

During the course, students acquire knowledge of history and 

modern organization of archives, get acquainted with the 

structure and content of the most important archives, with their 

activities in the field of acquisition, description, preservation and 

use of documents. Students must acquire the skills of analysis 

and evaluation of foreign archives and archival and use the 

positive experience in the future professional activity. 

ThSIK 1409 The history of state institutions in 

Kazakhstan 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  ArhS 1401 

2+1+0 

The purpose of course is to give students a synthesis of the history of 

public institutions and to show their role in the activities of the state, as 

well as the characteristics of the organization, structure and staff in 

historical development. 

As a result of the course, the student should know: - The system 

of public institutions of Kazakhstan and their history; 

- A system of public institutions in their historical development, 

their competence and functions able to: analyze the process of 

the development of government institutions at all stages of the 

change in the political system of the society; Have Skills: 

- Increase the basic knowledge of the system of state institutions; 

- Be able to understand and critically analyze and present 

historical information. 

Модуль 4.  Special Historical Disciplines  

AHD 2410 Auxiliary Historical Disciplines 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: ArhS 1401 

2+1+0 

The course covers subjects such as palaeography, chronology, 

metrology, numismatics, sphragistics, heraldry and genealogy, which 

are an integral part of the history of science. 

The student should learn to use the knowledge gained from a 

variety of disciplines to support recovery of reliable historical 

fact, determine the place and time of each event. Every historian 

should be able to date the sources, to find a place and time of 

each historical event, what is it and help the knowledge of 

auxiliary historical disciplines. 



SS 2411 Source studies 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  ArhS 1401 

2+1+0 

The course will study the theory and method of source, the definition of 

a historical source, the classification of the historical sources, the basic 

methodological principles of Source, a researcher with the stage of 

historical sources, types of written sources. 

As a result of the course, students should: Know:-theoretical and 

methodological problems of source, methods and principles; 

  methodology for the identification of sources - a methodology 

for analyzing the sources - sources on the classification of kinds 

and types - external and internal sources of criticism. Be able to: 

- conduct analysis of source study - is critical of the sources - be 

able to do comparative - a comparative analysis of sources - to 

work with a variety of historical sources - develop creative 

activity of students in class - to develop skills training and job 

search engine. 

HRM 1412 History of records management 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  ArhS 1401 

2+1+0 

The course will focus on the history of documentation and records 

management system from XVI century to the present, causes, changes 

and preserve documents; cpetsifika business organization in different 

historical periods 

As a result of the course, the student should know: - trends in 

records management in the government administration in 

different historical periods; 

-Be able to: analyze the process of formation and development of 

the office at all stages of the historical period;-reveal 

fundamental differences between the current case management 

system from the traditional system of record keeping - 

Have skills:-Implementation of best practices of the previous 

period in the process of record keeping - in discovering the 

essence of the individual record keeping procedures. 

Module 5. Basics of documentation 

D 1413 Documentology 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  HRM 1412 

2+1+0 

The purpose of the course - to give students a systematic understanding 

of the essence, structure, functions, and a variety of documents that 

form the basis of documentary communication, documentary funds, as 

well as familiarize students with the process of their creation, 

processing, storage and use. 

In the end of the course the student should know: the history of 

Documentation, methods of unification and standardization of 

documents - the document function, methods and techniques of 

documentation. Must be able to: - analyze and evaluate the 

history of the document, the ways and means of documentation - 

to present basic information on Record. Have skills: - Use of the 

unification and standardization of documents, ways of 

documenting. 

DL 3414 Document linguistics 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  D 1413 

1+2+0 

In the course of the modern views on the language settings of the 

document official style language. The basic theoretical concepts of 

business communication, especially using language in different types 

of business documents, a considerable attention is paid to linguistic 

aspects of standardization and harmonization of documents. 

As a result of the course, students should know: - The 

multidimensionality of approaches in the study of texts 

representing a functional style, most often referred to as the 

"official business" - versions of the documents, their requisite-

position model; able to: - understand the communication process 

as applied to business , peculiarities of business communication 

on the basis of the modern literary language - to make the 

structure of the field of organization of modern business records, 

and to develop linguistic principles of structuring business texts. 



LBDM 

1415 

Legal basis for document 

management 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  D 1413 

2+1+0 

The purpose of the course - to familiarize students with the state of 

records management in the country and abroad, legal and regulatory 

framework document management issues and best practices of foreign 

countries. 

Objectives of the course focused on the in-depth study of domestic and 

foreign regulatory basis for document management, which, taking into 

account international practices to develop appropriate concepts and 

designs. 

A study of the student should know:  

- The basic regulations and scientific and methodological bases 

of management documentation;  

- Problems of legal regulation of document management;-Must 

be able to:  

- Apply the basic provisions of the most important regulations on 

records management;  

Have skills:  

- Expansion of knowledge of the legal foundations of document 

management in the country and foreign countries;  

- Analysis of the most important basic regulations and scientific 

and methodological developments, and project management 

documentation. 

ITDOM 

3416 

Information technology in the 

DOM 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: D 1413 

2+1+0 

The aim of the course - the study of the theoretical and applied 

principles of the use of information technology in the field of document 

management 

As a result of the course, students should know: - software and 

hardware automation areas of document management - advanced 

computer technologies for creating documents and the rules for 

their registration. Should be able to: - use the modern means of 

computer technology in their professional activities.  

Have skills: - Ownership basic knowledge of information 

technology and information systems - the use of computer 

technology and information technology in the search for sources 

and literature, the use of legal databases for bibliographic and 

archival reviews 

Module 6. Information technology in record keeping 

MTWWD 

2417 

Methods and technology of work 

with documents 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  D 1413 

1+2+0    

As a result of the course, students should know: - software and 

hardware automation areas of document management - advanced 

computer technologies for creating documents and the rules for their 

registration. Should be able to: - use the modern means of computer 

technology in their professional activities.  

Have skills: - Ownership basic knowledge of information technology 

and information systems - the use of computer technology and 

information technology in the search for sources and literature, the use 

of legal databases for bibliographic and archival reviews 

As a result of the course, the student should know: - the rules and 

methods of preparation and execution of documents;  

- Method of workflow, development and preparation of cases 

nomenclature classification guides;  

Should be able to: - apply in practice the existing regulatory 

guidance documents on the methodology and workflow 

technologies;  

Have skills: knowledge of the rules and methods of preparation 

and execution of documents, possession of methods and 

technologies of processing of documents on the basis of use of 

office equipment. 



OTDM 

3418 

Organization and technology of 

document management 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  D 1413 

1+2+0 

The teaching of this course aims to: - familiarize students with the legal 

and procedural documents in the field of documentary support to the 

basic rules of documentation, the organization and technology of 

recording, monitoring performance, and storage of documents, the 

nature and content of labor leader documentation support - the 

acquisition of skills drafting and design of various types of documents 

and organizations working with them in the increasingly widespread 

adoption of automated documentation support.... 

As a result of the course, the student should know: the basic 

regulations and regulatory guidance documents on the 

documentation, organization and technology of document 

management. Must be able to:  

- Practice the existing regulatory guidance documents on the 

documentation and records management;  

Have the skills to: - use knowledge of the organization and the 

technology of document management and understanding at a 

professional level. 

DAGNGO 

3419 

Documenting of the activities of 

government and non-government 

organizations 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  D 1413 

2+1+0 

In the course "Documenting the activities of government and non-

government organizations" addresses the documentation of the main 

activities of government and non-government organizations.  

During the course, students will be acquainted with the legal 

framework of the activities of government and non-government 

organizations in the Republic of Kazakhstan, to study the order of 

occurrence and elimination to document the processes and outcomes of 

their activities. 

As a result of the course, students should be aware of: - Basic 

concepts of documenting the activities of government and non-

government organizations;  

-Must be able to: - prepare and execute the main species and 

varieties of documents produced in the activities of 

governmental and non-governmental organizations;  

Have skills: - knowledge of the structure, function and purpose 

of government and non-government organizations, especially 

their activities. 

Module 7. Information technology in the archives 

ISDP 2420  Information Security and Data 

Protection 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: D 1413 

2+1+0 

Course objective: getting the students basic knowledge on the issue of 

information security of information and data protection. 

      The objectives of the discipline are:  

- Give an overview of the fundamentals of information security and 

data protection; - to study the causes of information leakage, methods 

and means of blocking them - gaining knowledge about the principles 

of the organization and building a comprehensive health information. 

Know: system methodology, legal, and regulatory support of 

commercial information.  

To be able to analyze: the likely threats to the information 

security of business information; possible channels of 

information leakage, methods and means of blocking the 

channels of information leakage;  

 Acquire skills: - the development of recommendations for the 

protection of commercial information against unauthorized 

access. 

AAT 3421 Automated archiving technology 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  D 1413 

1+2+0 

The purpose of the course "Automated archiving technology" is the 

study and disclose the role of technology in the development of 

automated archiving.  

The main objectives of the course: to familiarize students with the 

language of the course and stages of information archives, with the 

objects and purposes of information archiving, information technology 

and the organization of their implementation in the archives, with the 

methodology of working with electronic documents and archives. 

Students should know that laws and regulations in the 

development and use of information resources; automation and 

telecommunications systems;  

Should be able to:-apply in practice the regulatory guidance 

documents in the field of archival and records management;  

-Master the technique of an automated information retrieval 

system in the archive;  

-Know the basic directions of work with electronic documents 

and electronic files. 

AD 1422 Audiovisual documents 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  D 1413 

2+1+0 

The expediency of the course "Audiovisual documents" due to the 

following factors: - First, you need to give the students an idea about 

the nature and specifics of the documents and their role in the social 

sphere, as well as the processes involved in the creation, processing and 

storage, use of documents - in Secondly, introduce the basic types of 

In the end of the course students should know - the composition 

and structure of the documents, methods and techniques for 

documenting, storage systems, documentation and milestones of 

development;  

be able to: - apply in practice the current regulatory guidance 



audiovisual documents, with the methodology and technology to work 

with them, and thirdly, given the peculiarity of their future profession, 

to teach students to use theoretical knowledge in practice.... 

documents on audio-visual sources;  

Have skills - working with audiovisual documents - making 

science - a reference tool for audiovisual documents, 

examination, ordering, accounting documents. 

MODULES INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORIES   

IET 1   Organization of records and archives   

SW 3501 Scientific writing 

1 credit / 2 ECTS 

(kaz / rus / eng) 

Prerequisites: none 

0 +1 +0 

Students will learn about the research and their role in the practice of 

human rights, fundamental concepts of research, the use of methods of 

scientific knowledge, the use of logical laws and regulations; 

accumulation of scientific information, the basic concepts, algorithms 

for the solution of inventive problems; protection; international 

certification inventions. 

- Be aware of the theoretical and experimental research; 

- Be able to apply theoretical knowledge to solve specific 

practical problems; 

- Be able to identify the object of research, formulate the goal, to 

make the plan of the study. 

RAHK 3502 Review archives on the history of 

Kazakhstan  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:   D 1413 

2+1+0 

The module has an applied, practically-oriented character and intends 

to create conditions for the development of the most important abilities 

of learners-the carrying out of business documentation. The most 

attention is paid to analysis of kinds and structure of business 

documentation. The formation of skills to make up and design various 

kinds of business documentation in accordance with standard 

requirements. 

At the end of the study of this course the students should know 

the content and the structure  of the documents of The Central 

State Archive of the RK,   

-the main stages of completing with documents, 

- be able to apply principles and methods of the discovery and 

study of the archive\al documents, 

- be able to mastrer the methodology of the  document transfer 

by different methods, systmize the archival materials, 

- be able to criticize the source;. 

 -to have the skills of the work with documents; composition of 

references and footnotes to the documents, conducting of 

systematization, expertizing, accounting of documents.  

AL 3503 Archival law  

2  Credits / 3 ECTS 

Prerequisites:   D 1413 

1+1+0 

The aim of the module is the getting known of the students with the 

standard legal basics in the archived business. The course explores the 

notion of the archive Law, archive legislature, intersection character of 

the archive Law, the contemporary normatively-legal acts on the work 

with the archive documentation tendencies of the development of the 

foreign archive legislature in XXI, the legal basics of organization and 

usage of document of the National Archive Fund of the RK. 

In the end of the course students should be aware of the object 

and the subject of archival law, its principles and forms (sources 

of law: sources, a system of law and a system of laws of RK, 

types and systems of regulations governing the activities of the 

archive, be able to: understand and be able to interpret the law, to 

apply the rules civil, administrative, criminal and other codes, 

regulations in the field of workflow, own: the skills of analysis 

and solving legal problems in the field of archives, theory, 

methodology and application of skills in the professional legal 

standards. 

CR 3504 Cliometrics in research  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:   D 1413 

2+1+0 

The module learns the principle trends and laws of the historical 

informatics in the world informational space. Theoretical and 

methodological principles of mathematics methods.Processing of mass 

sources.Methods of processing of sources at the stage of before 

computing analisis.Sistem of selection and preserving of historical 

sources. 

As a result of the course, students should be familiar with the 

capabilities and characteristics of information technology (IT) in 

arhivovedcheskoy science, a result of the course must learn  

the solution of practical research problems using IT: to be able to 

use a standard and special software, work with electronic texts, 

to use special Internet resources. 

DDS 3505 Documents and documentation 

system   

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:   D 1413 

The aim of the module is to familiarize students with the methods of 

documentation. Much attention is paid to the main stages of 

documentation. Analysis of regulations and methods governing the 

movement of the current documentation. . Working with the 

As a result of the course, the student should know: the rules and 

methods of preparation and execution of documents;  

Should be able to: - apply in practice the existing regulatory 

guidance documents on the methodology and workflow 



1+2+0 documentation of business and the terms of their storage. The course 

examines the archives of non-state organizations: companies, banks 

and other institutions and non-state enterprises and mixed forms of 

property: the history, the specific structure of documents, organization, 

methods of archiving, national and international experience working 

with non-state archives... 

technologies;  

Have skills: knowledge of the rules and methods of preparation 

and execution of documents, possession of methods and 

technologies of processing of documents on the basis of use of 

office equipment - perform all kinds of work on Documentation 

Assistant. 

EA 3506 Electronic archives  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:   Arh 1401 

2+1+0 

The electronic documents archive is the important element in the 

system of electronic document rotation and automation of business-

processes in any organization. It is impossible without it to organize the 

efficient management of information, which is directly connected with 

the interaction of departments and labor productivity. The course 

explores the peculiarities of the electronic archive system, legal 

aspects, functions, kinds and basic stages of the electronic archives 

information. 

 

As a result of the course, students should know: Key archival 

electronic resources;  

 modern regulatory and methodological framework in the field of 

electronic records;  

-Be able to: - self-study professional literature - to document the 

transfer of electronic documents in the archives of the 

organization - to document the basic steps of working with 

electronic documents in the state archives. 

AESC 4507 Archives of English-speaking 

countries (in English)  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  Arh 1401 

1+2+0 

Course objective: To provide students with knowledge of the archives 

of the English-speaking countries. Objectives of the course: - 

familiarize students with extensive experience in the archives English 

speaking countries, - to form an objective approach to the rules and 

traditions of the archives, taken in English-speaking countries: UK, 

USA, Canada, Australia, to develop critical thinking in students - to 

improve their English by listening , oral and written... 

The acquired skills at the end of the course:  

- The ability to analyze the contemporary experience of archives 

of English-speaking countries;  

- Skills of writing different kinds of written work in English;  

- Verbal and written translation of English texts;  

 - During seminars students must also acquire oral presentation 

skills in English. 

AMM 4508 Archive Management and 

Marketing   

2 Credits / 3 ECTS 

Prerequisites:   Arh 1401 

The aim of the module is the acquaintance with main stages of the 

development of the archive management and marketing. The course 

explores the history of archive management and marketing, social 

factors and ethics of management; design of situations and elaborating 

of decisions; the nature and plans in management system; 

organizational relations; forms of organizations in the management 

system; motivations of activity in management; regulation and control 

in management; dynamic groups and leadership in management; 

governance: a power and a partnership; style of management and 

manager’s image; conflicts in management; factors and tendencies of 

management efficiency; the creation of the market of document 

information; informatization of archived business. 

As a result of the development of the discipline the student must: 

be aware of: - the conceptual and terminological apparatus, 

characterizing the management and the market economy, the 

basis of management and marketing, be able to: - apply their 

knowledge in the field of archival management and marketing, to 

apply their knowledge in the theoretical analysis, computer 

simulations and experimental study.; possess: - information on 

the areas of application of acquired knowledge. 

DD 4509  Diplomatic documents            (in 

English) 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:   D 1413 

1+2+0 

  Course objective: To study the authentic samples of diplomatic 

documents and transmittal letters, notes and telegrams, and the rules of 

diplomatic correspondence.  

Objectives of the course:  

- Provide students with extensive material, reflecting the content of 

diplomatic documents;  

- To form an objective approach to the diplomatic documents, to 

develop critical thinking in students through the application of a 

technique problem lectures.  

- To improve their English by listening, oral and written translation, 

development of conversational skills.  

The acquired skills at the end of the course: 

- The ability to analyze the diplomatic documents; 

- Skills of writing different kinds of written work in English; 

- Verbal and written translation of English texts; 

- During seminars students must also acquire oral presentation 

skills in English. 

CP 4510    Confidentiality paperwork   3 The aim of the module is the getting known with the content of the As a result of the development of the discipline bachelor should 



 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:    

2+1+0 D 1413 

confidential record keeping as the part of administrative record 

keeping. The teaching of principle laws on the problems of confidential 

record keeping and methods of work with them. The work with 

documents with secret information,declassifing of the documents. 

 

know: basic knowledge of confidential records management, 

knowledge of the organization's privacy policy, the procedure for 

creating a confidential record keeping.  

ability to work with documents containing sensitive information, 

the possession legal framework organizing confidential 

documents. 

ASTD 4511 Archive of Scientific and Technical 

Documentation   

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:   Arh 1401 

2+1+0 

This kind of archives is the modern mean of safe-keeping and 

transmission of social information. The expediency of this subject is 

explained by the following factors: first – it is necessary to give 

students the knowledge about the essence of documents and their 

importance in social sphere; about processes, connected with their 

creation, processing, safe-keeping and usage; second – to get known 

with the main kinds of work with them; third – to take into account the 

peculiarity of the future profession and to teach the students to use 

theoretical knowledge in practice 

As a result of the development of the discipline bachelor should 

know: the history of the formation and development of the 

archive of scientific and technical documents, the composition 

and structure of ANTD: the ability to work with documents 

ANTD, the ability to classify documents ANTD; Have the skills 

to work with archival documents, compiling research - finding 

aids to archival documents, examination, ordering, accounting 

documents.... 

HK 4512 Historiography of Kazakhstan                            

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: HFA 1408 

2+1+0 

The course researches the process of formation, changes and 

development of historical science. It reveals the content and the forms 

of historical knowledge, affords to discover the motion in historical 

science, defines basic stages. It observes the process of the 

improvement of historical cognition methods, the essence and the 

content of alternative historical concepts, studies the history of 

Kazakhstan’s historical science in various periods; the determination of 

the criteria of its development; standing out of conceptual solutions on 

different issues. 

Understanding the issues and trends of historical development in 

Kazakhstan; Knowledge - factual and theoretical material; 

Ability - to navigate the history of Kazakhstan, to understand 

both the general and specific issues in the study of discipline, to 

use this knowledge in the analysis of the current situation of the 

Republic of Kazakhstan. 

BA 4513 Business archives 

3 Credits  5 ECTS 

Prerequisites:  Arh 1401 

2+1+0 

The aim of the module is the getting known with the history of 

formation and development of business archives and their peculiarities 

in the formation of the National Archives Fund. The course explores 

the notion about business archive, enterprise archives, main stages of 

their development, peculiarities of work in this sphere, problems, 

means of development, issues of scientific and methodical providing in 

these archives, legal foundation of business archives at the modern 

stage. 

In the end of the course students should:  

 - To know the composition and structure of the business 

archives, storage systems, documentation and milestones of 

development;  

- To be able to put into practice the existing regulatory guidance 

documents for business archives;  

 - Be familiar with the documentation of business records, 

preparation of research - finding aids for archives business 

documents. 

IET  2   Methods and technology archives and DOW    

SW 3501 Scientific writing 

1 credit / 2 ECTS 

(kaz / rus / eng) 

Prerequisites: none 

0 +1 +0 

Students will learn about the research and their role in the practice of 

human rights, fundamental concepts of research, the use of methods of 

scientific knowledge, the use of logical laws and regulations; 

accumulation of scientific information, the basic concepts, algorithms 

for the solution of inventive problems; protection; international  

certification inventions. 

- Be aware of the theoretical and experimental research; 

- Be able to apply theoretical knowledge to solve specific 

practical problems; 

- Be able to identify the object of research, formulate the goal, to 

make the plan of the study. 

BR 3502  Business records  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  D 1413 

2+1+0 

The module has an applied, practically-oriented character and intends 

to create conditions for the development of the most important abilities 

of learners-the carrying out of business documentation. The most 

attention is paid to analysis of kinds and structure of business 

documentation. The formation of skills to make up and design various 

As a result of the development of the discipline the student 

should know: the rules and methods of preparation and 

presentation of business documents, should be able to: - apply in 

practice the existing regulatory guidance documents on the 

methodology and technology to work with business documents; 



kinds of business documentation in accordance with standard 

requirements. 

Have skills: knowledge of the rules and methods of preparation 

and presentation of business documents , possession of methods 

and technologies of processing of business documents through 

the use of computer technology.... 

CH 3503  

 

Cultural heritage 

3  Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:   SS 2411 

1+1+0 

The aim of the module is the acquaintance with sources, collected in 

accordance with the state program ―The cultural heritage‖. The 

attention is paid to the theoretical, methodological problems of the 

cultural heritage, such as classification of the sources, their publication. 

A number of sources have been introduced into the scientific 

circulation first, it affords to consider the safe-keeping and usage of 

cultural heritage as the important resource of social and economic 

development of the state. The students should study the vast number of 

documents, which afford to discover, elect and analyze the sources. 

As a result of the course, students should: Know: - methodology 

for the identification of sources - a methodology for analyzing 

the sources. Be able to: - conduct analysis of source study - is 

critical of the sources - be able to do comparative - a 

comparative analysis of sources - to work with a variety of 

historical sources - develop creative activity of students in class - 

to develop skills training and job search engine.... 

AFK 3504 Archeographic Fund of Kazakhstan 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:   Arheo 1403 

2+1+0 

The aim of the module is to familiarize students with the 

Arheografichesky Fund of Kazakhstan. The course examines the 

history of the formation of the Orenburg Scientific Archive 

Commission, Society for the Study of Kazakhstan, Institute of Party 

History and Arheografichesky activity. 

As a result of the course, students should: Know: - history of the 

formation of Archeographical Fund of Kazakhstan -  

Be able to: - practice the principles and methods of identification 

and selection of materials for the preparation of the publication - 

to master the technique transmission of the text in different ways 

- make headlines and legends to the documents and finding aids; 

organize the source material in the publication. 

SHK 3505 

 

Sources on the history of 

Kazakhstan 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:   SS 2411 

1+2+0 

      The module has an applied character and intends to make 

conditions for the development of the most important skills of the 

learner – the mastering of the methods of analysis. The course reveals 

the review and the characteristics of the sources of ancient, medieval, 

new and contemporary periods on the history of Kazakhstan, the state 

of source foundation in accordance with periods and source study 

researches on the written documents, the changes of XX c. sources, 

peculiarities and diversity of the soviet sources 

      As a result of the course, students should: Know: - 

methodology for the identification of sources - a methodology 

for analyzing the sources - sources on the classification of kinds 

and types - external and internal sources of criticism. Be able to: 

- conduct analysis of source study - is critical of the sources - be 

able to do comparative - a comparative analysis of sources - to 

work with a variety of historical sources - develop creative 

activity of students in class - to develop skills training and job 

search engine. 

OSR 3506 Organization of the Secretary-

referent 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:   D 1413 

2+1+0 

The aim of the module is the acquaintance with the organization and 

carrying out of the record keeping. The course explores the role of an 

office assistant in the structure of documentation providing of 

management; categories of secretaries; professional requirement to 

various categories; knowledge, skills, personal features of an office 

assistant; standard methodical base of this work; organization of the 

work; working place; secretary’s work on making up and designing of 

documents, his duties on organization of documents safe-keeping and 

usage; organization of negotiations, meetings, presentations, business 

phone talks 

As a result of the course, students should know: normative and 

methodological bases of the secretarial work, principles of 

planning activities and secretarial work of the principal and the 

principles of the organization of the reception of visitors, 

meetings, business trips, presentations and other events;  

As a result, students have the discipline to get the required 

Secretary of complex knowledge and skills to ensure the 

effective operation of the head of the modern organization. 

BC 4507 Business Correspondence (in 

English). 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  D 1413 

1+2+0 

Course objective: To provide students with knowledge of the 

transactions in English, which is used in modern English-speaking 

countries.  

Objectives of the course: - familiarize students with the general rules of 

business correspondence, taken in English-speaking countries. - To 

form an objective approach to business communication system adopted 

in the English-speaking countries: UK, USA, Canada, Australia, to 

The acquired skills at the end of the course: 

- The ability to analyze business correspondence; 

- Skills of writing different kinds of written work in English; 

- Verbal and written translation of English texts; 

        - During seminars students must also acquire oral 

presentation skills in English. 



develop critical thinking among students. - To improve their English by 

listening, oral and written translation, development of conversational 

skills. 

KFA 4508 Kazakhstan Foreign Archiving 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:   HFA 1408 

1+1+0 

The aim of the module is to familiarize students with the history of the 

organization of the archives of Kazakhstan abroad. As a result of the 

course the student should have an idea of centers of folding materials 

Kazakh exile, features them as historical sources to be able to use the 

approaches and techniques used in the organization and management of 

different types of archives. 

As a result of the course, students should: Know the history of 

the formation of archives and collections on the history of 

Kazakhstan abroad; methodology for the identification of 

sources - a methodology for analyzing the sources - sources on 

the classification of kinds and types - external and internal 

sources of criticism. Be able to: - conduct analysis of source 

study - is critical of the sources - to work with a variety of 

historical documents - develop creative activity of students in 

class - to develop skills training and job search engine.... 

DE 4509 Diplomatic etiquette (in English).  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  D 1413 

1+2+0 

The course examines the rules of diplomatic protocol, based on the so-

called principle of "comity" - set of generally accepted international 

practice the rules of etiquette, respect, and respect, to be followed in 

international relations. techniques. 

The acquired skills at the end of the course: 

- The ability to analyze the diplomatic documents; 

- Skills of writing different kinds of written work in English; 

- Verbal and written translation of English texts; 

         - During seminars students must also acquire oral 

presentation skills in English. 

APO 4510 Archives of personal origin  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:   Arh 1401  

2+1+0 

The module explores the history of creation and formation of archives 

on personal composition, type structure of document, criteria of the 

expertize of their value, making up description on cases of personal 

structure, its safe-keeping 

To know: the concept of personal documents as special historical 

sources, their relationship with other archival documents, their 

special legal status.  

Be able to: apply the scientific and methodological basis of 

archival work in all processes with personal documents: Owning: 

basic concepts applicable in the field of work with personal 

documents and their ordering process. 

MWWCM 

4511 

The method works with a collection 

of rare manuscripts  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:   Arh 1401 

2+1+0 

     The aim of the course is the acquaintance with methods of work 

with rare manuscripts funds. The attention is paid to the history of the 

rare manuscripts funds, their safe-keeping, scientific inquiry apparatus, 

the systematization and classification of rare manuscripts, the scientific 

description and cataloguing the rare manuscripts funds. 

Know: composition, structure, rare fund structure, the formation 

of reference and search tools of the library fund, and the 

properties and features of document-flow;  

Be able to: search for information resources in accordance with 

the needs of users, the use of modern information technology 

research information resources.  

Know: the methods of identification, analysis and evaluation of 

information resources; methods of information support of 

professional activities in various fields. 

SDOU 4512 Standardization o 

dokmentatsionnoe management 

software (DMS)                     

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:   D 1413 

2+1+0 

The aim of the module is the getting known with the  system of 

documentation and the principle trends in this field  its principles and 

methods. The learning of international practice in this field.The 

standards of ISO 9000.Their content and the field of the research. The 

state and international standards of documentation management. 

As a result of the discipline students should: Know the specific 

historical features of the process of formation and the current 

state of the national standardization of documents, the 

appointment and role of the state (national) and international 

standards in the field of document management, including the 

system of government information resources, legal and 

institutional frameworks, DOW principles of standardization. Be 

able to: assess the history and current state of the Russian and 

foreign experience in standardization document management to 



use the methods, principles of standardization in practice when 

creating documents.... 

OMSR 4513  Orgazizatsiya and methods of 

scientific research 

3  Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  TMArhS 1402 

 2+1+0 

 The module has an applied character and intends to create conditions 

for the development of most important learners’ abilities-writing of the 

research. The course explores the methods of work with inquiry 

apparatus of the researches, methods and methodology of the 

researches, kinds of researches. 

As a result of the development of the content of the discipline the 

student should know:  

basis of the research process in the organization, principles of the 

methodology of scientific research;  

Be able to: apply their skills to prepare for and conduct of 

scientific research;  

be able to analyze the results of scientific research;  

use knowledge of the organization and conduct of research for 

the implementation of professional skills 

INTERDISCIPLINARY MODULE  

IE 2601 Innovative entrepreneurship (by 

industry)  

2 Credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The purpose of discipline - the acquisition by students of knowledge 

and practical skills in the field of innovation management at the firm 

level, adoption and inform decisions on how commercialization of 

research and innovation in the face of uncertainty and risk, the 

development of tools to evaluate costs and outcomes of innovative 

business skills to justify the choice of sources and tools innovation 

financing, organization and management of companies, specializing in 

innovation. 

- To know the current trends and types of economic 

development; 

- Be able to assess the economic situation of the economic entity 

in the market and choose the strategy and tactics of innovative 

behavior, which allows to obtain and maintain a competitive 

advantage; 

- Own methods of calculating the total and the commercial 

viability of innovative projects. 

IPL 2602 Intellectual Property Law  

2  Credits  / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The purpose of discipline - to give an idea of the intellectual as a sub-

sector of civil law rights, to familiarize with the laws regulating 

relations 

intellectual property issues and its practical application, to be guided in 

the preparation of documents such as an author's contract documents 

for the registration of a patent, as well as rights to other intellectual 

property rights. 

- To be able to navigate in order protect the rights of authors, 

patent, co-authors; 

- Be able to drawing up the author's contract documents for a 

patent, as well as rights to other intellectual property rights. 

DML 2603 Document Management in the 

legislature  

2  Credits  / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The aim of the course - to study the theoretical and practical bases of 

document management in the legislature, to form students' practical 

skills based on current documentation requirements for the preparation 

and execution of administrative documents, encourage students to solve 

the problems of document management in the modern legislature.... 

The student must know: structure, content and use of system, 

related and basic laws, as well as specifying and developing their 

subordinate legal documents.  

Be able to: - confidently navigate the operating system 

applicable laws;  

- To apply its provisions in the everyday work of the 

organization and archives - justifiably include common legal 

standards in the internal regulatory documents and archives of 

the organization. 



BD 2604 Banking documentation   

 2 Credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The aim of the course - to study the theoretical and practical bases of 

clerical work in the banking structure, form students the practical skills 

of documentation based on current requirements for the preparation and 

execution of administrative documents, encourage students to solve the 

problems of document management in the banking structure.... 

Know the principles of the organization and objectives of the 

bank's services, documentation support, regulatory guidance 

documents governing the DOW bank, to acquire skills: creative 

use of the historical experience of business organization to solve 

practical problems, drafting organizational and administrative 

documents;  

Workflow in the bank use in solving these problems of modern 

hardware and software, application of the knowledge acquired in 

the documentary maintenance management. 

ADHS 2605 Archive documents as historical 

sources  

2 Credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The aim of the module is the getting known with the rich funds of the 

archive of the Presidents of the RK. The course explores the documents 

relating to the period of mass collectivization and establishment of the 

totalitarian system in Kazakhstan. The formation of sources such as 

investigating cases, decrees, decisions of other repressive organs are 

explored on the basis of declassified documents and complex analysis. 

The specific features of those documents give the understanding about 

the complicated and tragic stage in the history of Kazakhstan 

 

In the end of the course students are expected to know the 

composition and structure of the document archive, the main 

stages of the archives documents; practice the principles and 

methods of detection and study of archival documents - to master 

the technique transmission of the text in different ways and to 

organize archives, to be able to criticize the source.  

- Have the skills to work with archival documents, compiling 

research - finding aids to archival documents, examination, 

ordering, accounting documents. 

BK  2606 Business in Kazakh   

2  Credits  / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The course covers business in Kazakh, documents, their purpose and 

methods of documentation, and the structure of documents, collection 

and storage of documents, organization and technology office, the 

organization and the formation of cases; basics of office work and 

documentation work. 

As a result of the discipline the student must:  

- Have an understanding of the fundamental tasks of 

documentation and record keeping functions of the organization, 

the basic instruments governing the management of personnel;  

know the record keeping system documentation, classification, 

record keeping documents of the organization, types, purpose 

and composition of the clerical documentation;  

be able to make and execute organizational - administrative 

documents and the documents accompanying the work process, 

and keep track of personnel. 

LH  2607 Local history   

2  Credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The discipline aims to form students' understanding of the theoretical 

and methodological basis of studies of the local history, discover the 

features and the value of local history in the scientific and socio-

cultural aspects, including the identification and preservation of 

cultural and historical heritage. It traces the emergence and 

development of the discipline as part of historical science and the kind 

of social activity.... 

understand the specifics of local history as an integrated 

discipline of historical cycles and forms of social activity that 

defines the scientific and practical value of local history;  

- Know the main stages of the study of the regions of 

Kazakhstan;  

- To navigate in a variety of directions and forms of historical 

and local history work and museum work. 

P 2608 Psychology   

2   Credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The course treats the subject and objectives of the basic psychology. 

Much attention is paid to the problem of interpersonal interaction of the 

teacher and students of psychology cognitive activity of students in 

learning, psychology teacher communication, psychology, pedagogical 

impact. 

- Know the basic psychology that contribute to the development 

of a common management culture and interpersonal relations - 

own ways of self-development and improvement 

HWA 2609 History of World Art               2   

Credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0                                           

The aim of the course is to examine the patterns and characteristics of 

the cultural development of Europe at different stages of human 

history. We will study the art of antiquity, art and architecture of the 

Renaissance, the Northern Renaissance, the art of Western Europe 

HҮІІ HHvv. Much attention is paid to the major trends and styles of 

art, topical issues of contemporary art.... 

In the course of studying art history student should master the 

basic knowledge of the stages of the spiritual and artistic and 

cultural development of the world of art, the aesthetic specificity 

of styles, movements, artistic names, terms, to acquire the ability 

to extract information from the sources of art, to apply it to solve 

cognitive tasks; master the techniques of the description ( a story 



 

 

 

 

  

about the main directions, styles, artistic creativity of their 

representatives) and explanations (disclosure laws of the 

development of art, causes, and  

consequences of the occurrence of a particular type and genre of 

art, styles and trends in a particular era, revealing they have in 

common and different,  

the determination of their nature, classification, etc.). 



 

5В020800 – АРХЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЭТНОЛОГИЯ 

 

Пәндер коды Пәндер атауы, 

кредит саны, 

пререквизиттер 

Мақсаты, міндеттері, курстың қысқаша мазмҧны Оқытудың  нәтижелері 

 

МЕМЛЕКЕТТІК МІНДЕТТІ МОДУЛЬ 

1 2 3 4 

KТ 1101 Қазақстан тарихы  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

1+1+0 

Мақсаты: білім алушыларды тарих негіздері мен тәуелсіз Қазақстан 

мемлекетінің қалыптасу кезеңдерімен нақты деректер мен тарихи 

айғақтарды оқыту арқылы жаңа теориялық және әдіснамалық 

кӛзқарастар тұрғысынан таныстыру.   

Қысқаша мазмҧны. Тарих негіздері және Қазақстан мемлекетінің 

қалыптасу кезеңдері. Әртүрлі ӛткен тарихи кезеңдерімен 

қалыптасқан Қазақстан мемлекетінің қазіргі жетістіктеріне тарихи-

салыстырмалы талдау жасау. 

- бүкіләлемдік және еуразиялық  тарихи үдеріс контексінде 

тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу кезеңдері мен 

тарихи негіздерін білу; 

- қазақстандық даму моделінің имманенттік 

басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңызын шынайы 

және жан-жақты білу; 

- күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстар мен қазіргі 

Қазақстанның тарихи тұлғаларын оқыту барысында 

аналитикалық және аксиологиялық талдау жасау дағдысын 

меңгеру; 

KBK(O)T 1102 Кәсіби бағдарлы қазақ (орыс) 

тілі  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

0+3+0 

Мақсаты: студенттерді қазақ тілінде (орыс тілінде) тұрмыстық, 

ғылыми және кәсіби қарым-қатынаста диалогтық және монологтық 

сӛйлеуге үйрету. 

Қысқаша мазмҧны. Қазақ тілінде (орыс тілінде) тұжырымдамалық 

негізделген филологиялық білім беру; Қазақстандағы және әлемдегі 

әлеуметтік-экономикалық, тарихи-мәдени, саяси жағдайлармен, ҚР 

конституциялық-құқықтық негіздерімен   қазақ тілінің қызмет ету 

мен даму  үдерістерінің қатынасы. 

– қазақ тілінің жүйесі, құрылымы және оның бірліктерінің 

қызмет етуі туралы іргелі білімдерді  кәсіби дүниетанымын 

қалыптастыру мақсатында мамандық бойынша мәтіндермен 

жұмыс жасау үшін қолдана  білу;  

- қосымша ғылыми мәтіндерді – аннотация мен рефераттық 

сипаттамаларды құрастыра білу; мәселелерді тезис түріндегі 

ғылыми ақпаратты қорытындылай  білу. 

- 

KBShT 1103 Кәсіби  бағдарлы шетел тілі  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

0+2+1 

Мақсаты: студенттерді шет тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай 

білуге үйрету. 

Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінінің сӛздік қорын толықтыра 

және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап 

жауап беру дағдыларын дамыта отрып байыту, студенттердің 

қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккӛздерінен 

берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында 

және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас 

жүргізу дағдыларын дамыту. Курс тілдің орташа және жоғары 

деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Ad-

vanced) меңгерген студенттерге арналған. 

- шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; 

- шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең 

сӛздік қорының болуы; 

- оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу 

дағдысын меңгеру. 

 

GTF  2104 Ғылыми таным философиясы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, 

философия ғылымы саласында  іргелі білімдерге сүйене отырып, 

ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді ӛзбетінше 

тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама 

мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-

техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық 

ілгерілеуде ғылымның рӛліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі 

заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша кӛңіл бӛлінеді. 

Қысқаша мазмҧны. Қазіргі заманның түйінді идеялары мен 

- дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде 

философияның рӛлін, әлемнің философиялық және жалпы 

ғылыми бейнесінің болмысы мен ӛзарабайланысын білу; 

 - танымдық қызметтің  негізгі қағидаларын, заңдарын және 

механизмдерін білу; 

- қазіргі заманның ӛзекті этикалық мәселелерін және оның 

кәсіби қызметтегі маңызын білу; 

- сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-

мәдени жағдаяттардың шынайылығын  дұрыс қабылдай 



категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен 

заңдарын, механизмдерін  білу. Ғылым мен техника дамуының 

этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын 

қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және 

әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық 

әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, 

мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен ӛмір 

сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның ӛмір сүру шарты 

ретіндегі  тӛзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы 

түсініктерін қалыптастыру. Студенттерде сыни ойлау мәдениеті мен 

ӛзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде ӛзіндік рефлексия 

дағдыларын қалыптастыру. 

білу; 

- кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның 

қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; 

- шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни 

ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-

саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. 

 

ӘЛЕУМЕТТІК-КОММУНИКАТИВТІ МОДУЛЬ 

 

TKP  2201 Тұлғааралық 

коммуникацияның 

психологиясы 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Мақсаты: Қазіргі әлемде тұлғааралық коммуникация туралы 

психологиялық білімдердің орны мен рӛлін студенттерге түсіндіру, 

таңдаған мамандығы бойынша кәсіби қалыптасу үдерісінде олардың 

маңызын анықтау. 

Қысқаша мазмҧны. Студенттердің  тұлғааралық коммуникацияның 

қазіргі психологиясының негізгі парадигмаларын, теориясы мен 

концепцияларын оқытуда  білімдерін жүйелеу. Тұлғааралық 

коммуникацияның психологиялық мәселелерін танымдық 

үдерістерді, психикалық жағдайлар мен тұлғаның жеке-

психологиялық ерекшеліктері негізінде теориялық және 

эмпирикалық зерттеу. Әлеуметтік психологияның негізгі 

категориялары мен ұғымдары, әдіснамалық негіздері, негізгі 

теориялары, тұжырымдамалары мен түрлері, даму заңдылықтары, 

әдістері мен тұлғааралық коммуникацияны зерттеу тәсілдері, жаңа 

психологиялық әдістер мен тұлғааралық коммуникацияны зерттеу 

технологиясы. 

. 

- тұлғааралық коммуникацияның психикалық құбылыстар 

жүйесін танымдық үдерістер мен реттеуші жағдайлар 

бірлігінде білу;  

- тұлғааралық коммуникацияның қазіргі психологиясының 

теориялық-әдіснамалық  негіздерін білу; 

- тұлғааралық коммуникацияның қазіргі 

психологиясыныңнегізгі ұғымдары мен категорияларын 

білу; 

- тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында алынған 

психологиялық білімдерді нақты қолдана алу; 

-  тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында оның жеке 

тұлғалық қабілеттерін анықтау мен психологиялық 

мінездемесін қалыптастыруда адамның жеке ӛзіндік 

ерекшеліктерін зерттей алу; 

- тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында және топтық 

ӛзараәрекеттесуде ӛзге адамдармен қарым-қатынас жасау 

жүйесін сауатты түрде орната білу; 

- тұлғааралық қарым-қатынаста психологиялық зерттеу 

жүргізудің дағдыларын меңгеру, оны ӛткізу, алынған 

мәліметтерді ӛңдеу мен нәтижелерін сауатты түрде кӛрсете 

білу; 

- тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында тұлғаны 

жетілдіруге септігін тигізетін практикалық ұсыныстарды 

жасаудың дағдыларын меңгеру; 

-   тұлғаның үйлесімді дамуы мен сыртқы ортамен қарым-

қатынас мақсатында тұлғааралық қарым-қатынасты бағалау 

мен түзету дағдыларын меңгеру. 

TKS  2202 Теориялық және қолданбалы 

саясаттану  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Мақсаты: саясат негіздерімен, билік және билік қатынастары мен 

Қазақстан Республикасының саяси жүйесімен таныстыру. 

Қысқаша мазмҧны. Саяси тәртіп, мемлекеттік басқару мен 

құрылымы, Қазақстандағы және әлемдік аренадағы саяси үдерістер. 

Бағдарламалық құжаттар мен Елбасының Жолдаулары, Қазақстан 

- азаматтық кӛзқарасын білдіре алу және қоғамдық-тарихи 

белсенділігін кӛрсете білу, әр түрлі бұрмалаушылық 

түрлеріне қарсы тұра білу. 

- тӛзімді кәсіби ӛзараәрекеттестікке қабілеті мен әлеуметтік-

мәдени, идеялық-саяси және діни ерекшеліктерді ескере 



Республиикасының ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық 

бағыттары. Жаңа әлемдік тәртіп ретіндегі жаһандық әлем туралы 

түсінігі, әлемдік саясат пен халықаралық қарым-қатынастың негізгі 

беталысын түсіну, ұлттық қауіпсіздікті нығайту, терроризм мен 

экстремизм актілерін болдырмау.   

отырып, жаңа жағдайларда бейімделу. 

 

ZhAOE  2203 Жеке және әлеуметтік ӛрлеу 

этикасы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика 

нормаларымен, адамгершілік қағидаларымен және 

құндылықтарымен таныстыру. 

Қысқаша мазмҧны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика 

нормаларының қалыптасу  мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін 

жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның 

әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу 

заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының 

негізгі кезеңдері мен беталысымен таныстыру, тұлғаның 

адамгершілік кӛзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық 

бағдарлардың мазмұнын ашу. 

- негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; 

- этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы 

адамгершілік жағынан  ӛзбетінше бағдарлау дағдыларын 

меңгеру; 

- күнделікті ӛмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы 

этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін 

білу; 

- ӛз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының 

қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан 

бағалау. 

 

MD  2204 Мәдениет және дін  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Мақсаты: Қазақстанның мәдениеті мен дінінің негізгі 

ерекшеліктерімен таныстыру, Қазақстан халықтарының мәдени және 

діни  эволюциясын қарастыру. 

Қысқаша мазмҧны. Қазақстан аймағының мәдениет пен дін 

құбылыстарын зерттеу үшін мәдениеттану мен дінтану әдістерін, 

«диалог» ұғымын 20-21 ғасырдың гуманитарлық ғылымының басты 

категориясы ретінде түсіну, сонымен қатар теориялық тілдің ӛзіндік 

ерекшелігін оның  негізгі экзистенциалдық және әлеуметтік-мәдени 

параметрлерін, шегі мен кӛкжиегінің сипаттамасын білу. 

Диалогтың онтологиялық негізі ретіндегі адамның метафизикалық 

және діни тәжірибесінің арнайы сипаттамасы. 

- ғылыми дүниетанымды, этикалық және мәдени тӛзімділікті 

білу; 

- ӛткен және бүгінгі діни немесе діни емес дүниетанымның 

базалық құндылықтарының иерархиясына салыстырмалы 

талдау жасай алу; 

- негізгі дүниетанымдық мәселелерді шешуде философия, 

ғылым, дін және ӛнердің мүмкіншілік ӛзараәрекеттесу 

перспективасын болжай алу; 

- аймақтық  мәдени құбылыстардың синхрондық және 

диахрондық байланысын анықтай алу, олардың себептері 

мен салдарын кӛрсете білу; 

 - этномәдени және кәсіби ерекшеліктерін ескере отырып 

тӛзімділік мінез-құлық, әлеуметтік және кәсіби 

ӛзараәрекеттестік дағдыларын меңгеру. 

ZhKA  2205 Жалпы және қолданбалы 

әлеуметтану 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Мақсаты: қазіргі қоғам туралы жалпы түсінігін қалыптастыру; 

әлемде және Қазақстанда болып жатқан әлеуметтік (стратификация 

мәселелерін, әлеуметтік теңсіздік, кедейлік пен байлық, әлеуметтік, 

діни, экономикалық және саяси қақтығыстарды) үдерістерді білу;  

Қысқаша мазмҧны. Адамдар арасындағы әлеуметтік 

ӛзараәрекеттер, олардың арасындағы әлеуметтік және топтық 

ӛзгешеліктер сипаттамасы. Қоғам дамуының заңдылықтары, негізгі 

социологиялық ұғымдар, социологиялық зерттеу әдістері, қазіргі 

социологиялық категориялар,  

Әлеуметтану саласындағы негізгі бағыттар мен қазіргі зерттеулер 

нәтижесі. 

- қоғамда болып жатқан үдерістер мен құбылыстарды 

ӛзбетінше талдай жасай алу;  

- кәсіби мәселелерді шешуде балама, жаңа немесе 

инновациялық тұғырларды тұрақты қолдана білу; 

- ӛз ойын ауызша және жазбаша дұрыс және дәлелді түрде 

тұжырымдай білу; 

-  игерген білімдерін нақты жағдаяттарда қолдана білу; 

- әлеуметтік ӛзара қарым-қатынас дағдыларын меңгеру: 

серіктестік, тӛзімділік пен сыйласымдылық және т.б. 

- әлеуметтік болжау және жобалау, кӛпшілікке сӛйлеу, 

дәлелдеу, пікірталас жүргізу және пікірталас тудыру 

дағдыларын меңгеру. 



   ATK 2206 Адам тіршілігінің қауіпсіздігі  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

1+1+0 

Мақсаты: адамның еңбек ету аймағында жайлы жағдай жасау үшін 

қажетті практикалық дағдылар мен теориялық білімдерді меңгеру, 

тіршілік ету ортасының жағымсыз әсерін сәйкестендіру және 

адамның,  ӛмір сүру ортасының жағымсыз әсерлерден қауіпсіздік 

шараларын жасау және жүзеге асыру. 

Қысқаша мазмҧны. Негізгі табиғи және техносфералық қауіптер, 

олардың қасиеттері мен сипаттамасы, адамға және табиғи ортаға, 

зиянды және қауіпті факторлардың әсер ету сипаты, олардан қорғану 

әдістері. Қауіпті құбылыстар мен үдерістердің негізгі теориялық 

талдауы мен болжамы.  

-  адамның еңбек ету аймағында  қолданылатын табиғи және 

техносфералық қауіптерден қорғану әдістерін білу; 

- тӛтенше жағдайлар (ТЖ) туындаған кезде ӛзінің 

ӛкілеттілігі щеңберінде шешім қабылдай алу; 

- адамның тіршілік ету аймағындағы негізгі қауіптерді 

теңестіре білу және оны жүзеге асыруда  қауіптілігін 

бағалай алу; 

- тӛтенше жағдайларда қорғану тәсілдері мен 

технологияларын меңгеру. 

 

ETD 2207 Экология және тұрақты даму 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ. 

1+1+0 

Мақсаты: экология мен тұрақты даму бойынша білім алушыларды  

кең профильдегі білікті мамандарды дайындау үшін жүйелі 

теориялық және практикалық білімдермен қамтамасыз ету, қоршаған 

ортаны қорғау мен табиғатты тиімді пайдалану. 

Қысқаша мазмҧны. Тірі организмдердің қоршаған ортамен 

ӛзараәрекеттесудің негізгі заңдылықтары; экожүйе мен биосфераның 

тұрақтылығы мен қызмет ету механизмдері; қазіргі экономикалық, 

саяси және әлеуметтік мәселелерді шешуде экологияның орны мен 

рӛлі; қазіргі заманның жаһандық экологиялық мәселелері, себептері, 

қалыптасу кезеңдері мен салдары. Пәнде ең маңызды орынды 

табиғат пен қоғамның тұрақты дамуы  мен қоршаған ортаны қорғау 

бойынша халықаралық серіктестік туралы мәселелер алады..  

- табиғи және анторпогендік экологиялық үдерістерді және 

оны реттеудің мүмкіндік жолдарын анықтай алу мен талдау 

жасай алу ; 

- биосфераның тұрақтылығын сақтау мен социумды 

катастрофиялық тығырықсыз дамыту мақсатында 

шаруашылықтың және адамдардың ӛмір сүруінің дәстүрлі 

түрлерін жоспарлы ӛзгертуге бағытталған адамзаттың 

тұрақты дамуында қазіргі тұжырымдамада және стратегияда 

шешім таба білу; 

- тірі организмдер мен қоршаған ортаның ӛзараәрекеттесу 

заңдылықтары туралы білімдерін тұрақты дамуды сақтау 

үшін практикалық қызметте қолдана білу; 

- экологиялық үдерістерді талдау, нақты міндеттерді, 

табиғат пен қоғамның түрақты даму басымдылықтарын қоя 

білу дағдыларын меңгеру. 

KК 2208 Қазақстандық құқық 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

1+1+0 

Мақсаты: Қазақстанның құқықтық жүйесінің ерекшеліктерін 

қарастыру, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 

актілер базасының негізігі ережелерін қарастыру. 

Қысқаша мазмҧны. Қазақстанның құқықтық жүйесі, Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілер базасының негізгі 

ережелері. Құқықтық мемлекет, демократиялық қоғам және 

әлеуметтік мемлекет құрудың теориялық негіздері. Қазақстанның 

2010-2020 жж. арналған Тұжырымдамалық құқықтық саясатының 

негізгі бағыттары мен «Қазақстан – 2050 «Стратегиясы». 

- қазіргі жағдайларда тарихи-құқықтық контексте  отандық 

заңнамалардың құқықтың әлемдік жүйесіне кірігуінде 

қазақстандық құқықтық жүйе ерекшеліктерін білу.  

- ғылыми-теориялық білімдерді конституциялық құқық пен 

бостандықты қорғау және ӛміршеңдік жағдайында еркін 

қолдана білу.  

 

EN 12209 Экономика негіздері 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

1+1+0 

Мақсаты: экономиканың қызметіндегі негізгі категориялар, 

ұғымдар мен заңдылықтар туралы ғылыми түсініктерін 

қалыптастыру.  

Қысқаша мазмҧны. Әлеуметтік-экономикалық қарым-қатынастар. 

Негізгі микро- және макроэкономикалық кӛрсеткіштер, оны есептеу 

әдістері.  Нарықтық бағалау-білім беру, бәсекеге қабілеттілік 

механизмі; экономикалық даму беталысы. Халықаралық 

экономикалық қарым-қатынастың қазіргі жүйесінің және әлемдік 

нарықтың даму беталысының экономикалық негіздері.  

- қоғамдағы экономикалық қайтақұрылымдардың, логика 

мен қоғам ӛміріндегі құбылыстар мен үдерістердің 

ӛзарабайланысын білу; 

- кәсіби қызметте жүйелі экономикалық білімдерді қолдана 

білу. 

 

 

ҒЫЛЫМИ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ (STEM) МОДУЛІ 



KMAT 1301 Кәсіби мақсаттағы ақпараттық 

технологиялар  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

2+1+0 

Бұл  пәннің  мақсаты – студенттерде  практикалық  ілімдерді  

қазіргі  таңдағы информациялық  технологияларды  болашақтағы  

профессионалдық  тұрғыда  қолдану.  

- информациялық  технологиялардың түрлері мен  

қолдануын оны  құруда информацияны  беруде және  

сақтауға үйрету,  

- мәліметтерді  қолдану, оны әртүрлі бағдарламалар  негізде 

қолдану,   

- құрамын құрылысын  информациялық   технологиялардың  

функциясын  білу; 

KSE (P) 1302 Қазіргі заманғы 

жаратылыстану 

концепциялары 

(Палеонтология) 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

Бұл  курс керамикалық  дүниенің  ежелгі  заманда болуын   

зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық 

процестер мен  зерттеулермен  оның  әдістерімен  геологиялық  

тарихи ж/е эволюциялық  теорияның сұрақтарына жауап  іздеуді  

үйретеді. 

– негізгі биологиялық  заңдылықтар  негізінде  эволюциялық  

процестердің жүруін  қазба  негізінде зерттелмейтін  

организмдерді олардың жалпы  ерекшеліктерін, олардың 

ӛмір  сүру ортасын  тарихи  дамуын геологиялық  

мағлұматтарды  білуді  үйретеді; 

БАЗАЛЫҚ КӘСІБИ  МОДУЛЬ 

Модуль 1. Мамандық негіздері 

AK 1401 Археологияға кіріспе  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: АКА 1407 

2+1+0 

 

Археологияның зерттеу обьектілері ежелгі және ортағасырлық 

ескерткіштер болып табылады. Археологиялық ескерткіштерді 

зерттеу арқылы материалдық мәдениет пен ӛндіріс тарихын, ертегі 

қоғамның рухани ӛмір үлгісін және әлеуметтік құрылымын тануға 

болады. Археология курсында адамзат ӛмірі мен мәдениетінен 

жалпы заңдылықтар тарихын, археология ғылымының негізгі 

түсініктері мен кӛне мәдениет археологиялық ескерткіштері жӛнінде 

ақпарат береді.  

- археологияның дәуірлері мен кезеңдері және теориялық 

мәселелері; 

- Қазақстандағы  археологиялық мәдениеттердің кезеңделуі 

және мерзімделу жӛнінде, Археология ғылымының ӛзекті 

мәселелері;  

- археология ғылымының Еуразиялық континентте алар 

орны мен тарихын, мәдени байланыстылығын білуі тиіс. 

- архелогиялық ескерткіштерді тани білуге және 

ескерткіштердің дәуірлік ерекшеліктеріне қарай барлау және 

қазба әдістерін; 

- артфактілермен жұмыс жасай білу; салыстырмалы – 

тарихи анализ, типология және тарихи қорытынды жасай 

білу тиіс 

EK 1402 Этнологияға кіріспе  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: EZA  1408 

2+1+0 

 

Курсты оқу барысында халықтардың этногенезі және этникалық 

тарихымен қоса, дәстүрлі және қазіргі мәдениетке, қазіргі 

этномәдени және этникалық процесстерге  және қазақ халқының 

этникалық тарихы мен этнографиясына да маңызды орын берілген. 

Мақсаты этнологияның әдістемелік түсінік аппараты арқылы дүние 

жүзі халықтарының этнографиясы географиялық классификацияға 

сәйкес алынып, әлем халықтарының этногенезі, этникалық тарихы, 

шаруашылығы, материалдық және рухани мәдениеті, отбасылық 

тұрмысымен әдет ғұрып, салт дәстүрлері, қазіргі кезеңдегі 

этникалық және этномәдени үдерістерін оқытады. Курстың негізгі 

міндеттеріне дүние жүзінің этникалық картасын, халықтардың 

географиялық орналасу аймағын, этникалық,, антропологиялық, 

тілдік құрамын және шаруашылық-мәдени типін, тұрмысы мен 

мәдениетіндегі этнографиялық ерекшеліктерін айқындай алады. 

- этнология ғылымының теориялық-методологиялық 

аспектілерін, дүние жүзі халықтарын классификациялау 

принциптерін, этнологиялық зерттеу әдістері мен 

деректерді, әлем халықтарының этникалық тарихын, 

этникалық және этномәдени процесін, тұрмысы мен 

мәдениетіндегі ерекшеліктерді салыстыра отырып, әлемнің 

этникалық картасын жасауда теориялық негізін жасауды 

меңгереді. 

- дүние жүзі халықтарының этникалық бейнесін, қазіргі 

кезеңдегі этникалық және этномәдени процестерді танып 

біле алады; 

-  студент алынған аналитикалық білімін елдегі ұлтаралық 

қатынастарды бағалауға, дамытуға және қайшылықты 

жағдайды шешу бағдарламаларына қолдануға дағдыланады. 

 



Модуль 2.  Шетел тілі 

KBShT 2403 Кәсіби-бағытталған шетел тілі  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: KBShT 1404 

2+1+0 

 

Шет тілінде кәсіби қарым-қатынас негіздері курсы тілді меңгерудің 

орташа және жоғары деңгейіндегі студенттерге арналады. Кәсіби 

қарым-қатынас негіздері шет тілін меңгерудің жалпы деңгейін 

кӛтеруді кӛздейді. Студенттерді кәсіби қарым-қатынастың бастапқы 

принциптерімен таныстырады. Курстың мақсаты шет тілін кәсіби 

қарым-қатынас саласында қолдана білу дағдыларын дамыту болып 

табылады. Курстың барлық жұмыс түрлері оқу, тыңдау 

(аудирование), ауызекі сӛйлеуді және жазуды дамытуға бағытталған. 

- ауызша және жазбаша формада сӛйлесуді меңгеру үшін 

практикалық грамматика мен шетел тілінің лексикасын білу;  

- күнделікті және кәсіби қатынастарда шетел тілін белсенді 

қолдану. 

- мамандық бойынша кәсіби терминологияны қолдана білу.  

 

KBShT 1404 Кәсіби-бағытталған шығыс тілі 

(түрік, араб) 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: KBShT 2403 

2+1+0 

 

Шет тілінде кәсіби қарым-қатынас негіздері курсы тілді меңгерудің 

орташа және жоғары деңгейіндегі студенттерге арналады. Кәсіби 

қарым-қатынас негіздері шет тілін меңгерудің жалпы деңгейін 

кӛтеруді кӛздейді. Студенттерді кәсіби қарым-қатынастың бастапқы 

принциптерімен таныстырады. Курстың мақсаты шет тілін кәсіби 

қарым-қатынас саласында қолдана білу дағдыларын дамыту болып 

табылады. Курстың барлық жұмыс түрлері оқу, тыңдау 

(аудирование), ауызекі сӛйлеуді және жазуды дамытуға бағытталған. 

- ауызша және жазбаша формада сӛйлесуді меңгеру үшін 

практикалық грамматика мен шетел тілінің лексикасын білу;  

- күнделікті және кәсіби қатынастарда шетел тілін белсенді 

қолдану. 

- мамандық бойынша кәсіби терминологияны қолдана білу.  

 

Модуль 3. Әлемдік тарих контекстіндегі этносаясат 

KET 2405 Қазақстанның этносаяси 

тарихы  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: DZhT 1406 

2+1+0 

 

Курс қазіргі Қазақстан территориясындағы қоғамның даму үдерісін 

тарихи материалдар негізінде нақтыланып оқытылады және  

Қазақстан Республикасының тарихы бойынша обьективті білім 

қалыптастыру.  Курстың мақсаты Қазақстан тарихы ғылымының 

даму тарихын  зерттеу, оның дамуының ӛлшемдерін анықтау; 

әртүрлі кӛзқарастар бойынша түбегейлі шешімдерді айқындау. 

Курстың міндеті Қазақстан тарихы ғылымының қазіргі кезендегі 

даму деңгейін кӛрсету; зерттеу жұмыстарында тарихнамалық талдау 

әдістерін тиімді пайдалануды, зерттеп отырған мәселе бойынша 

ӛзінің жеке бағдарын айқындауға үйрету.  

– қоғамдық-әлеуметтік және саяси-экономикалық 

жағдайларды ӛз бетінше зерттей білуі тиіс;  

- ӛзінің қорытындыларын дәлелдей білуі керек; 

- ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу дағдыларын меңгеру 

керек; 

- сол жылдардағы оқиғаларды жаңа кӛзқарас тұрғысынан 

бағалау дағдыларын меңгеру керек; 

 

VI 1406 Дүние жүзілік тарихы  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: KET 2405 

2+1+0  

 

Курстың негізгі мақсаты Основной цель курса является изучение 

основных этапов исторического развития стран мира. В ходе его 

изучения будут изучены главные исторические события, их причины 

и следствия, основные тенденции развития современной 

международной системы. 

– негізгі тарихи оқиғаларды, оның салдарын  және 

себептерін білуі тиіс; 

– саяси-әлеуметтік ӛзгерістерінің тарихи шарттастығын 

білуі тиіс. 

Модуль 4. Археологиялық және этнологиялық зерттеулердің негіздері 

AZA 1407 Археологиялық қазба әдістері  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: AK 1401 

2+1+0 

 

Пәнді оқыту барысында студенттерге археологиялық ескерткіш 

туралы түсінік беріледі және әртүрлі археологиялық ескерткіштерді 

барлау мен оларда қазба жұмыстарын жүргізудің әдістері 

таныстырылады. Міндеттері: археологиялық ескерткіштерге 

кеңінен тоқталып, олардың ӛзіндік ерекшеліктерін; әр түрлі 

археологиялық ескерткіштердің орналасу ерекшеліктерін ескере 

археологиялық ескерткіштерді ӛзіндік ерекшеліктеріне 

карай ажырата білуі керек; археологиялық барлау 

жұмыстарын ұйымдастыра білуі керек; 

- археологиялық ескерткіштердің жекелеген түрлерін барлау 

мен қазудың әдістерін практика жүзінде іске асыра білуі 

тиіс; археологиялық заттармен жұмыс жасай білуі керек.  



отырып, оларды барлаудың жолдарын кӛрсету; жекелеген 

археологиялық ескерткіштерді қазудың әдістерімен таныстыру; 

қазба кезінде табылған заттар мен құрылыстарды есепке алу, 

археологиялық құжаттарды толтыру үлгілерімен таныстыру. 

 

EZA 1408 Этнологиялық зерттеу әдістері  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: EK 1402 

2+1+0 

 

Студент курсты оқу барысында қазіргі заманғы этнология ғылымы 

этнологиялық зерттеулердің  тұтастай кешенді әдістері қалыптасқан 

экспедициялық зерттеулерді қамтиды және жазба деректер мен 

ауызша аңыз әңгімелерді оқып үйренуді, статистикалық 

материалдарға талдау жасауды археология, антропология, 

демография, психология және басқа аралас пәндерді зерттеу 

әдістерін пайдалана отырып ғылыми талдаулар үшін түрлі ғылыми 

материалдарды пайдаланады. 

этнографиялық сұрақ топтамасының жүйесін; далалық 

этнологиялық материалдарды; этнологиялық құралдаманы 

білуі тиіс. 

этникалық мәдениеттің түрлі бағыттарын 

шығармашылықпен зерттеулерді жүзеге асыруды, далалық 

құжаттаманы сауаттылықпен жүргізуді және берілген 

тақырыптар бойынша далалық есептерді құрастыра білуі 

тиіс. 

далалық этнологиялық экспедицияларда алған білімдерін 

дұрыс бағытта пайдалану мен ғылыми зерттеу жұмыстарын 

нақты жүргізуге дағдылануы тиіс. 

TOA 4409 Тарихты оқыту әдістері 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: DZhT 1406, 

EIK 2405 

2+1+0 

 

Курстың  мақсаты  білімнің  шыңдалуы творчествалық  бағыт  

саласында тәжірибе, тарихи мектепте  оқу  үшін  қажетті  

құндылықтарды білу  болып  табылады. 

Орта мектепте оқытылытын тарих пәніне қатысты негізгі 

құжаттарды білуі; тарихты  оқыту әдістемесінің  мазмұны 

мен мәселелерін және басқа пәндермен байланыс білуі 

қажет;  

- тарихты оқыту   сабағында логикалық тапсырмалармен 

жұмыс жасай білу; бүгінгі күннің талабы бойынша сабақ 

ӛтуді, ӛткізуді сараптай білу; күнтізбелік тақырыптық 

жоспарлар жасай алу; нормтивти және әдістемелік 

құжаттарды, әдебиеттерді қолдана алу; оқушылардың 

білімін  обьективті түрде бағалау. 

Модуль 5. Музейтану және тарихи антропология 

M 2410 Музейтану    

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: TO 3421   

2+1+0 

 

Курстың  мақсаты  студенттерден музей  ісінің  ғылыми сала  

ретіндегі әлем  музейлерінің  тариы  туралы кӛріністі қалыптастыру, 

студенттер  музейдің негізгі  бағыттарын  біледі, ғылыми  қор, 

экспозицияның  дұрыс қойылуы, музей менеджменті  маркетингі, 

музейдің экскурциялық  бағыты. 

- студенттер арасында  музей ғимараттарындағы  ғылыми – 

зерттеу  бағытын іске  асыруды  қалыптастыру,   

- музей  ісінің  методологиялық жағдайын  еркін  

қалыптастыру,  

-музейлік  зерттеу әдістемелерінде рестоврациялық  

концервациялық  жұмыстар мен мәдени ескерткіштерді 

қорғау  салаларын  білімдерін  қалыптастыру. 

ТA 2411 Тарихи антропология 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: ТА 3421   

2+1+0 

 

Адамзат тарихындағы мәдени-әлеуметтік зерттеулерінде тарихи 

антропология негізгі бағыт болып табылады.  Студенттерде 

теориялық білімді қалыптастыру, сондай-ақ тарихты 

антропологиялық тұрғыдан оқуда білімдерін пайдалану үшін 

құрылған.  Пәнді оқытудың мақсаты – болашақ тарихшы 

мамандарды, жаңашыл даму жағдайындағы тарих пен этнология 

арасындағы туындап жатқан фундаменталды мәселелермен 

таныстыру. Пәнді оқытудың негізгі міндеттері: пәннің тарих үшін 

қажеттілігін түсіндіруді пәннің негізгі мақсаты ретінде кӛрсету; 

жеткілікті түрде студенттерді пәннің негізімен, бұл білімдерін 

тәжірибеде қолдану жолдарымен таныстыру; пәннің жұмыстарының 

түрлері мен әдістеріне үйрету; тарихи антропологиялық, 

Тарихи антропологиялық қалыптасу факторлары, мектептері 

мен бағыттары, пән спецификасын, әдістемесін сондай – ақ 

зерттеу әдістемесіндегі нігізгі түсініктерді білу қажет; 

Зерттеу әдістемелерін сараптай алу, антропологиялық 

зерттеулерді және алынған нәтижелерді логикалық түрде 

талдай білуі тиіс; 

Әлем халқының антропологиялық лингвистикалық 

конфессиялық классификация түрлерін білу;   

Қазақстан териториясындағы этникалық топтар олардың 

шығу тарихына  сондай – ақ  этникалық топтардың қазақ 

халқына ӛзара мәдени ықпалы; 

- Алған білімді сараптамалық және зерттеу жұмыстарында 



этнологиялық әдістер туралы, оны тәжірибеде және басқару 

шешімдерін қабылдағанда қолдану туралы ең кӛп түсінік алу; пән 

жоспарымен таныстыру. 

қолдана білу. 

Модуль 6. Әлем халықтарының этнографиясы 

EHE 2412 Еуразия халықтарының 

этнографиясы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: EEGK 2414 

2+1+0 

 

Еуразия халықтарының этнографиясы – тарихи пән ретінде алуан 

түрлі халықтарды зерттейді. Кейбір батыс елдерінде этнология 

әлеуметтік этнология не мәдени антропология аталатындығы белгілі. 

Еуразия халықтарының этнографиясы пәні нысаны – әлем 

халықтарының этногенезі, оның тарихи эволюциясы, шаруашылық-

мәдени типі, материалдық және  рухани мәдениеті, әдет-ғұрып, салт-

дәстүрлері, қазіргі ӛмірі, қазіргі кезеңдегі әлем  халықтарының 

этникалық және этномәдени үдерістері т.б. қарастырады.  

этнографияның әдістері мен түсінік аппаратын;  

Еуразия халықтарының этногенезі мен этникалық тарихын; 

Еуразия халықтарының шаруашылық-мәдени типі мен 

этникалық мәдениетін; 

Еуразия халықтарының тілдік, антропологиялық және 

конфессиялық және 

т.б. сипатын білуі тиіс. 

- Алған білімін зерттеу және сараптау жұмыстарында 

қолдана білу;  

- ғылыми-зерттеу жұмыстарында, мемлекеттік қызмет 

тәжірибесінде білімін жүзеге асыру дағдысына ие болуы 

тиіс.  

ENAAA 2413 Америка, Африка және 

Австралия халықтарының 

этнографиясы 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиттер: ENE 2412 

2+1+0 

 

Модульдың негізгі мақсаты мамандандырылған студенттерге әлем 

халықтарының этнографиясы бойынша тереңдетілген білім беру.  

Америка, Австралия және Африка халықтарының этногенезі, оның 

тарихи эволюциясы, шаруашылық-мәдени типі, материалдық және  

рухани мәдениеті, әдет-ғұрып, салт-дәстүрлері, қазіргі ӛмірі, қазіргі 

кезеңдегі әлем  халықтарының этникалық және этномәдени 

үдерістері т.б. қарастырады 

-Америка, Африка және Австралия халықтарының 

этникалық тарихына обьективті талдау жүргізуге;  

әлем халықтарының дәстүрлі мәдениетіндегі жалпылық пен 

ерекшелікті 

талдау;  

- этникалық үдерістер динамикасына талдау жасай білуі 

тиіс. 

- Ұлтаралық қатынастар саласында туындаған мәселелерді 

шешуде құзіретті болуы тиіс. 

EEGK 2414 Қазақстандағы этникалық 

топтардың этнографиясы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: ENE 2412 

2+1+0 

 

Модульдің мақсаты Тәуелсіз  Қазақстан  аумағын мекен  етіп  

отырған этностардың  этникалық  тарихын, мәдени ерекшеліктерін, 

түркі халықтарының  этнографиялық болмысын ашып кӛрсету.  

Курсты оқыту барысында студент Қазақстандағы  этникалық 

топтардың тарихы мен қазіргі кезеңдегі даму мүмкіндіктерін, түркі 

халықтарының таралу ареалын, этнографиялық ерекшелігін талдай 

білуге міндетті. Курста студент Қазақстандағы этникалық топтардың 

миграциясын, санын, мәдени орталықтары мен этномәдени 

үдерістерін біле алады.  

- Курсты оқу нәтижесінде Қазақстан  территориясындағы 

эникалық  топтардың  қалыптасу  тарихы, олардың  қазақ 

мәдениетіне, керісінше  қазақ  мәдениеттінің  басқа 

халықтар  мәдениетіндегі ықпалын сараптай білуі керек. 

Қазақстанда этникалық топтардың шығу тарихына 

сараптама жасау және қазақ халқымен этникалық топтардың 

мәдени арақатынасы; 

- сараптама жұмысы мен зерттеу жұмысы барысында алған 

тәжірибе білімді кәсіби бағытта пайдалана алу;  

Модуль 7. Тас және қола дәуірінің алғашқы қауым тарихы 

ATDE 1415 Адамзаттың тарихилыққа 

дейінгі эволюциясы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: EK 1416 

2+1+0 

 

Курстың мақсаты – студенттерде адамзат қоғамының дамуының 

заңдылықтарының және дамудың алғашқы сатысындағы олардың 

шаруашылығы мен қоғамдық қызметі туралы шынайы тарихи 

түсініктер қалыптастыру. 

Міндеттері – тӛмендегідей мәселелерді оқыту жатады: адамның 

және адамзат қоғамының  пайда болуы, олардың шаруашылықтық 

қызыметінің, материалдықжәне рухани мәдениетінің тууы мен 

алғашқы дамуы, алғашқы қоғамның ыдырауының алғышарттары мен 

жалпы барысы мен таптық қоғамдардың қалыптасуы. Сондықтан 

адам баласының және қоғамның пайда болуы мен дамуының 

теориялық мәселелері; 

шаруашылықтың, материалдық және рухани мәдениеттердің 

пайда болуы және дамуы мәселелері; 

алғашқы қоғамдық құрылыс кезеңінің түрлі сатыларындағы 

қоғамдық және отбасылық қатынастардың  зандылықтары; 

алғашқы қоғамның ыдырау зандылықтарын білуі тиіс. 

Қоғам дамуының жалпытарихи және жеке мәселелеріне 

қатысты зандылықтарды түсініп, талдау жасай білуі тиіс. 



бұл теориялық курс адамзат тарихының жалпы заңдылықтарының 

негізі болып табылады. 

EK 1416 Тас дәуірі  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: ATDE  1415 

2+1+0 

 

Мақсаты студенттерге теориялық білім беру және түсіндіру, оларды 

тас ғасырының ескерткіштерін қазудың археологиялық әдістерімен 

таныстыру, үйрету. Тас ғасырын зерттеудің ең басты нақты қадамы – 

тас қаруларды жасаудың техникасы мен типологиясын зерттеу, 

салыстырмалы анализ бен суреттеп жазу тәсілін үйрену, сонымен 

қатар болашақ мамандарды тас ғасырының дәуірлері мен 

мәдениеттерінің және т. б. мәселердің шешілмеген сұрақтарымен 

таныстыру. 

Семьяның шығуы және семьялық-некелік қатынастарды, 

наным-сенімдерін, адамдардың мәдени қарым-қатынасын 

білу; адамзат қоғамының және адамдардың жер бетінде 

пайда болуының негізгі теориялық мәселелерін білу; 

Алғашқы қоғамдағы жанұялық қарым-қатынастардың 

жалпы әртүрлі деңгейлердегі даму заңдылықтарын білу; 

алғашқы қоғам ыдырауының жалпы заңдылықтарын білу; 

 

KD 2417 Қола дәуірі 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: АК 1401 

2+1+0 

 

Курстың мақсаты - қола дәуiрi заманында Еуразия территориясын 

мекендеген тұрғындардың шаруашылығы, материалдық және рухани 

мәдениетiн оқып үйрету.  Осыған байланысты мынадай мiндеттер 

қояды: 

Қола дәуiрiнiң мәдениеттерi, кезеңделуi және хронологиясының 

теориялық мәселелерiн меңгеру; қола дәуiрiнiң қоғамдық-

экономикалық қатынастырын түсiне бiлу; қола дәуiрiнде 

Еуразияның түрлi аймақтарында ӛмiр сүрген тайпалардың 

археологиялық ескерткiштерiнiң сипатын, ӛзiндiк ерекшелiктерi мен 

ортақ белгiлерiн оқып үйрену; Еуразия территориясындағы қола 

дәуiрi мәдениетiнiң басқа кӛршi аймақтардағы мәдениеттермен 

байланысын зерттеп үйрену. 

- Еуразия жерiндегi қола дәуiрi ескерткiштерiнiң негiзгi 

сипаттарын бойына сiңiруi қажет; 

- Андрон, Беғазы-дәндiбай мәдениетi ескерткiштерiн 

ажырата, тани алатын болуы керек;  

- қола дәуiрi мәдениетiнiң аймақтық ерекшелiктерiн бiлуi 

қажет; 

- қола дәуiрi мәдениетi ескерткiштерiнен шығатын 

заттардың хронологиялық ерекшелiктерiн бiлуi қажет. 

Модуль 8.  Ерте темір дәуірі, ортағасыр археологиясы және архитектура 

ED 2418 Ерте темір дәуірі  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: АК 1401 

2+1+0 

 

Модуль ерте темір дәуірі бойынша тереңдетілген білім береді. 

Археологиялық мәдениеттердің сипатталуы ғана емес, теориялық 

мәселелері де қарастырылады.  

Курстың мақсаты, ежелгі кӛшпелілердің археологиялық 

мәдениеттері жӛнінде кешенді түрде білім беру.  

- Ерте темір дәуірі ескерткіштерін және кӛшпелі мәдениетін 

білу; 

Ерте темір дәуірінде ӛмір сүрген тайпалардың материалдық 

мәдениеті мен этномәдени процестеріне анализ жасай алу; 

 

OA 3419 Ортағасыр археологиясы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: OAEOA  3420 

2+1+0 

 

Пәннің мақсаты: археология саласы бойынша маманданып жүрген 

студенттерді Қазақстанның ортағасырлық археологиясының 

тарихымен, даму сатыларымен, материалдық және рухани 

мәдениетімен таныстыру.  Олардың біздің мемлекетіміздің тарихи 

қалыптасуындағы және жергілікті халықтың этногенезінің 

құралуындағы орны мен маңызын кӛрсету. 

Пәннің міндеттері – кӛрсетілген оқу бейініне сәйкес осы саланың 

маманын теориялық білімдер мен практикалық жұмыстарды 

пайдалана отырып дайындау.  Студенттерде Қазақстанның 

ортағасырлық қалалары мен елді-мекендерінің қалыптасуы, 

баламалануы жӛнінде және кӛшпелі тайпалардың мәдени мұрасы 

жайында түсінік қалыптастыру.  

Ұлы Жібек жолы бойында орналасқан қалалар тарихын білу.  

Ортағасырда ӛмір сүрген тайпалардың материалдық 

мәдениеті мен этномәдени процестеріне анализ жасай алу; 

Ортағасырлық қалалар мен қоныстар жайлы негізгі 

түсініктер мен терминологиясын білу; 

Хронологиялық ерекшеліктерге байланысты ортағасырдағы 

мемлекеттерді құруға негіз болған тайпалардың мәдениетін, 

ескерткіштерін ажырата білу. 

OAEOA 3420 Орталық Азияның ежелгі және 

ортағасыр  архитектурасы  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: ОА 3419 

2+1+0 

Модуль Орталық Азия территориясы бойынша архитектура 

тарихының сұрақтары қарастырылады (оның пайда болуы, дамуы). 

Ежелгі және ортағасырлық монументальды ӛнері және қазақ 

халқының, кӛрші этностардың архитектурасын,  аймақтағы 

әлеуметтік-мәдени ӛмірінің рӛлін студенттерге түсінік беру.  

- Археология қазба зерттеу барысында ескерткіштердегі 

жерлеу ғұрыптарында табылған артефактілерге тарихи 

салыстырмалы анализ жасай алуды білу. 



Модуль 9.  Тарихи ӛлкетану және халықтардың демографиясы 

TO 3421 Тарихи ӛлкетану  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  ТA 2411 

2+1+0 

 

Дисциплина  мақсаты – студенттердің теориялық  ж/е  

методологиялық  базада  локальды  база  ретінде  негізгі  мән  

мағынаны мен  ғылыми әлеуметтік  мәдени  ұлтқа  бағыштау  болып  

табылады. Бұл  дисциплина  бойынша  тарихи  ғылымдар  қоғамдық  

негізде  болады. 

- тарихи  комплекстік  дисциплина  бойынша  тарихи  цикл  

формасы  қоғамдық  бірлестікте  болады, ғылыми  ж/е 

пркатикалық  мән  мағынамен  ерекшеленеді.  

-Қазақстан  аумағының  негізгі  этаптарын  білу,   

-әртүрлі бағытта  ж/еформада  тарихи  жұмыстар  мен 

мұражай  негізделеді. 

TD 3422 Тарихи демография    

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: ТА 2411 

2+1+0 

 

Тарихи демографияның негізгі даму  кезеңдерін, ғылыми 

терминологиясын, халық ӛсімінің динамикасын, халықтың құрамын, 

миграция жағдайын кӛрсету; табиғи ӛсім, туу, ӛлім, жыныстық 

структура, жастық структура, отбасы және некелесу кӛрсеткіші 

сияқты мәселелерді зерделеп, саралау. 

Статистикалық ақпаратты жинау әдістемесін білу және 

ӛңдей білуі тиіс; 

Экономиканың статистикалық кӛрсеткіштерін есептеп, 

сараптай білу және олардың мағынасын интерпретациялау; 

Математиканың негізгі түсініктері мен қолданбалы 

статистикасын меңгеру;  

ЖЕКЕ БІЛІМ БЕРУ ТРАЕКТОРИЯЛАРЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ 

ЖБТ 1 «Археология және этнология: ашылуы және бағалануы» 

SW 3501 Scientific Writing 

1 кредит/2 ECTS 

0+1+0 

Студенттер  негізгі рӛлі  практикалық  ғылыми  әдістемелік  

жұмыстармен  ерекшеленеді, оның  әдісі  мен  заңдары   ғылыми  

әдістемелік  информацияның  жинақталуымен  негізгі  түсініктермен  

алгоритмді  шешімі  бар есептерде  қорғауға  алынған  іс-құжаттарда  

әлеуметтік  сертификаттандырған . 

- теориялық  этаптары  бойынша  эксприменттік  ғылыми  

зерттеулерін  жұмыспен  қамтып  білу.  

- теориялық  алған  білімді  ғылыми зерттеу  жұмыстарын  

нақты  шешім  қабылдау  үшін  қажет,   

-негізгі  мақсат  обьективті  зерттеу  міндетін  орындауға  

бағытталған. 

KTD  3502 Қазақстанның тас дәуірі 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  TD 1416, 

DECh 1415 

2+1+0 

 

Археология ғылымында жалпы танылған ережелер мен түсініктер 

негізінде Қазақстан территориясындағы адамзат қоғамы тіршілік 

әрекетінің даму ерекшеліктерін студенттерге  таныстырады. 

Міндеттері – Қазақстан мен оған шектес территориялардан табылған 

археологиялық ескерткіштерді, оның геоморфологиялық жағдайын, 

ежелгі тұрғындардың материалдық мәдениетін сипаттау негізінде 

Қазақстан тарихының ежелгі тарихын қалпына келтіре алады.   

Қазақстанның тас дәуірінің тарихы мен дамуын білу; 

Студенттер археологиялық ескерткіштерді анықтай алуы 

тиіс; 

Палеоантропология жӛнінде толықтай мәлімет және 

тастарды қашаудың технологияларын меңгере алады; 

- Қазақстанның жаңа тас ғасыры бойынша жаңа зерттеулерді 

білуі тиіс. 

KKETD  3503 Қазақстанның қола және ерте 

темір дәуірі 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  KD  2417 

2+1+0 

Қазақстан территориясындағы қола және ерте темір дәуірлеріндегі 

кӛне мәдениеттер мен ескерткіштерді қарастыру, оларды салыстыра 

отырып ерекшеліктерін бӛліп кӛрсету. Сол арқылы студенттерде 

кӛрсетілген кезеңдердегі ескерткіштердің территорияларын, мәдени 

мұраларын айыра білуге үйрету және жоғары кәсіби деңгейі мен 

бүгінгі ғылыми мәселелерді шеше білетін қабілеті бар болашақ 

археолог-мамандарды дайындау. Міндеттері: Евразияның қола және 

темір дәуірлерінің іргелі мәселелерін қарастыру;. Студенттерде 

қарастырылып отырған кезеңде Евразия кеңістігінде орын алған 

мәдени ықпалдастықтар жӛнінде түсінік қалыптастыру. Аталған 

территориядағы ескерткіштер мен мәдениеттердің ерекшеліктері 

туралы білімді игеру. Евразияның қола және ерте темір 

дәуірлеріндегі ескерткіштерін жүйлеу мен уақытнамалық жағынан 

кезеңдеуді үйрету.  

Білуі: 

Қазақстанның қола және ерте темір дәуірі негізгі 

ескерткіштерінің мәдениеттерімен тарихының зерттелу 

тарихын білуі; 

Қазақстанның қола және ерте темір дәуірі археологиялық 

ескерткіштерінің орналасуы мен мағынасы, маңызын 

түсінуі;  

Евразия қола және ерте темір дәуірі бойынша негізгі 

әдебиеттер мен тарихи-археологиялық деректермен жұмыс 

жасай алуы керек; Евразияның қола және ерте темір дәуір 

ескерткіштерін ерекшеліктері мен хронологиясы, 

кезеңделуіне қарай айыра немесе ажырата білуді меңгеруі 

қажет. 



KOA  3504 Қазақстанның ортағасырлық 

археологиясы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: ОА 3419 

2+1+0 

Пәннің мақстаны Қазақстанның ортағасырлық археологиясының 

тарихы мен дамуымен (қалалар, елді-мекендер) таныстыру, олардың 

біздің мемлекетіміздің тарихи қалыптасуындағы және жергілікті 

халықтың этногенезінің құралуындағы орны мен маңызын кӛрсету. 

Міндеттері – кӛрсетілген оқу профиліне байланысты осы саланың 

маманын теориялық білімдер мен практикалық жұмыстарды 

пайдалана отырып дайындау. Оқытылатын пән Қазақстанның 

ортағасырлық қалалары мен елді-мекендерінің қалыптасуындағы 

тарихи-мәдени, этносаяси және экономикалық салалар бойынша 

мәлімет береді, сонымен қатар олардың Евроазиялық 

қоғамдастықтағы маңызы кӛрсетіледі. 

 

ортағасырлық қалалар мен қоныстардың терминологиясына, 

негізгі түсініктеріне анализ жасай алу керек; 

ортағасырлық мемлекеттердің құрылуына, пайда болуына 

негіз болған тайпалар мен тайпалық одақтардың мәдениеті 

мен ескерткіштерін кезеңделу ерекшеліктеріне қарай 

ажырата алу керек; археологиялық ескерткіштерден 

табылған артефактілерге салыстырмалы тарихи сараптама 

жасай алуы тиіс; Қазақстанның орта ғасырлық 

археологиясына қатысты ескерткіштердің алатын орны мен 

мағынасын білуі тиіс;Қазақстанның ортағасырлық 

қалаларына қатысты әдебиеттер мен дерек кӛздерін меңгеруі 

тиіс. 

TMEPKKN  4505 

 

Тарихи-мәдени ескерткіштерді 

пайдалану мен қорғаудың 

құқықтық негіздер 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: M 2410 

2+1+0 

Қазақстанның және жақын-алыс шетел мемелекеттерінің негізгі 

теориялық ережелерімен,  тарихи-мәдени ескерткіштерді пайдалану 

мен қорғаудың құқықтық негіздерінің заңдық-құқықтық  акттарымен 

таныстыру. Мақсаты, студенттерге тарихи-мәдени ескерткіштерді 

пайдалану мен қорғаудың құқықтық негіздер бойынша  

толық мәліметтер беру. Курстың міндеті, тарихи-мәдени 

ескерткіштерді пайдалану мен қорғаудың құқықтық негіздер 

бойынша толық түсініктеме бері. 

 

Тарихи-мәдени ескерткіштерді қорғаудың халықаралық 

заңдарынан хабары болуы тиіс; 

Ескерткіштерді қорғау мәселелерін шешу үшін үкіметтік, 

ӛкіметаралық және ӛкіметеместік ұйымдар арасындағы 

байланысты ажырата білуі шарт. 

Музеология және ескерткіштану кәсіби саласындағы 

жинақталған тәжірибе негізінде, сондай-ақ ғылыми-

негіздемелік қорытындыларды жетекшілікке ала отырып, 

жеке жұмыс жасай білуі тиіс. 

KTN  4506 

 

Картография және топография 

негіздері 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  AZA  1407 

2+1+0 

Курсты оқу барысында тарих ғылымында қолданылатын нақты-

ғылыми әдістер оқытылады. Студенттер әртүрлі географиялық 

нысандарды: оронимдер, спелеонимдер, гидронимдер, ойконимдер 

сонымен қатар этнографиясы, әртүрлі облыстар мен 

территориялардың тарихы зоқытылады.   

Топография мен картографияның негізін оқытады. Студенттер 

техникалық құрылғылармен, ӛлшегіш құралдармен жұмыс жасау 

әдістемесін, қазбаның жоспарын түсіруді, археологиялық 

нысандарды, жергілікті жердің топографиялық картасын түсірудің 

әдістерін үйренеді.  

студенттер қазба жобасын, топокартасын түсіруді, жазуды 

үйренумен қатар, техникалық құрылғылармен жұмыс жасау 

әдістемесін, сондай-ақ географиялық, топографиялық 

карталарды сызуды үйренеді; 

нысандардың геоморфологиялық жағдайын, топография ісі 

мен картография негіздерін меңгере білуі тиіс; 

KO  3507 

 

Кӛшпенді ӛркениет 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: ТО 3421   

2+1+0 

Студенттер  этномәдениетпен  процеспен, Қазақстан  

териториясындағы болып  жатқан  ӛзгерістермен  ерекшеленеді. 

Негізгі  феномені  болып  негізгі  этикалық  сана  сезіммен  

анықталады. Модульдің мақсаты  - студенттерге кӛшпелілер  

ӛркениетінің  әлемдік  ӛркениеттегі алатын  орнын  ашып  кӛрсету. 

Сонымен қатар, студенттер курсты оқу барысында кӛшпелілер 

ӛркениетінің зерттелу тарихын, деректік кӛзіне байланысты 

мәліметтерді қарастырады 

Қазақстандағы жайылымдық жерлер экологиясын, сондай 

Орталық Азия территориясында кӛшпенділердің шығуын, 

дамуын білуі; 

Әлемдік кӛшпенділер тарихы негізінде, кӛшпенділер 

тарихын, түп-тамырынан хабардар болуы тиіс; 

Тарихи-мәдени кезеңдер бойынша кӛшпенділердің этно-

мәдениеттік ұстанымдарын білу; 

Түрлі деректер негізінде кӛшпенділерді зерттеу 

әдістемелерін меңгеру, тарихи кезеңдермен кӛшпенділерге 

байланысты мәдениеттерге сараптама жасай білу; 

KHEET  3508 Қазақ халқының этногенезі 

және этникалық тарихы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  KETE  2414 

2+1+0 

Модульдің мақсаты қазақ этносының  этникалық  тарихын, мәдени 

ерекшеліктерін, этнографиялық болмысын ашып кӛрсету. 

Курстың негізгі міндеттері:  

- қазақ халқының этногенезі мен этникалық тарихының негізгі 

теориялық мәселелерін қарастыру; 

- еуразиялық контекстегі және әлемдік мәдени-ӛркениеттік 

үдерістегі қазақ халқының этникалық тарихы бойынша 

теориялық және фактологиялық материалдарды білуі тиіс; 

- Қазақстан территориясындағы этногенездің тарихи 

алғышарттарын; қазақ халқының этникалық тарихындағы 



- қазақ ұлтының қалыптасуының тарихи алғышарттарын зерттеу; 

- Қазақ хандығының құрылуына байланысты қазақ халқының 

қалыптасып аяқталу кезеңін талдау 

Курстың қысқаша сипаттамасы: этникалық және этносаяси тарихтың 

негізгі этаптарының, күрделі ру-тайпалық құрылымның және 

Қазақстанның этноаумағында тарихи қалыптасқан үштік жүйенің 

(жүз), этнонимдердің айқындалуын, экзоэтноним және 

эндоэтнонимдерді, іргелес халықтармен этномәдени байланыстарын 

зерттеу. 

индоеуропалық және түріктік фактордағы рӛлін білуі тиіс. 

- этникалық тарихы бойынша тарихи деректерді саралау, 

әдебиеттер бойынша аналитикалық шолу жасай білуі тиіс. 

- негізгі жазба жұмыстарының түрлерін орындау (сын-пікір, 

шолу жасау, реферат, ғылыми баяндама) және презентация 

дайындай білуі тиіс.  

KHDSh  3509 Қазақ халқының дәстүрлі 

шаруашылығы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  KETE  2414 

2+1+0 

Модульдің мақсаты қазақ халқының шаруашылығындағы мал 

шаруашылығы мен   егіншіліктің қазақ тұрмысындағы  орны мен 

маңызын ашып кӛрсету.  

Модуль аясында географиялық- климаттық жағдайларға байланысты 

студент қалыптасқан ауыл шаруашылық  мәдениетінің түрлерін, 

аумақтық қолданыс аясын,  шаруашылық құралдарын түрлерін 

білуге міндетті. Курстың сипаты: студенттер мал шаруашылығының, 

егіншіліктің  түрлерімен, ӛңдеу тәсілдерімен, егін егу мен жинау  

кездерінде  пайдаланылатын  еңбек  құралдарымен, егіншіліктің 

Қазақстандағы  таралу  аймақтарымен, мезгілді жайылымдық  

жерлер, кӛші-қон  аймақтарымен  танысады.  

Орталық Азия кӛшпенді тайпаларының күнделікті ӛмірі, 

этномәдениеттік ұстанымдарына және қазақтардың дәстүрлі 

шаруашылығына сараптама алу керек; 

Белгілі бір тарихи-мәдени кезеңдерде қазақтардың ру-

тайпалық қоғамдарындағы шаруашылық алғышарттарын 

білуі керек; 

Қазақтардың шаруашылығы мен қосымша күнделікті 

тіршілігіндегі іс-әрекеттері жайлы деректермен таныс болуы 

тиіс; 

KHRM 4510 

 

Қазақ халқының рухани 

мәдениеті 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  KETE  2414 

2+1+0 

Мақсаты - қазақ этносының біртұтас бірлігі негізінде мәдениетін 

зерттеу, студенттерге қазақ халқы рухани мәдениетінің құрамдас 

элементтері арқылы берілген рухани мәдениетін дәстүрлі 

құндылықтар жүйесі ретінде қабылдауы болып табылады. Пән 

міндеттеріне қазақ халқының рухани мәдениетінің салалас пәндер 

(фольклористика, этномузыка, мәдениеттану, философия, тарих, 

дінтану, ӛнертану, археология және т.б.) материалдарын пайдалана 

отырып, комплексті, ғылыми-интегративтік түрде зерттеулер кіреді. 

Аталған пәнді оқыту мамандарды даярлауда маңызы зор, ӛйткені 

қазақ халқының рухани мәдениетінің даму жолдарын, негізгі 

кезеңдерін, мәдениеттің этникалық нақыштарын айқындауға рухани 

мәдениеттің алатын орнын кӛрсетеді. 

- қазақ халқының рухани мәденитін оқудағы теориялық 

және қолданбалы аспектілеріне байланысты 

терминологияны білуі және қолдана алуы  

- этномәдени процестердің негізі туралы түсініктері болуы 

қажет.  

– рухани мәдениетке байланысты тарихи-мәдени 

зәрттеулердің салыстырмалы әдісі туралы түсінігі болуы 

қажет. 

 

AEKRK   4511 

 

Археологиялық ескерткіштерді 

қорғау, реставрациялау және 

консервациялау 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  AZA 1407 

2+1+0 

Курстың мақсаты тарихи ескерткіштер бойынша толықтай түсінік 

беру. Әлемдік ескерткіштерді сақтап қалу және студенттер 

ескерткіштерді сақтап қалудың Қазақстандық тәжірибесімен 

танысады (Отырар, Тамғалы, Сауран, Баласағұн, Сығанақ); 

Студенттерді реставрациялық жұмыстардың негізгі теориялық 

ережелермен таныстыру.  

Ескерткіштерді қорғауға қатысты заңдастырылған акттермен 

таныстыру, оқыту. 

  

ақпараттық технологиялар, компьютерлік бағдарламаларды, 

технологияларды меңгеру; есепке алу, тіркеу, фиксация, 

стратификация және Қазақстан территориясындағы, сондай-

ақ шет елдердегі ескерткіштерге реставрация, консервация 

жасау әдістемелерінің алғышарттарын білуі; 

лабораториялық жағдайларда археологиялық, 

этнографиялық т.б. жәдігерлерді камералдық жағдайларда 

ӛңдей алу;  

KHMM 3512 

 

Қазақ халқының материалдық 

мәдениеті 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: EНE 2412 

2+1+0 

Курстың негізгі мақсаты қазақ этносының қазіргі кезді қоса әртүрлі 

тарихи  кезеңдердегі  қоныстар мен тұрғын үй  түрлері мен 

шаруашылық құрылыстарын жалпы  сипаттамасын,  халық киімдері  

мен әшекей бұйымдарының жиынын, үй аспаптары мен  дәстүрлі 

және қазіргі тамақтану жүйесінің дамуын,  материалдық мәдениетке 

- қазақ халқының материалдық мәдениетін зерттеудегі 

деректер мен тарихнама;  

- Қазақстанның мәдени-тарихи, әлеуметтік-экономикалық 

және саяси дамуының заңдылықтары, үрдістері мен негізгі 

кезеңдері туралы теориялық білім;  



қатысты әдет-ғұрыптар мен салт-дәстүрлер және т.б. студенттерді 

таныстыру болып табылады. Пәнді оқытудағы міндеттер: - қазақ 

халқының қазіргі кезді қоса әртүрлі тарихи  кезеңдердегі 

материалдық мәдениетіне байланысты негізгі теориялық пікірлер 

және мәселелермен таныстыру;  

елді-мекен, баспана, интерьер, дәстүрлі киім-кешек және зергерлік 

бұйымдар кешені, тағам, тамақтану және аспаптардағы этникалық, 

жастық және т.б. айырмашылықтар ерекшеліктерін қарастыру; 

 материалдық мәдениетті зерттеудің әр түрлі әдістерімен таныстыру. 

- баспана түрлері және семантика; 

 - этнологиялық құрал (инструментарий); 

- Қазақстанның ежелгі кезеңнен бастап қазіргі кезге дейінгі 

мәдени-тарихи дамуының үдерістерін, аймақтың бүкіл 

әлемдік мәдените тарихындағы орны мен ролін түсіну; 

этнологиялық зерттеулердің негізгі түсініктері мен 

терминологиясын білу және оған анализ жасау; 

- қазақ халқының материалдық мәдениетіне қатысты негізгі 

деректер;шаруашылық ерекшелікері. 

UZhZhKZh 4513 

 

Ұлы Жібек жолы және керуен 

жолдары 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: ОА 3419 

2+1+0 

Пәнді оқыту барысында ортағасырлық қалалардың ерекшеліктері, 

таралған аймақтары, мерзімделуі, материалдық мәдениеті, тарихи-

топографиялық ерекшеліктері, тарихи дамуы және 

фортификациялық ерекшеліктері қарастырылады. Курсты оқу 

барысында Шу даласындағы Құлан, Меркі, Талас даласындағы 

Тараз, Қоңыртӛбе, Садырқорған қалаларының дамуы мен пайда болу 

уақыты қарастырылады. Қазақстанның ортағасырлық қалаларының 

орналасу аймағы мен оның тарихи дамуы сипатталады.  

- Ұлы Жібек жолы бойы қалаларының орналасуы мен пайда 

болуы тарихын білуі шарт;- оқу, оқу-зерттеу, ғылым 

қызметінде қолдану мақсатында пән аралық білімді 

жоспарлап, концептуалдай білу; 

- ескерткіштерді қорғау мәселесіндегі үкіметтік, үкімет 

аралық және үкіметтік емес үйымдармен ӛзара қимылдау 

керектігін түсіну. 

ЖБТ 2 «Археолог-ӛлкетанушы» 

SW 3501 Scientific Writing 

1 кредита/2 ECTS 

0+1+0 

Студенттер  негізгі рӛлі  практикалық  ғылыми  әдістемелік  

жұмыстармен  ерекшеленеді, оның  әдісі  мен  заңдары   ғылыми  

әдістемелік  информацияның  жинақталуымен  негізгі  түсініктермен  

алгоритмді  шешімі  бар есептерде  қорғауға  алынған  іс-құжаттарда  

әлеуметтік  сертификаттандырған . 

- теориялық  этаптары  бойынша  эксприменттік  ғылыми  

зерттеулерін  жұмыспен  қамтып  білу.  

- теориялық  алған  білімді  ғылыми зерттеу  жұмыстарын  

нақты  шешім  қабылдау  үшін  қажет,   

-негізгі  мақсат  обьективті  зерттеу  міндетін  орындауға  

бағытталған. 

KTD 3502 

 

Қазақстанның тас дәуірі 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  TD  1416 

2+1+0 

Археология ғылымында жалпы танылған ережелер мен түсініктер 

негізінде Қазақстан территориясындағы адамзат қоғамы тіршілік 

әрекетінің даму ерекшеліктерін студенттерге  таныстырады. 

Міндеттері – Қазақстан мен оған шектес территориялардан табылған 

археологиялық ескерткіштерді, оның геоморфологиялық жағдайын, 

ежелгі тұрғындардың материалдық мәдениетін сипаттау негізінде 

Қазақстан тарихының ежелгі тарихын қалпына келтіре алады.   

Қазақстанның тас дәуірінің тарихы мен дамуын білу; 

Студенттер археологиялық ескерткіштерді анықтай алуы 

тиіс; 

Палеоантропология жӛнінде толықтай мәлімет және 

тастарды қашаудың технологияларын меңгере алады; 

- Қазақстанның жаңа тас ғасыры бойынша жаңа зерттеулерді 

білуі тиіс. 

KKD   3503 

 

Қазақстанның қола дәуір 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  KD  2417 

2+1+0 

Курстың мақсаты - қола дәуiрi заманында Қазақстан жерiн 

мекендеген тұрғындардың шаруашылығы, материалдық және рухани 

мәдениетiн оқып үйрету. Осыған байланысты мынадай мiндеттер 

қояды: қола дәуiрiнiң мәдениеттерi, кезеңделуi және 

хронологиясының теориялық мәселелерiн меңгеру; қола дәуiрiнiң 

қоғамдық-экономикалық қатынастырын түсiне бiлу; қола дәуiрiнде 

Қазақстанның түрлi аймақтарында ӛмiр сүрген тайпалардың 

археологиялық ескерткiштерiнiң сипатын, ӛзiндiк ерекшелiктерi мен 

ортақ белгiлерiн оқып үйрену; Қазақстан жерiндегi қола дәуiрi 

мәдениетiнiң басқа кӛршi аймақтардағы мәдениеттермен 

байланысын зерттеп үйрену. 

 

Евразия мен Қазақстанның қола дәуірі ескерткіштері мен 

мәдениеттерін білуі; 

Қазақстан қола дәуірі ескерткіштері мен мәдениеттерінің 

алатын орнын білуі; 

Қазақстан қола дәуірі ескерткіштеріне қатысты негізгі 

әдебиеттермен танысады; 

Орталық Азия қола ғасырына қатысты әдебиеттермен 

жұмыс жасай алуы; 

Орталық Азия қола дәуір ескерткіштерін, мәдениеттерін 

ерекшеліктері мен кезеңделуіне байланысты ажырата білуі; 

Ӛз кӛзқарасын қола дәуір ескерткіштеріне қатысты білдіре 

білу; 

KETD  3504 

 

Қазақстанның ерте темір дәуірі 

3 кредит/5 ECTS 

Ерте темір дәуірлеріндегі кӛне мәдениеттер мен ескерткіштерді 

қарастыру, оларды салыстыра отырып ерекшеліктерін бӛліп кӛрсету. 

Қазақстан ерте темір дәуіріне қатысты негізгі мәселелерді 

білуі; 



Пререквизиттер:  ETD  2418 

2+1+0 

Сол арқылы студенттерде кӛрсетілген кезеңдердегі ескерткіштердің 

территорияларын, мәдени мұраларын айыра білуге үйрету және 

жоғары кәсіби деңгейі мен бүгінгі ғылыми мәселелерді шеше білетін 

қабілеті бар болашақ археолог-мамандарды дайындау. Міндеті іргелі 

мәселелерін қарастыру; мәдени ықпалдастықтар жӛнінде түсінік 

қалыптастыру; ескерткіштер мен мәдениеттердің ерекшеліктері 

туралы білімді игеру; Қазақстанның қола және ерте темір 

дәуірлеріндегі ескерткіштерін жүйлеу мен уақытнамалық жағынан 

кезеңдеуді үйрету.  

Орта Азия мен Қазақстан ерте кӛшпенділеріне қатысты 

жазба деректерді білуі; 

Орта Азия мен Қазақстан ерте темір дәуірі ескерткіштеріне 

қатысты деректер мен негізгі әдебиеттермен жұмыс жасай 

білуі; 

Орта Азия ерте темір дәуірі ескерткіштері мен 

мәдениеттерін ерекшелігі мен кезеңдеуіне қарай ажырата 

білу; 

AKO  4505 

 

Алғашқы қауымдық ӛнері 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  ATDE  1415 

2+1+0 

Модульдің мақсаты – адамзат  тарихының жазу  пайда  болмаған 

кезеңдердегі қоғамның пайда болу, қалыптасу, даму тарихын адам 

шығармашылығы (алғашқы  қауым ӛнері) негізінде түсіндіру. 

Курста кейінгі тас  ғасырының алғашқы кезеңдерінде қалыптасып, 

22-24 мың жылдықтарға дейін  созылған алғашқы қауымдық 

аңшылардың бізге жеткен қол ӛнер  туындылары, табылған 

ескерткіштер жӛніндегі  зерттеулер мен деректерді қарастырады. 

«Алғашқы қауым» ӛнерінен негізгі алғышарттарын білу, 

сондай-ақ тас дәуірінен ерте темір дәуірі аралығындағы 

құрылысында ӛнер аспектілерін білуі тиіс; 

Алғашқы қауым ӛнеріне қатысты дерек кӛздерімен негізгі 

әдебиеттерімен жұмыс жасай білуі; 

Ӛнер ескерткіштерін анализ жасап, орналасқан жеріне және 

ғасырлары бойынша ажырата білу; 

KP 4506 

 

Қазақстан  петроглифтері 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  ATDE  1415 

2+1+0 

Модульдің аясында студенттер археологиялық деректердің маңызды 

бір бӛлігі болып саналатын тастағы  жазулар арқылы бейнелеу 

ӛнерінің, алғашқы қауым ӛнер тарихын, петроглифтердің адам 

ӛмірінде  алған  орны мен пайда болуын,   Тамғалы тас кешені 

туралы, т.б. жан-жақты білуі міндетті.  Сонымен қатар, 

петроглифтердің кӛшірмесін жасау,  суретке  түсіру, тастағы  

суреттерді  кезеңге бӛлу жұмыстарымен  танысады. 

Қазақстан тасқа салынған суреттерінің орналасуы мен 

кезеңделуін білу; 

Петроглифтерді түпнұсқадан кӛшіру, суретке түсіру, 

кезеңделуін білумен қатар, олардың жасын анықтау, 

суреттерге анализ жасап, интерпретация жасай алу; 

KOA   3507 

 

Қазақстанның ортағасырлық 

археологиясы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  OA  3419 

2+1+0 

Пәннің мақстаны Қазақстанның ортағасырлық археологиясының 

тарихы мен дамуымен (қалалар, елді-мекендер) таныстыру, олардың 

біздің мемлекетіміздің тарихи қалыптасуындағы және жергілікті 

халықтың этногенезінің құралуындағы орны мен маңызын кӛрсету. 

Міндеттері – кӛрсетілген оқу профиліне байланысты осы саланың 

маманын теориялық білімдер мен практикалық жұмыстарды 

пайдалана отырып дайындау. Оқытылатын пән Қазақстанның 

ортағасырлық қалалары мен елді-мекендерінің қалыптасуындағы 

тарихи-мәдени, этносаяси және экономикалық салалар бойынша 

мәлімет береді, сонымен қатар олардың Евроазиялық 

қоғамдастықтағы маңызы кӛрсетіледі. 

 

ортағасырлық  қалалар мен қоныстардың 

терминологиясына, негізгі түсініктеріне анализ жасай алу 

керек; 

ортағасырлық мемлекеттердің құрылуына, пайда болуына 

негіз болған тайпалар мен тайпалық одақтардың мәдениеті 

мен ескерткіштерін кезеңделу ерекшеліктеріне қарай 

ажырата алу керек; археологиялық ескерткіштерден 

табылған артефактілерге салыстырмалы тарихи сараптама 

жасай алуы тиіс; Қазақстанның орта ғасырлық 

археологиясына қатысты ескерткіштердің алатын орны мен 

мағынасын білуі тиіс; 

Қазақстанның ортағасырлық қалаларына қатысты 

әдебиеттер мен дерек кӛздерін меңгеруі тиіс. 

UZhZhKZh  3508 

 

Ұлы Жібек жолы және керуен 

жолдары 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  OA  3419 

2+1+0 

Пәнді оқыту барысында ортағасырлық қалалардың ерекшеліктері, 

таралған аймақтары, мерзімделуі, материалдық мәдениеті, тарихи-

топографиялық ерекшеліктері, тарихи дамуы және 

фортификациялық ерекшеліктері қарастырылады. Курсты оқу 

барысында Шу даласындағы Құлан, Меркі, Талас даласындағы 

Тараз, Қоңыртӛбе, Садырқорған қалаларының дамуы мен пайда болу 

уақыты қарастырылады. Қазақстанның ортағасырлық қалаларының 

орналасу аймағы мен оның тарихи дамуы сипатталады.  

- оқу, оқу-зерттеу, ғылым қызметінде қолдану мақсатында 

пән аралық білімді жоспарлап, концептуалдай білу; 

- ескерткіштерді қорғау мәселесіндегі үкіметтік, үкімет 

аралық және үкіметтік емес үйымдармен ӛзара қимылдау 

керектігін түсіну. 

AAT 3509 

 

Археологиялық ашылулардың 

тарихы 

Курсты оқу барысында студенттер археологиялық ашылулардың 

тарихы мен зерттеулері бойынша материалдарды  меңгере алады. 

Археологиялық ашылулардың тарихын білу; 

Археология бойынша теориялық және қолданбалы білімді 



3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: АК 1401 

2+1+0 

Әлемдік археология бойынша ӛздерінің кәсіби білімдерін толықтыра 

алады.  

Курстың міндеті әртүрлі дәуірлер бойынша алғашқы ашылулардың 

тарихына қатысты маериалдарды қамту болып табылады. Аталмыш 

пән археолог мамандарын толықтай дайындауға қосымша берілген 

курс. 

меңгеру; 

Интерпретация және сын беруге, сонымен қатар меңгере 

білуі тиіс. 

Археологиялық ашылулардың соңғы жетістіктерін білуі 

тиіс.   

Адамзат тарихындағы археологиялық ашылулардың орны 

мен рӛлін ажырата білуі тиіс. 

TMEPKKN  4510 

 

Тарихи-мәдени ескерткіштерді 

пайдалану мен қорғаудың 

құқықтық негіздері 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:   AZA 1407 

2+1+0 

Қазақстанның және жақын-алыс шетел мемелекеттерінің негізгі 

теориялық ережелерімен,  тарихи-мәдени ескерткіштерді пайдалану 

мен қорғаудың құқықтық негіздерінің заңдық-құқықтық  акттарымен 

таныстыру. Мақсаты, студенттерге тарихи-мәдени ескерткіштерді 

пайдалану мен қорғаудың құқықтық негіздер бойынша  

толық мәліметтер беру. Курстың міндеті, тарихи-мәдени 

ескерткіштерді пайдалану мен қорғаудың құқықтық негіздер 

бойынша толық түсініктеме бері. 

Тарихи-мәдени ескерткіштерді қорғау жайлы халықаралық 

заң актілерін білуі; 

Ескерткіштерді қорғауға қатысты ӛкіметаралық, ӛкіметтік, 

ӛкіметтік емес ұйымдардың ара-жігін білу; 

Музейтану, ескерткіштану мәселелеріне қатысты оқу 

барысында кәсіби білімі бойынша және жинақтаған ғылыми 

іс-тәжірибе негізінде ӛз алдына жұмыс жасай білуі тиіс; 

KTN  4511 

 

Картография және топография 

негіздері 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  AZA  1407 

2+1+0 

Осы модульді оқу барысында картография және топография 

негіздерін, яғни географиялық  карталарды жасау мен  қолдану 

әдістерін үйретеді. Ұсынылып  отырған  курс топография ісі мен  

картография негіздерін оқытады. Аталмыш  курс картография және 

топография  негіздерін қарастырады. Техникалық ӛлшеу 

құралдарының әдістерімен қатар, қазба жұмыстарының  жоспарын, 

аймақтың  топокартасын  жасауды үйренеді.  

студенттер қазба жобасын, топокартасын түсіруді, жазуды 

үйренумен қатар, техникалық құрылғылармен жұмыс жасау 

әдістемесін, сондай-ақ географиялық, топографиялық 

карталарды сызуды үйренеді; 

нысандардың геоморфологиялық жағдайын, топография ісі 

мен картография негіздерін меңгере білуі тиіс; 

AEKRK 3512 

 

Археологиялық ескерткіштерді 

қорғау, реставрациялау және 

консервациялау 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  AZA  1407 

2+1+0 

Курстың мақсаты тарихи ескерткіштер бойынша толықтай түсінік 

беру. Әлемдік ескерткіштерді сақтап қалу және студенттер 

ескерткіштерді сақтап қалудың Қазақстандық тәжірибесімен 

танысады (Отырар, Тамғалы, Сауран, Баласағұн, Сығанақ); 

Студенттерді реставрациялық жұмыстардың негізгі теориялық 

ережелермен таныстыру.  

Ескерткіштерді қорғауға қатысты заңдастырылған акттермен 

таныстыру, оқыту. 

Ақпараттық технологиялар, компьютерлік бағдарламаларды, 

технологияларды меңгеру; есепке алу, тіркеу, фиксация, 

стратификация және Қазақстан территориясындағы, сондай-

ақ шет елдердегі ескерткіштерге реставрация, консервация 

жасау әдістемелерінің алғышарттарын білуі; 

лабораториялық жағдайларда археологиялық, 

этнографиялық т.б. жәдігерлерді камералдық жағдайларда 

ӛңдей алу;  

AMKKBA 4513 

 

Археологиялық 

материалдарды қалпына 

келтіру және бағалау  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:  AZA  1407 

2+1+0 

Курсты оқу барысында археологияның ғылым  ретіндегі әдістемелік 

негізінің  қалыптасуын  қарастырады. Құралдарды жасау 

техникасымен,  табылған  заттарды сипаттау және олардың 

сызбасын  жасау  негіздерімен, суреттерді  жӛндеу әдістерімен 

танысады.  Сондай-ақ,  курсты оқу  археологтардың  қолданатын  

зерттеу әдістерімен  толық  таныстырады.  Бұл модульді оқу  

барысында  археология ғылымының  негізгі принциптеріне, 

табылған  деректерді интерпретациялау мүмкіндіктеріне, 

археологиялық  заттарды сыныптау  негізіне  бағытталған. Модульді 

оқу  барысында студенттер  археологиялық зерттеу  жұмыстарын 

жүргізу мен трассология негіздерін  үйренеді. 

Жәдігерлерді суреттеу-бейнелеу әдістемесі мен қайта 

жаңғырту, талдап, түсіндіре бліу; 

Трассологиялық тәсілдер негізінде жәдігерлерге типология, 

классификация жасай алу және интерпретация жасай білуі 

тиіс; 

ЖБТ 3 «Этнолог-аймақтанушы» 

SW 3501 Scientific writing 

1 кредит/2 ECTS 

0+1+0 

Студенттер  негізгі рӛлі  практикалық  ғылыми  әдістемелік  

жұмыстармен  ерекшеленеді, оның  әдісі  мен  заңдары   ғылыми  

әдістемелік  информацияның  жинақталуымен  негізгі  түсініктермен  

- теориялық  этаптары  бойынша  эксприменттік  ғылыми  

зерттеулерін  жұмыспен  қамтып  білу.  

- теориялық  алған  білімді  ғылыми зерттеу  жұмыстарын  



алгоритмді  шешімі  бар есептерде  қорғауға  алынған  іс-құжаттарда  

әлеуметтік  сертификаттандырған . 

нақты  шешім  қабылдау  үшін  қажет,   

-негізгі  мақсат  обьективті  зерттеу  міндетін  орындауға  

бағытталған. 

KHEET 3502 

 

Қазақ халқының этногенезі 

және этникалық тарихы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  KETE  2414 

2+1+0 

Модульдің мақсаты қазақ этносының  этникалық  тарихын, мәдени 

ерекшеліктерін, этнографиялық болмысын ашып кӛрсету. Курстың 

негізгі міндеттері: қазақ халқының этногенезі мен этникалық 

тарихының негізгі теориялық мәселелерін қарастыру; қазақ ұлтының 

қалыптасуының тарихи алғышарттарын зерттеу; қазақ хандығының 

құрылуына байланысты қазақ халқының қалыптасып аяқталу кезеңін 

талдау Курстың қысқаша сипаттамасы: этникалық және этносаяси 

тарихтың негізгі этаптарының, күрделі ру-тайпалық құрылымның 

және Қазақстанның этноаумағында тарихи қалыптасқан үштік 

жүйенің (жүз), этнонимдердің айқындалуын, экзоэтноним және 

эндоэтнонимдерді, іргелес халықтармен этномәдени байланыстарын 

зерттеу. 

Қазақстандағы этникалық топтардың шығуына, пайда 

болуына, олардың ӛзара ықпалдастығына сараптама жасай 

білуі; 

Қазақстан халықтары Ассамблеясы ӛткізіп жүрген іс-

шараларға ӛз ұстанымын білдіре алуы тиіс; 

Этникалық тарих, тарихи деректер, жалпы мәдени-

шаруашылық ӛзгерістерге және түркі халықтарының жалпы 

этногенетикалық бастауларына сараптама жасай білуі тиіс; 

KO  3503 

 

Кӛшпенді ӛркениет 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  KETE  2414 

2+1+0 

Студенттер  этномәдениетпен  процеспен, Қазақстан  

териториясындағы болып  жатқан  ӛзгерістермен  ерекшеленеді. 

Негізгі  феномені  болып  негізгі  этикалық  сана  сезіммен  

анықталады. Модульдің мақсаты  - студенттерге кӛшпелілер  

ӛркениетінің  әлемдік  ӛркениеттегі алатын  орнын  ашып  кӛрсету. 

Сонымен қатар, студенттер курсты оқу барысында кӛшпелілер 

ӛркениетінің зерттелу тарихын, деректік кӛзіне байланысты 

мәліметтерді қарастырады 

Қазақстандағы жайылымдық жерлер экологиясын, сондай 

Орталық Азия территориясында кӛшпенділердің шығуын, 

дамуын білуі; 

Әлемдік кӛшпенділер тарихы негізінде, кӛшпенділер 

тарихын, түп-тамырынан хабардар болуы тиіс; 

Тарихи-мәдени кезеңдер бойынша кӛшпенділердің этно-

мәдениеттік ұстанымдарын білу; 

Түрлі деректер негізінде кӛшпенділерді зерттеу 

әдістемелерін меңгеру, тарихи кезеңдермен кӛшпенділерге 

байланысты мәдениеттерге сараптама жасай білу; 

KHMM  3504 

 

Қазақ халқының материалдық 

мәдениеті 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: EНE 2412 

2+1+0 

Курстың негізгі мақсаты қазақ этносының қазіргі кезді қоса әртүрлі 

тарихи  кезеңдердегі  қоныстар мен тұрғын үй  түрлері мен 

шаруашылық құрылыстарын жалпы  сипаттамасын,  халық киімдері  

мен әшекей бұйымдарының жиынын, үй аспаптары мен  дәстүрлі 

және қазіргі тамақтану жүйесінің дамуын,  материалдық мәдениетке 

қатысты әдет-ғұрыптар мен салт-дәстүрлер және т.б. студенттерді 

таныстыру болып табылады. Пәнді оқытудағы міндеттер: 

қазақ халқының қазіргі кезді қоса әртүрлі тарихи  кезеңдердегі 

материалдық мәдениетіне байланысты негізгі теориялық пікірлер 

және мәселелермен таныстыру;  

елді-мекен, баспана, интерьер, дәстүрлі киім-кешек және зергерлік 

бұйымдар кешені, тағам, тамақтану және аспаптардағы этникалық, 

жастық және т.б. айырмашылықтар ерекшеліктерін қарастыру; 

 материалдық мәдениетті зерттеудің әр түрлі әдістерімен таныстыру. 

- қазақ халқының материалдық мәдениетін зерттеудегі 

деректер мен тарихнама;  

- Қазақстанның мәдени-тарихи, әлеуметтік-экономикалық 

және саяси дамуының заңдылықтары, үрдістері мен негізгі 

кезеңдері туралы теориялық білім;  

- баспана түрлері және семантика; 

 - этнологиялық құрал (инструментарий); 

- Қазақстанның ежелгі кезеңнен бастап қазіргі кезге дейінгі 

мәдени-тарихи дамуының үдерістерін, аймақтың бүкіл 

әлемдік мәдените тарихындағы орны мен ролін түсіну; 

этнологиялық зерттеулердің негізгі түсініктері мен 

терминологиясын білу және оған анализ жасау; 

- қазақ халқының материалдық мәдениетіне қатысты негізгі 

деректер;шаруашылық ерекшелікері; тарихи деректерді ӛз 

бетінше оқудағы дағдыны қалыптастыру;  

KO  4505 

 

Қолданбалы ӛнер   

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: EНE 2412 

2+1+0 

Бұл модульді оқу барысында шығармашылықтың  тұрмыс-тіршілік  

қажеттілігін ӛтеу мақсатында пайда болған  ӛнер  туындылары 

қолданбалы  ӛнер жӛнінде мағлұматтарды біле алады. Аталмыш  

курс  кең кӛлемде қазақ  халқының   қоланбалы ӛнерінің түрлерін, 

соның ішінде  дәстүрлі  сәулет ӛнерін, эстетикалық және кӛркем  

ӛнері туралы білімді игеруге кӛмектеседі. Қолданбалы  ӛнердің 

Қазақстанның тасқа салынған суреттерінің орналасуы мен 

кезеңделуін білуі, суретке түсіру, түпнұсқадан кӛшіру, 

кезеңделуі және алынған материалдарды салу әдісі мен 

стиліне қарай жасын анықтай алу; 

қолданбалы  ӛнер және халықтық  ӛнердің  мәдениеті  мен  

кӛркем сурет саласындағы   даму  рӛлін  білу. 



тарихи қайнаркӛздері, қазақ қоғамының рухани-материалдық  

ӛмірінде алатын  орнын ашып  кӛрсетеді.  Аталған модуль қазақ 

халқының сәндік-қолданбалы ӛнерінің шығу  тегі, қоғамның  

материалдық және рухани ӛмірінде  алатын  орны туралы 

түсіндіреді. Студенттер қазақ халқындағы қолданбалы ӛнерінде 

және киім кешектерінде  қолданылатын ою-ӛрнектердің,   

маталардың, түстердің түрлері мен   ерекшеліктері туралы  мәлімет  

алады. 

KRM  4506 

 

Қазақ халқының рухани 

мәдениеті 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  KETE  2414 

2+1+0 

Мақсаты - қазақ этносының біртұтас бірлігі негізінде мәдениетін 

зерттеу, студенттерге қазақ халқы рухани мәдениетінің құрамдас 

элементтері арқылы берілген рухани мәдениетін дәстүрлі 

құндылықтар жүйесі ретінде қабылдауы болып табылады. Пән 

міндеттеріне қазақ халқының рухани мәдениетінің салалас пәндер 

(фольклористика, этномузыка, мәдениеттану, философия, тарих, 

дінтану, ӛнертану, археология және т.б.) материалдарын пайдалана 

отырып, комплексті, ғылыми-интегративтік түрде зерттеулер кіреді. 

Аталған пәнді оқыту мамандарды даярлауда маңызы зор, ӛйткені 

қазақ халқының рухани мәдениетінің даму жолдарын, негізгі 

кезеңдерін, мәдениеттің этникалық нақыштарын айқындауға рухани 

мәдениеттің алатын орнын кӛрсетеді. 

- қазақ халқының рухани мәденитін оқудағы теориялық 

және қолданбалы аспектілеріне байланысты 

терминологияны білуі және қолдана алуы  

- этномәдени процестердің негізі туралы түсініктері болуы 

қажет.  

– рухани мәдениетке байланысты тарихи-мәдени 

зәрттеулердің салыстырмалы әдісі туралы түсінігі болуы 

қажет. 

 

KHDD  3507 

 

Қазақ халқының дәстүрлі 

дүниетанымы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  KETE  2414 

2+1+0 

Қазақ халқының ӛзіне тән дүниетанымының тарихын ежелгі 

дүниеден бері қарайғы, қазақ халқының құрылуына зор үлес қосқан 

барлық этникалық топтардың әлемге деген кӛзқаратсарымен 

салыстыра отырып оқытып, шығыс халықтарының, батыс елдерінің 

қазақ халқының рухани ӛрлеуіне  тигізген әсеріне мән береді. 

Болашақ ұрпақты отанын сүетін, ұлтжанды етіп тәрбиелеуге кӛп 

кӛңіл бӛледі. 

Қазақ халқының дәстүрлі дүниетанымының дамуы мен 

тарихын білуі тиіс;  

Этнографиялық зерттеу әдістерін меңгере алуы тиіс; 

Қазақ халқының дүниетанымының жалпы ерекшелігін 

анықтай алуы тиіс;  

Материалдарды игеру тәсілдері, әдістемелік ӛңдеулерді, 

дүниетанымға анализ жасай білуі тиіс. 

KDTM 3508 Қазақ диаспорасының тарихы 

және мәдениеті 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: ТD 3422 

2+1+0 

Модульдің мақсаты қазақ диаспорасының тарихы мен мәдениетін,  

тарихи демографияның негіздерін оқып білу. Курсты оқу барысында 

студент қалыптасу тарихын, мәдениетін, тарихнамасы мек деректік 

негіздерін, Қазақстанның этнодемографиясын білуі міндетті. 

Студент қазақ диаспорасының қалыптасу себептерін, этникалық 

тарихын, этнографиялық ерекшелігін, Курста, қазақ диаспорасының 

қалыптасу тарихы, таралуы, саны, бӛгде ортада қалыптастырған 

дәстүрлі мәдениет ерекшеліктері, табиғи ӛсу, табиғи кему, ішкі және 

сыртқы миграция, жыныстық және жастық құрылым, отбасы және 

некелесу кӛрсеткіші, халықтың этникалық құрамы, орналасуы, 

қоныстану тығыздығы қарастырылады.   

Қазақ диаспорасының ӛткені мен бүгінгі саяси статусын, 

мәдени-әлеуметтік, мәдениетіндегі ерекшеліктерін қоршаған 

ортаға байланысты білу; 

Қазақ диаспорасының тарихи құрылымы мен теориялық 

мәселелерін білуі; 

Қазақ диаспорасының салт-дәстүрлері, материалдық 

мәдениеті және шаруашылығындағы ерекшеліктерді білу; 

TG  3509 

 

Тарихи география  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: ТО 3421   

2+1+0 

Тарихи география – тарихи кезеңдегі, адам қоғамының әсері  

негізінен   жер  бедерінің  ӛзгеру үрдісі жӛнінде мағлұматтар алады. 

Тарихи география отарлау тарихын, тарихи этнография мен 

аймақтақ  тарихты қарастырады. Курс барысында студенттер 

адамзат  тарихы  басталған  белгілі аймақтың тарихымен, негізгі  

еңбектермен, тарихи  географияға  қатысты мәліметтермен 

танысады. Курсты аяқтағаннан кейін студенттер адамзат  

тарихындағы ӛзгерістер  жайлы мағлұмат  алады. Модуль аясында 

Географиялық және топографиялық карталарды сыза алу; 

Жер, су аттары мен қалалар мен елді мекендердің тарихы, 

орналасу ерекшеліктерін білуі тиіс; 



студенттер Қазақстандағы  тарихи  географияның зерттелу 

мәселесімен, тарихнамасымен танысады. 

KHDSh  4510 Қазақ халқының дәстүрлі 

шаруашылығы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  KETE  2414 

2+1+0 

Модульдің мақсаты қазақ халқының шаруашылығындағы мал 

шаруашылығы мен   егіншіліктің қазақ тұрмысындағы  орны мен 

маңызын ашып кӛрсету.  

Модуль аясында географиялық- климаттық жағдайларға байланысты 

студент қалыптасқан ауыл шаруашылық  мәдениетінің түрлерін, 

аумақтық қолданыс аясын,  шаруашылық құралдарын түрлерін 

білуге міндетті. 

Курстың сипаты: студенттер мал шаруашылығының, егіншіліктің  

түрлерімен, ӛңдеу тәсілдерімен, егін егу мен жинау  кездерінде  

пайдаланылатын  еңбек  құралдарымен, егіншіліктің Қазақстандағы  

таралу  аймақтарымен, мезгілді жайылымдық  жерлер, кӛші-қон  

аймақтарымен  танысады. 

Орталық Азия кӛшпенді тайпаларының күнделікті ӛмірі, 

этномәдениеттік ұстанымдарына және қазақтардың дәстүрлі 

шаруашылығына сараптама алу керек; 

Белгілі бір тарихи-мәдени кезеңдерде қазақтардың ру-

тайпалық қоғамдарындағы шаруашылық алғышарттарын 

білуі керек; 

Қазақтардың шаруашылығы мен қосымша күнделікті 

тіршілігіндегі іс-әрекеттері жайлы деректермен таныс болуы 

тиіс; 

ShEDR  4511 Шежіре этнографиялық дерек 

ретінде 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  KETE  2414 

2+1+0 

Шежіре бойынша материалдарды зерттеу барысында тарихи дерек 

ретіндегі репрезентативтілігін және оның тарихнамалық дәстүріндегі 

тарихи және этнографиялық ақпараттарды тарату ролін түсіну керек. 

Шежірені тарихи-этнографиялық материал ретінде пайдалану қазақ 

этносының этникалық тарихын ашуда маңызды орын алады. 

Берілген модульдегі пәндер рулық-тайпалық ұжыммен қазақ 

халқының құрылымын, ру-тайпалық қатынастардың генезисі мен 

дамуын қарастырады. Студенттер қазақ халқының этнотайпалық 

тарихы жӛнінде және оның Қазақстан территориясында таралуын 

оқып үйренеді.  

Қазақтардың генеологиялық кестесін (шежіре) ажырата білуі 

тиіс  

Аңыздар мен белгілі оқиғалардың тарихы мен географиясын 

білуі тиіс.  

Зерттеу жұмысындағы жаңалықтарды тәжірибеде қолдана 

білуі тиіс;  

- этнографиялық далалық материалдар жинағын меңгеру 

және оларды ӛңдеп, анализ жасай білуі тиіс. 

TAE  3512 

 

Түркі әлемінің этнографиясы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: EНE 2412 

2+1+0 

Студенттер түркі әлемінің этногенезі, этникалық тарихы және 

этномәдениетінің ерекшеліктерімен танысады. Модульдің мақсаты - 

Орталық Азия, Кавказды мекендеген түркі халықтарының, Волга 

бойы, Оңтүстік Сібір, Алдыңғы Азия және т.б. аймақтарда 

мекендейтін түркі халықтарының тарихын, ӛмір сүруі мен 

этноәлеуметтік және этномәдени негіздерін қарастырады. Курсты 

оқу барысында студент: түркі халықтары этносының негізгі 

этногенезі жағдайлары, этнос теориясы, Қазақстан қоғамындағы 

әлеуметтік-этникалық стратификациясы мен қоғамның біркелкі 

дамуы, ӛзара ынтымақтастығы ұлтаралық қатынастармен, сондай-ақ, 

студенттерді түркі әлемінің мәдени-тұрмыстық және этногенезі, 

этникалық тарихы жайлы деректермен танысады. 

Евразия кӛшпенділері мәдениетінің  негізгі элементтерін 

білуі; 

Түркі халықтарының дәстүрлі, рухани, материалдық 

мәдениеттерін білу; 

Түркі халықтарының дәстүрлі мәдениеті элементтерінің 

тұрақты және әлсіз тұстарын білу; 

Экспедициялық жұмыс барысында күнделікті үй 

тұрмысындағы шаруашылық заттарға, зергерлік бұйымдарға 

сараптама жасай білу; 

KETKNS 4513 

 

Қазақстанның ежелгі 

тайпаларының культі және 

наным-сенімдері 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:  ETD 2418 

2+1+0 

Орталық  Азия  аймағында ежелгі  кезеңнен  бастап  қазіргі күнге  

дейін кӛптеген діндер  қалыптасып  дамыды. Олардың қатарында 

ислам, христиан, заорстризм, манихейлік тағы  басқа діндерді атап 

ӛтуге  болады.  Курс  аясында студенттер дін  пайда болғанға  

дейінгі наным-сенімдермен, сондай-ақ, Орталық  Азия аумағында 

ежелгі  дәуірлерден  бастап  қазіргі  кезеңге дейінгі қалыптасқан 

діндермен  танысады. Студенттер діндердің  даму  бағыттарын, осы  

аймақтардағы мемлекеттердің   дамуына  тигізген  әсерлерін 

қарастрады.  

- діннің таралу жолдарын ғана емес, олардың дін басыларын 

- діни кӛз-қарастырдың мемлекеттің, сол территориядағы  

халықтардың саясатына ықпалын біле алуы тиіс.. 



ПӘНАРАЛЫҚ МОДУЛЬ 

OTP 3601 Ономастиканың теориясы мен 

практикасы   

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:  

2+1+0 

Студент пәнді оқу барысында ономастиканың қалыптасуы мен даму 

тарихы, зерттеу аспектілері мен әдістері, сонымен қатар 

ономасиканың ӛзегі болып табылатын антропоним, топоним, 

космонимдермен қатар шектік ӛрістегі онимдермен таныса алады.  

Ономастикалық зерттеулердің әдіс-әдістемелерін білу; 

Топонимикалық материалдардағы этноәлеуметтік деректер 

ерекшеліктерін білу; 

Ономастика ғылымының даму тарихы мен құрылуын білу; 

KKEU 3602 Қазақстандағы қазіргі 

этнотілдік үдерістер  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: нет 

2+1+0 

Орталық Азия республикаларында тілдік жағдайды, тілдік саясат 

пен тілдік заң шығаруды қарастыра отырып, мемлекеттік және ресми 

тілдер түсінігін талдауды жүзеге асырады.  Соңғы жылдардағы 

Қазақстандағы   миграциялық процесске байланысты  халықтың 

этникалық құрамы  ӛзгергені сипатталады. 

-этникалық мәдениетті дамыту мен сақтау үшін тілдің 

маңызы мен рӛлі туралы білу; 

-билингвизм және кӛптілдік туралы білу; 

- қазіргі Қазақстандағы этонтілдік талдауда жаңалықтарды 

қолдану; 

 

E 3603 Экскурсиятану  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: нет 

2+1+0 

Пәннің мақсаты- экскурсия  ӛткізуде жаңалықтар мен технологияны 

қолдану, экскурсиялық істегі теориялық және тәжірибелік  

саласында негізгі білімнің студенттерде қалыптасуы.   Қатысушылар 

экскурсияның  классификациясын, экскурсоводтың кәсіби 

шеберлігін, экскурсияны жүргізудің тәсілі мен техникасын, оны 

кӛрсетіп, түсіндірілуі туралы  біледі. 

- экскурсиялық істердің дамуына байланысты, тарихи 

оқиғалар мен негізгі түсініктерді білу; 

- жағдайы  мемлекеттік стандартқа негізделген, жаңа 

экскурсия  тәсілін қалыптастыра білу; 

- экскурсанттар тобының қалауын талдап, олармен ыңғайлы 

жұмыс түрін қолдана білу керек; 

- жеке экскурсияны және  оған қатысты құжаттарды 

дайындай білу. 

HTG 3604 Халықаралық туризм 

географиясы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: нет 

2+1+0 

Туризмнің аймақтарындағы даму ерекшеліктеріне қарай нақты 

географиялық материалды сараптай алу; 

Әлемдегі негізгі туристік ерекшеліктер: табиғи, тарихи-мәдени, 

әлеуметтік-экономикалық, геосаяси, экологиялық ерекшеліктерін 

білу; 

Географиялық туризмнің теориялық және әдістемелік негіздерін 

білу; 

-  әртүрлі аймақтағы туризмді дамыту  мәселесі бойынша 

нақты географиялық материалдарды(визуалды, 

картографиялық және т.б.) талдай білу; 

- әлемдегі  табиғи, тарихи-мәдени, әлеуметті-экономикалық, 

геосаяси және экологиялық  туристік аймақтары  негізгі 

ерекшеліктері туралы білу;   

-географиялық туризмнің негізгі теоретик-методологиясын 

білу 

 

KTP 3605 Қосалқы тарихи пәндер  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:  IK 3421   

2+1+0 

Негізгі аспектілерді зерттеу барысында қосалқы тарихи пәннен 

студенттер монета тарихын, ақшаға қатынасы, георгафиялық 

атаулар, олардың қазіргі және бұрынғы атының шығуын зерттейтін, 

нумизматика мен топонимика туралы білім алады.  Пән сонымен 

қоса, география, тарих және лингвистика  сияқты ғылыми білім 

саласында, нумизматика мен топонимика материалдарын  

классификациялау мен типологизациялауды қарастырады. 

-Қазақстан  территориясында ӛмір сүрген ақша сарайлары 

арқылы, әртүрлі тарихи кезеңдерде қандай ақша түрлері 

жүргенін білуге болады;  

- Қазақстан мен жақын және алыс шетелдердегі түрлі 

аймақтар мен қалалардың, ӛзендер мен туған ӛлке тарихын 

білу;  

- Қазақстан мен Еуразия даласындағы топонимикасына 

тарихи-салыстырмалы талдау жасай білу. 

IK 2606 Инновациялық кәсіпкерлік  

(сала бойынша) 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: нет 

2+1+0 

 

Мақсатты кәсіпкерлік инновацияны құқықтық реттеу, себебі 

экономиканың даму деңгейінің ӛсуіне байланысты жаңаны  енгізу 

және оны пайдаланудың маңызының ӛсуімен байланысты. 

Инновациялық кәсіпкерлік – бұл технико-технологиялық жаңаларды 

коммерциялық пайдалану. Инновациялар кәсіпкерліктің 

спецификалық құралы. Курс аясында инновациялық кәсіпкерлік 

Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін қҧзіреттер  

Білуі тиісь: инновациялық кәсіпкерліктің жалпы 

теоретикалық қағидалары мен әдістерін, түсігін, мазмұны 

мен инновациялық кәсіпкерліктің дамуы тарихын, 

инновациялық кәсіпкерлік мақсаттары мен міндеттерін, 

инновациялық қызметттің қағидаларын, нысанын және 

әдістерін. 



 

 

  

субъектілерін, оның түрлерін, инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге 

асыру ерекшеліктері, алыс, жақын шет мемлекеттер заңнамалары 

мен тәжірибесіне сәйкес әлемдік тәжірибедегі инновациялық 

кәсіпкерлікке салыстырмалы талдау.  

 

Меңгеруі тиіс -  алынған білімді практикада саралай және 

қолдана білу. Инновациялық кәсіпкерлікті реттейтін 

нормативтік құқықтық базамен жұмыс жасау, алынған 

білімдіпрактикада қолдану және мемлекеттің инновациялық 

кәсіпкерлікке қатысты мсаясатын. 

Машықтануы тиіс  инновациялық кәсіпкерлікті құқықтық 

реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді 

шешуге. 

Бітірушілер юриспруденцияның барлық аясындағы терң 

білімге ие болады және қазіргі ғылыми зерттеулерге 

сыналау саралау жүргізе білу. 

IK 02 2607 Интеллектуалдық құқық  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: нет 

2+1+0 

Мақсатты  интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері 

және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, 

жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты 

пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. 

 

Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін қҧзыреттер 

Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін қҧзіреттер  

Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының 

теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны 

және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының 

мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық 

меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін.  

 Меңгеруі тиіс -   алынған білімді саралау және тәжірибеде 

қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет 

нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды 

реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған 

білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық 

интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға 

байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру.  

Машықтануы тиіс  творчестволық интеллектуалдық 

меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми 

және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер 

интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы 

коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен 

байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды 

қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер 

жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. 

Практикалық дағдылануға ие болады. 



 

5В020800 – АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ 

Код 

дисциплины 

Название дисциплины, 

количество кредитов, 

пререквизиты, распределение 

по видам занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса) Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

1 2 3 4 

IK 1101 История Казахстана  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление обучающихся с историческими основами и 

периодами становления независимой казахстанской 

государственности через призму изучения конкретных источников 

и исторических фактов с позиций новых теоретических и 

методологических взглядов.  

Краткое содержание. Исторические основы и периоды 

становления независимой казахстанской государственности. 

Историко-сравнительный анализ сегодняшних достижений 

состоявшейся казахстанской государственности с различными 

периодами исторического прошлого. 

- знание исторические основ и периодов становления 

независимой казахстанской государственности в контексте 

всемирного и евразийского исторического  процесса;  

- умение объективно и всесторонне осмысливать имманентные 

преимущества, особенности и значение казахстанской модели 

развития; 

- владение навыками аналитического и аксиологического 

анализа при изучении сложных исторических процессов, 

явлений и исторических личностей современного Казахстана. 

POK(R)Ya1102 Профессионально-

ориентированный казахский 

(русский) язык 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель: научить студентов умению репродуцировать и 

продуцировать диалогическую и монологическую речь на 

казахском (русском) языке в сфере бытового, научного и 

профессионального общения. 

Краткое содержание. Воспроизведение концептуально организо-

ванного филологического знания на  казахском (русском) языке; со-

отнесение процессов функционирования и развития казахского 

(русского) языка с социально-экономической, культурно-

исторической, политической ситуацией в Казахстане и в мире, с 

конституционно-правовыми основами РК. 

– умение применять фундаментальные знания о системе 

казахского языка, структуре и функционировании его единиц 

для работы с текстами по специальности с целью 

формирования профессионального мировоззрения;  

- умение создавать вторичные научные тексты – аннотацию и 

реферативное описание; умение обобщать научную 

информацию в форме тезисного изложения проблемы. 

 

POIYa 1103 Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Цель: обучение студентов профессиональному общению на ино-

странном языке. 

Краткое содержание. Обогащение словарного запаса 

иностранного языка, включая профессиональные термины и клише, 

развитие навыков аудирования, усовершенствование способностей 

студентов при чтении публикаций по предложенным тематикам из 

оригинальных профессиональных источников и развитие навыков 

ведения деловой переписки с партнерами на профессиональные 

темы. Курс предназначен для студентов со средним и высоким 

уровнями владения языком (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-

Intermediate, Advanced).  

- умение воспринимать иностранную речь на слух; 

- владение навыками общения на иностранном языке и 

широким словарным запасом;  

- владение навыками чтения и анализа прочитанного 

материала.  



FNP 2104 Философия научного познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: формирование методологической и исследовательской 

культуры студентов, умения самостоятельно формулировать на-

учные проблемы и алгоритм научного поиска ориентируясь на 

фундаментальные знания в области философии науки, а также 

возможности междисциплинарной методологии. Особое внимание 

уделяется проблемам науки и техники, инженерно-технических 

знаний и творчества, роли науки в общественном прогрессе, а 

также в генезисе и решении глобальных задач современности. 

Краткое содержание. Изучение ключевых идей и категорий 

современной философии, и основных принципов, законов и 

механизмов познавательной деятельности. Рассмотрение этических 

проблем развития науки и техники, основных духовных ценностей 

и их значимость для профессиональной деятельности. Расширение 

и совершенствование знаний студентов в эвристической и 

методологической области науки посредством освоения научно-

методологического потенциала современной философии. 

Формирование представления о закономерностях существования и 

развития социума, государства, гражданского общества и личности, 

о принципах толерантности и межкультурного диалога как условии 

существования современного глобального общества. 

Формирование у студентов культуры критического мышления и 

навыков самостоятельной рефлексии над собственными 

методологическими проблемами. 

- знание роли философии как мировоззрения и основы 

научного знания; сущности и взаимосвязи философской и 

общенаучной картин мира;  

- знание основные принципов, законов и механизмов 

познавательной деятельности; - знание актуальных этических 

проблем современности и их значимости для 

профессиональной деятельности;  

- умение объективно осмысливать реалии современной 

социокультурной ситуации с точки зрения методологии 

критического мышления;  

- умение использовать знание принципов, законов и категорий 

философии в процессе решения профессиональных научных 

задач; 

- владение навыками творческого, критического мышления и 

применения инструментария критического мышления к 

анализу научных, культурных, социально-политических 

явлений и процессов.  

- 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

PMK 2201 Психология межличностной 

коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: осознание студентами роли и места психологических знаний 

о межличностной коммуникации в современном мире, выявление 

их значения в процессе профессионального становления в рамках 

выбранной специальности. 

Краткое содержание. Систематизация знаний студентов на основе 

изучения основных парадигм, теорий и концепций современной 

психологии межличностной коммуникации. Теоретическое и 

эмпирическое изучение психологических проблем межличностной 

коммуникации на основе изучения познавательных процессов, 

психических состояний и индивидуально-психологических 

особенностей личности. Основные категории и понятия социальной 

психологии, методологические основы социальной психологии, 

основные теории, концепции и принципы социальной психологии, 

сущность, содержание и формы психических явлений, 

закономерности их динамики, методы и приемы исследования 

межличностной коммуникации, сущность новых психологических 

методик и технологий изучения межличностной коммуникации. 

- знание системы психических явлений межличностной 

коммуникации в единстве познавательных процессов и 

регулятивных состояний;  

- знание теоретико–методологических основ современной 

психологии межличностной коммуникации; 

- знание основных понятий и категорий современной 

психологии межличностной коммуникации;  

- умение адекватно применять полученные психологические 

знания в условиях межличностной коммуникации;  

- умение исследовать индивидуальные особенности человека в 

условиях межличностной коммуникации с целью выявления 

его личностных свойств и составления психологической 

характеристики; 

- умение грамотно выстраивать систему отношений с другими 

людьми в контексте межличностной коммуникации и 

группового взаимодействия;  

- владение навыками осуществления психологического 

исследования межличностной коммуникации, его проведения, 

обработки полученных данных и грамотной интерпретации 

результатов; 



- владение навыками выработки практических рекомендаций, 

способствующих совершенствованию личности в условиях 

межличностной коммуникации; 

- владение навыками оценки и коррекции межличностной 

коммуникации в целях гармонизации личности и ее 

взаимоотношений с окружающими.  

TPP 2202 Теоретическая и прикладная 

политология  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: ознакомление с основами политики, власти и властных 

отношений, политической системы Республики Казахстан.  

Краткое содержание. Политических режимы, формы 

государственного правления и устройства, политические процессы 

в Казахстане и на мировой арене. Программные документы и 

Послания Главы государства, стратегические направления 

внутренней и внешней политики Республики Казахстан. 

Представление о глобальном мире как новом мировом порядке, 

понимание основных тенденций мировой политики и 

международных отношений, содействие укреплению национальной 

безопасности и предотвращению актов терроризма и экстремизма. 

- умение выражать гражданскую позицию и проявлять 

общественно-политическую активность, противостоять 

различным формам манипулирования; 

- способность к толерантному профессиональному 

взаимодействию и адаптации в новых условиях с учетом 

социально-культурных, идейно-политических и религиозных 

различий. 

 

ELSU 2203 Этика личного и социального 

успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с этическими 

нормами, моральными принципами и ценностями в социальной 

деятельности человека. 

Краткое содержание. Систематизированное представление о путях 

формирования и совершенствования этических нормативов в 

различных областях профессиональной деятельности. 

Формирование у будущих специалистов знания об основных 

этических понятиях, закономерностях формирования этических 

норм в процессе социализации личности. Ознакомление с 

основными этапами и тенденциями в развитии этики. раскрытие 

содержанияфундаментальных этических ориентиров, 

формирующих нравственную позицию личности. 

- знание основных этических понятий и категорий; 

- владение навыками самостоятельной нравственной 

ориентации в социуме, свидетельствующие о достаточном 

уровне этической зрелости; 

- знание принципов и методик поиска оптимальных этических 

решений в затруднительных ситуациях повседневной жизни;  

- владение навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

- владение навыками поведения в обществе и общении с 

гражданами в соответствии с нормами этикета. 

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основными особенностями культуры и 

религии Казахстана, рассмотрение эволюции культурных и 

религиозных традиций народов Казахстана.  

Краткое содержание. Методы культурологии, религиоведения, для 

исследования явлений культуры и религии регионов Казахстана, 

понятие «диалога» как одной из центральных категорий 

гуманитарных наук 20-21 века, а также специфику теоретического 

языка описания его основных экзистенциальных и 

социокультурных параметров, границ и горизонтов. 

Специфические характеристики метафизического и религиозного 

опыта человека как онтологических оснований диалога. 

- знание научного мировоззрения, этнической и культурной 

толерантности;  

- умение осуществлять сравнительный анализ иерархий 

базовых ценностей религиозных и нерелигиозных 

мировоззрений прошлого и настоящего;  

- умение прогнозировать перспективы возможного 

взаимодействия философии, религии, науки и искусства в 

процессе решения основных мировоззренческих проблем; 

- умение выявлять синхронные и диахронные взаимосвязи 

явлений региональной культуры, устанавливать их причины и 

следствия;  

- владение навыками толерантного поведения, социального и 

профессионального взаимодействия с учетом этнокультурных 

и конфессиональных различий. 



OPS 2205 Общая и прикладная 

социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: сформировать общее представление о современном 

обществе; знать социальные процессы, происходящие в мире и 

Казахстане (вопросы стратификации, социального неравенства, 

бедности и богатства, социальных, религиозных, экономических и 

политических конфликтов). 

Краткое содержание. Характер социальных взаимодействий ме-

жду людьми, социальные и групповые различия между ними. Ос-

новные закономерности развития общества, основные социологи-

ческие понятия, методы социо-логического исследования, со-

временные социологические тео-рии, основные направления и 

результаты современных ис-следований в области социологии.  

- умение самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

- умение динамично использовать альтернативные, новые 

и/или инновационные социологические подходы к решению 

профессиональных задач; 

- умение корректно и аргументировано формулировать свою 

мысль в устной и письменной форме; 

- умение использовать усвоенные знания в конкретных 

ситуациях;  

- владение навыками социального взаимодействия: 

сотрудничества, толерантности и уважения;  

- владение навыками социального прогнозирования и 

проектирования, публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики.  

BZhCh 2206 Безопасность 

жизнедеятельности человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: освоение теоретических знаний и приобретение практиче-

ских навыков, необходимых для создания комфортного состояния 

среды обитания в зонах трудовой деятельности человека, 

идентификация негативных воздействия среды обитания, 

разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий.  

Краткое содержание. Основные  природные и техносферные 

опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, ме-

тоды защиты от них. Основы теоретического  анализа и 

прогнозирования опасных явлений и процессов.  

- знание методов защиты от природных и техносферных 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- умение принимать решения в пределах своих полномочий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций(ЧС);  

- умение идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации;  

- владение способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

EUR 2207 Экология и устойчивое 

развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: обеспечить обучающихся систематическими теоретическими 

и практическими знаниями по экологии и устойчивому развитию, 

охране окружающей среды и рациональному природопользованию, 

для подготовки квалифицированных специалистов  широкого 

профиля. 

Краткое содержание. Оновные закономерности взаимодействия 

живых организмов с окружающей средой; механизмы устойчивости 

и функционирования экосистем и биосферы; место и роль экологии 

в решении современных экономических и политических и 

социальных проблем; глобальные экологические проблемы 

современности, причины, этапы их становления и последствия. 

Особое место в дисциплине занимает вопрос об устойчивом 

развитии природы и общества, международном сотрудничестве в 

области охраны окружающей среды.  

- умение выявлять и анализировать естественные и 

антропогенные экологические процессы и возможные пути их 

регулирования; 

- умение разбираться в современных концепциях и стратегиях 

устойчивого развития человечества, направленных на пла-

номерное изменение традиционных форм хозяйствования и 

образа жизни людей с целью сохранения стабильности био-

сферы и развития социума без катастрофических кризисов;  

- умение использовать полученные знания о закономерностях 

взаимодействия живых организмов и окружающей среды в 

практической деятельности для сохранения устойчивого 

развития; 

- владение навыками анализа экологических процессов, 

постановки конкретных  задач  и приоритетов устойчивого 

развития природы и общества.  

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: рассмотрение особенностей правовой системы Казахстана, 

раскрытие основных положения базовых нормативных правовых 

актов Республики Казахстан. 

Краткое содержание. Правовая система Казахстана, основные 

положения базовых нормативных правовых актов Республики 

Казахстан. Теоретические основы  построения правового государ-

- знание специфики казахстанской правовой системы как в 

историко-правовом контексте, так и в современных условиях 

интеграции отечественного законодательства в мировую 

систему права;   

- умение свободно использовать научно-теоретические знания 

в процессе жизнедеятельности, защиты конституционных прав 



ства, демократического общества и социального государства. Ос-

новные направления Концепции правовой политики Казахстана на 

2010-2020 гг. и «Стратегии «Казахстан-2050». 

и свобод.  

 

OE 2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: Формирование научных представлений об основных кате-

гориях, понятиях и закономерностях функционирования эконо-

мики.  

Краткое содержание. Социально-экономические отношения. 

Основные микро- и макроэкономические показатели, методы их 

расчета. Механизм рыночного ценообразования, конкуренции; 

тенденций экономического развития. Основы экономического 

развития современной системы между-народных экономических 

отно-шений и тенденций развития мирового рынка.  

- знание сущности экономических преобразований в обществе, 

логики и взаимосвязи явлений и процессов в жизни общества; 

- умение применять систематизированные экономические 

знания в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ (STEM) МОДУЛЬ 

ITPC 1301 Информационные технологии 

для проф. целей 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+0+2 

Целью данной дисциплины является формирование у студентов 

практических навыков использования современных 

информационных технологий в их будущей профессиональной 

деятельности. 

– знать назначение и виды информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, обработки, передачи и 

распространения информации; 

– уметь обрабатывать информацию, используя средства пакета 

прикладных программ; 

– знать состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных технологий 

KSE(P) 1302 Концепции современного 

естествознания 

(Палеонтология) 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Данный курс посвящен изучению органического мира прошлого: 

установлению систематического состава биоты; выявлению 

закономерностей эволюции и этапов развития биосферы; 

реконструкции образа жизни и условий существования организмов. 

Студенты познакомятся с основным содержанием палеонтологии, 

еѐ методами, научатся пользоваться палеонтологическими данными 

для решения вопросов исторической геологии и эволюционной 

теории. 

– знать основные биологические закономерности эволюции 

органического мира прошлого; главнейшие группы 

ископаемых организмов – их общую характеристику, условия 

существования и образ жизни, историческое развитие и 

геологическое значение;  

– знать этапы развития органического мира; 

– уметь различать главные ископаемые организмы; описывать 

их морфологию 

БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 1 «Основы специальности» 

VA 1401 Введение в археологию 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  MAR 1407 

2+1+0 

 

Целью модуля является ознакомление студентов с основными 

направлениями истории и развития археологической науки. При 

этом особое внимание уделяется принципам археологии, 

возможностям интерпретации полученных источников, 

археологической типологии и классификации. Задача модуля – 

научить студента коррелировать теоретические разработки и 

практические навыки полевых исследований наравне со знаниями в 

области истории развития археологической науки для получения 

оптимальных результатов. Выработать критический подход при 

планировании и проведении научных исследований. 

– способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области археологии,  

– знать способы существования человека в различной 

экологической среде, материальные остатки 

жизнедеятельности людей, их типологию и методы изучения, 

общие черты и характерные особенности жизни древних 

обществ, формирования этнокультурных миров от эпохи 

палеолита до средневековья включительно; 

– способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса 



VE 1402 Введение в этнологию 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  MEI 1408 

2+1+0 

 

Задача курса – ознакомить студентов с основными проблемами и 

теоретическими положениями этнологии. На основании курса 

студенты познают  методы и понятийный аппарат этнологии, а 

также их применение к изучению этнографии народов мира. 

Основное содержание дисциплины посвящено описанию  

этнической картины мира, включая Казахстан, а также 

географическому размещению, антропологической, языковой и 

хозяйственно-культурной классификации. Значительное место 

отведено этногенезу и этнической истории, характеристике 

традиционной и современной  культуры народов мира, включая 

современные этнокультурные и этноконфессиональные процессы в 

мире. 

- знания по методике сбора этнографических материалов, 

организации и проведению экспедиций и командировок, 

составлению вопросников и анкет по изучению 

этнокультурных процессов. 

Модуль 2 «Иностранный язык» 

IYaPC 2403 Иностранный язык для 

профессиональных целей 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VYaPC 1404 

2+1+0 

 

Целью изучения иностранного языка является формирование 

профессионально-коммуникативных компетенций, систематизация 

знаний студентов в основных видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении и письме.  Основное внимание 

направлено на систематизацию и активизацию языковых, речевых, 

социо-культурных знаний, умений; привлечение актуальных 

аутентичных материалов, соответствующих интересам и 

особенностям студентов. 

–  уметь вести диалог в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– уметь  создавать словесный социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации 

VYaPC 1404 Восточный язык для 

профессиональных целей 

(турецкий, арабский) 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  IYaPC 2403 

2+1+0 

 

Целью изучения иностранного языка является формирование 

профессионально-коммуникативных компетенций, систематизация 

знаний студентов в основных видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении и письме.  Основное внимание 

направлено на систематизацию и активизацию языковых, речевых, 

социо-культурных знаний, умений; привлечение актуальных 

аутентичных материалов, соответствующих интересам и 

особенностям студентов. 

–  уметь вести диалог в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– уметь  создавать словесный социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации 

Модуль 3 «Этнополитика в контексте мировой истории» 

EIK 2405 Этнополитическая история 

Казахстана 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VI 1406 

2+1+0 

 

Дисциплина на конкретном историческом материале раскрывает  

процесс развития общества на современной территории Республики 

Казахстан, рассматривая исторические события объективно, во всех 

их противоречиях. Исходя из принципов научности, историзма к 

анализу общественно-экономических явлений, программа 

учитывает, что основу исторических знаний должна составлять 

изучение фактического материала. 

– уметь самостоятельно изучать и анализировать общественно-

политические и социально-экономические события;  

– знать исторические события, происходившие на территории 

Казахстана во взаимосвязи и взаимодействии с историей 

других народов 

VI 1406 Всемирная история 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  EIK 2405 

2+1+0  

 

Основной цель курса является изучение основных этапов 

исторического развития стран мира. В ходе его изучения будут 

изучены главные исторические события, их причины и следствия, 

основные тенденции развития современной международной 

системы. 

– знать основные исторические события, их причины, 

последствия; 

– знать историческую обусловленность социально-

политических перемен 

Модуль 4 «Основы археологических и этнологических знаний» 

MAR 1407 Методика археологических Изучаемая дисциплина во многом поможет специалистам, - знание основных методов, методики археологических 



раскопок 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VA 1401 

2+1+0 

 

обучающимся по данной специальности, познать, получить знания 

в области ведения и исследования археологических изысканий. 

Цель курса рассмотрение преимущественно методологических и 

методических особенностей археологических исследований. 

Задачей курса является знакомство студентов, как с методологией, 

так и с методами и процедурой исследования – системой более или 

менее формализованных правил сбора, обработки и анализа 

информации.  

исследований; методы раскопок археологических памятников 

и сбора полевого  материала; археологический 

инструментарий и т.д.  

- умение самостоятельно применять различные методы и 

методики;  грамотно вести полевую документацию и 

составлять полевые отчѐты по заданным темам; анализировать 

методы и методики археологических исследований. 

MEI 1408 Методы этнологических 

исследований 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: VE 1402 

2+1+0 

 

Основная задача курса – ознакомить студентов с основными 

теоретическими положениями и методологией этнологической  

науки. Дисциплины модуля включают в себя подробный обзор 

основных этнологических концепций, знание которых необходимо 

для понимания современной археологии. В рамках модуля 

рассмотрены основные теории этничности и классификации 

этносов, процессы антропогенеза и этногенеза, комплекс вопросов, 

связанных с механизмом формирования психологии этноса, ее 

структуры и осознания человеком своей принадлежности к 

соответствующему этносу. Особое внимание в курсе уделено 

вопросам методологического характера, освоение которых 

способствует развитию навыков самостоятельного 

исследовательского подхода к изучению этнологии.   

Студенты усвоят основные понятия, которыми оперирует 

данная наука, освоят методы этнографического исследования, 

включая этнографическое монографическое описание, 

«полевую этнографию», программные методы исследования, 

классификацию этнографических данных. Изучая дисциплины 

данного модуля, студенты приобретут  знания по методике 

сбора этнографических материалов, организации и 

проведению экспедиций и командировок, составлению 

вопросников и анкет по изучению этнокультурных процессов. 

MPI 4409 Методика преподавания 

истории 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VI 1406, 

EIK 2405 

2+1+0 

 

Цель курса заключается в теоретической, учебно-методической 

подготовкой, в изучении форм, способов, средств передачи 

исторического знания, т.е. оптимальная, эффективная организация 

преподавания. Задачами дисциплины является изучение 

методологических проблем теории методики преподавания, 

выявление фундаментальных проблем процесса обучения истории,  

определяются методические условия успешного решения основных 

целей образования, развития и воспитания при обучении истории. 

- знание основных документов, которые регулируют 

преподавание истории в средней школе; знать проблематику и 

содержание методики преподавания истории, еѐ связь с 

другими дисциплинами; 

- умение использовать логические задания на уроках истории; 

составлять календарно-тематические планы; анализировать 

урок с позиции современных требований к его проведению;  

использовать нормативные документы и методическую 

литературу; объективно оценивать знания учащихся. 

Модуль 5.  «Музееведение и историческая антропология» 

M 2410 Музееведение   

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  IK 3421   

2+1+0 

 

Цель – сформировать у студентов представления об особенностях 

музееведения как научной дисциплины и об истории мировых 

музейных учреждений. Студенты узнают о направлениях 

деятельности музея: научно-фондовой работе,   правилах 

проектирования экспозиции, музейном менеджменте и маркетинге, 

экскурсионной деятельности музея. 

- умение использовать фундаментальные музеологические 

знания, традиционные и новые методы, применяемые в 

музейном деле   при творческом решении проблемных 

ситуаций в учебной, учебно-исследовательской, 

профессиональной деятельности; 

- знание основных понятий и методы исследования в рамках 

различных школ и концепций, факторы формирования 

исторической антропологии, школы и направления, специфику 

предмета и методологии исторической антропологии. 

IA 2411 Историческая антропология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  IK 3421   

2+1+0 

 

Историческая антропология - одно из важных направлений в 

исследовании социокультурной истории человечества. Целью курса 

является формирование у студентов представлений об 

антропологическом типе человека, его характерных особенностях, 

ознакомление их с направлениями этнических процессов и 

- знание основных понятий и методы исследования в рамках 

различных школ и концепций, факторы формирования 

исторической антропологии, школы и направления, специфику 

предмета и методологии исторической антропологии,  

- умение анализировать методы исследования, логично 



расовыми  различиями древних и современнх народов. Задачей 

дисциплин модуля является также обучение студентов методам 

исследования и анализа отдельного индивида по 

антропологическим признакам. Дисциплины модуля направлены на 

изучение истории развития культурной антропологии, культов и 

ритуалов, существовавших у древних племен, населявших Евразию.  

представлять полученные знания и аргументировано 

обсуждать концепции и исследования антропологов. 

Модуль 6.  «Этнография народов мира» 

ENE 2412 Этнография народов Евразии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  EEGK 2414 

2+1+0 

 

Этнография народов Евразии – историческая дисциплина, которая 

изучает народы во всем их многообразии.  К основным задачам 

курса относятся выявление специфики этнической картины 

Евразии, географического расселения народов, конфессионального, 

антропологического, языкового составов и хозяйственно-

культурных типов. Значительное место отведено в программе 

классификации традиционной и современной культуры народов 

Евразии, современным этническим и этнокультурным процессам.  

- умение проводить объективный анализ этнической истории 

народов мира; находить общее и особенное в традиционной 

культуре народов мира; проводить анализ динамики 

этнических процессов;  

- умение применить полученные знания в исследовательской и 

экспертной работе; оперировать знаниями в практике 

государственной службы, в научно-исследовательской работе. 

ENAAA 2413 Этнография народов  

Австралии, Африки   и 

Америки 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  ENE 2412 

2+1+0 

 

Основная цель модуля – углубленное преподавание этнографии 

народов мира студентам, специализирующимся по специальности. 

На основании модуля познаются методы и понятийный аппарат 

этнологии, а также их применение в изучении этнографии народов 

мира: этногенеза и этнической истории, хозяйства, материальной и 

духовной культуры, семейного быта и т.д. К основным задачам 

модуля относятся выявление специфики этнической картины мира, 

географического размещения народов, этнического, 

антропологического, языкового составов и хозяйственно-

культурных типов. 

- умение проводить объективный анализ этнической истории 

народов мира; находить общее и особенное в традиционной 

культуре народов мира; проводить анализ динамики 

этнических процессов;  

- умение применить полученные знания в исследовательской и 

экспертной работе; оперировать знаниями в практике 

государственной службы, в научно-исследовательской работе. 

EEGK 2414 Этнография этнических групп 

Казахстана 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  ENE 2412 

2+1+0 

 

Основной целью курса ознакомить студентов с культурой 

Казахстана и ее состоянием в динамике. Студенты должны в 

процессе обучение по данной дисциплине освоить весь имеющийся 

в научном обороте материал, включая данные культурных центров. 

 

- знание об этногенезе и этнической истории народов мира; 

методы и понятийный аппарат этнографии; о хозяйственно-

культурных типах и этнической культуре народов мира; о 

типах классификации по конфессиональному, 

лингвистическому, антропологическому и др. признакам. 

- уметь анализировать об истории возникновения этнических 

групп на территории Казахстана, о взаимовлиянии казахского 

народом и этнических групп в культурном отношении. 

Модуль 7. «Первобытная история эпохи камня и бронзы» 

DECh 1415 Доисторическая эволюция 

человечества 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  EK 1416 

2+1+0 

 

Объектом изучения является история древнейшего человека и его 

общества. Цель дисциплины – сформирование у студентов 

объективно-исторического понимания закономерностей развития 

человеческого общества, его хозяйственной и общественной 

деятельности на самых ранних стадиях развития. В задачу курса 

входит изучение таких проблем как, происхождение человека и 

человеческого общества: зарождение и первоначальное развитие 

его хозяйственной деятельности, материальной и духовной 

культуры; предпосылки и общий ход разложения 

первобытнообщинного строя и складывания классового 

знать: 

- основные теоретические проблемы происхождения человека и 

человеческого общества; 

- происхождения семьи и семейно-брачных отношений, 

дорелигиозных  верований, ХКТ, человеческой культуры; общие 

закономерности общественного и семейных отношений в 

разных стадиях первобытного общества; 

- общие закономерности разложения первобытного общества. 

Уметь: 

– отличать различие первобытного общества от других 



общества. Поэтому этот теоретический курс является 

фундаментом общих закономерностей истории человечества. 

общественных формации; 

- объяснять общие закономерности и конкретно-исторические 

особенности становления, развития и разложения первобытного 

общества. 

EK 1416 Эпоха камня 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  DECh 1415 

2+1+0 

 

Изучая дисциплины данного модуля, студенты познакомятся с 

историей самых ранних этапов каменного века и истории 

человечества. Мировая археология каменного века имеет большое 

значение в изучении археологических культур. Цель курса 

раскрыть все этапы каменного века и классифицировать данные 

коллекции каменных изделии и культур. Задачей курса является 

подготовка специалистов в области каменного века.  

- знания в области мировых археологических культур, эпох и 

периодов каменного века; 

- должны уметь использовать методы определения возраста 

памятника, методы археологических исследований, технику 

изготовления каменных артефактов. Кроме того, студент должен 

уметь делать сравнительный анализ материалов памятников.  

EB 2417 Эпоха бронзы 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VA 1401 

2+1+0 

 

Цель курса – изучение хозяйства, материальной и духовной 

культуры населения территории Евразии в эпоху бронзы. В связи 

с этим ставятся следующие задачи: освоение теоретических 

вопросов, связанных с периодизацией, хронологией и культурами 

эпохи бронзы; познание общественно-экономических отношений 

эпохи бронзы; изучение характера, общих черт и локально-

хронологических особенностей памятников племен, населявших 

территорию Евразии в бронзовую эпоху; изучение общего и 

особенного в бронзовых культурах Евразии и сопредельных 

культурно-исторических регионов. 

знать характерные признаки памятников эпохи бронзы Евразии 

и различать их от аналогичных памятников других культурно-

исторических регионов и этих; 

должны уметь опознать памятники материальной культуры 

андроновцев, бегазы-дандыбаевцев; 

разбираться в вопросах социально-экономического, 

общественного и духовного развития носителей культуры 

бронзы; 

знать локальные и хронологические особенности памятников 

эпохи бронзы Евразии; 

уметь датировать артефакты, определять их культурно-

историческую принадлежность. 

Модуль 8.  «Раннежелезный век, средневековая археология и архитектура» 

RV 2418 Раннежелезный век 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VA 1401 

2+1+0 

 

Модуль дает более углубленные знания по разделу археологии 

древнего мира - эпохе раннего железа. Сюда включены не только 

характеристика археологических культур, но и представлены 

теоретические проблемы. 

Цель курса дать комплекс знаний по археологическим культурам 

ранних кочевников древнего мира с выделением черт, 

объединяющих их с комплексом признаков, отличающих 

культуры. В курсе отражено современное состояние основных 

проблем хронологии и периодизации отдельных культур, 

проблемы их происхождения, соотношения археологического 

материала с известными историческими этносами. В 

теоретической части излагаются основные социально - 

исторические проблемы: социальная структура, политическая 

история, цивилизационный уровень.  

- знание о памятниках раннего железного века, о кочевнической 

культуре. 

- умение анализировать этнокультурных процессов, 

материальной культуры племен раннего железного века; умение 

анализировать и знать основные понятия и терминологию. 



SA 3419 Средневековая археология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  DSASA 3420 

2+1+0 

 

Цель модуля ознакомить студентов специализирующихся по 

направлению археологии средневековой археологией Евразии, 

стадиями развития, материальной и духовной культурой. А также 

показать их роль в становлении нашего государства и в 

этногенезе коренного народа. Задачей курса является подготовка 

специалистов по указанному профилю обучения с 

использованием теоретических знаний и практических 

(лабораторных) работ. Сформировать у студентов представление 

о возникновении средневековых городов и поселении, их 

локализации и культурном наследии кочевых племен.  

– знание истории городов расположенных по Великому 

Шелковому Пути; 

– умение анализировать и знать основные понятия и 

терминологию по средневековым городам и поселениям; 

– умение различать памятники и культуры племен образовавших 

средневековые государства по особенностям и хронологии; 

умение делать исторический сопоставительный анализ по 

погребальным памятникам и находкам, найденным в городах.  

 

DSASA 3420 Древняя и средневековая 

архитектура Центральной Азии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  SA 3419 

2+1+0 

 

В данном модуле рассматриваются вопросы истории архитектуры 

на территории Центральной Азии. Ее зарождение, становление и 

развитие. Объясняются характерные особенности, свойственные 

восточной архитектуре в целом и специфические отличия 

казахстанского монументального зодчества. Дисциплины 

призваны сформировать у студентов устойчивые представления о 

древнем и средневековом монументальном искусстве и 

архитектуре казахов и других соседних этносов, их роли в 

социально-культурной жизни региона.   

– знание об истории сооружения и структуре наиболее 

известных архитектурных произведений и мемориально-

культовых комплексах данного региона, а так же традицией 

сооружения купольных зданий, изучат историю данного типа 

архитектурных памятников Центральной Азии. 

Модуль 9.  «Историческое краеведение и демография народов» 

IK 3421   Историческое краеведение 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  IA 2411 

2+1+0 

 

Дисциплина имеет целью сформировать у студентов представ-

ление о теоретической и методической базе исследования 

локальной истории, раскрыть особенности и значение 

исторического краеведения в научном и социокультурном 

аспектах, включая выявление и сохранение культурно-

исторического наследия. В нем прослеживается становление и 

развитие данной дисциплины как части исторической науки и 

вида общественной деятельности.  

–  понимать специфику исторического краеведения как 

комплексной дисциплины исторического цикла и формы 

общественной деятельности, определяющую научное и 

практическое значение краеведения; 

– знать основные этапы изучения регионов Казахстана; 

–   ориентироваться в разнообразии направлений и форм 

историко-краеведческой работы и музейной деятельности. 

ID 3422 Историческая демография   

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  IA 2411 

2+1+0 

 

В модуле рассматриваются основные положения общей теории 

статистики. Изучаются закономерности, основанные на теории 

вероятностей и математической статистики,  статистические 

ряды, дается понятие об индексах и индексный метод анализа 

влияния факторов. Целью модуля является ознакомление 

студентов с важнейшими разделами прикладной статистики и ее 

применением в экономической деятельности.  

- знание принципов и методов сбора, обработки и наглядного 

представления статистической информации; сущности 

обобщающих статистических показателей – абсолютных, 

относительных и средних величин, показателей вариации, 

дифференциации и концентрации; 

- умение рассчитывать входящие в данную программу 

статистические показатели экономической деятельности 

организации, а также интерпретировать их содержательный 

смысл; 

- знание основных понятий математической и прикладной 

статистики, основных распределений случайных величин; 

- умение подбирать аппроксимирующие функции, использовать 

статистические критерии. 

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

ИОТ 1 «Археология и этнология: открытия и интерпретации» 



SW  3501 Scientific Writing 

1 кредита/2 ECTS 

0+1+0 

Студенты узнают об исследованиях и их роли  в практической 

деятельности человека, основных понятиях научно-

исследовательской работы; использовании методов научного 

познания; применении логических законов и правил; накоплении 

научной информации; основных понятиях; алгоритмах решения 

изобретательских задач; охранных документах; международной 

сертификации изобретений 

– знать этапы теоретической и экспериментальной научно-

исследовательской работы; 

– уметь применять теоретические знания для решения 

конкретных практических задач; 

– уметь определять объект исследования, формулировать цель, 

составлять план выполнения исследования 

KVK  3502 Каменный век Казахстана 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: EK 1416, 

DECh 1415 

2+1+0 

 

Целью изучения данного курса является ознакомление студентов 

с археологией каменного века Казахстана, с эпохами и периодами 

в которых зарождались археологические культуры и возникали 

археологические памятники.  

Задачей курса является анализировать археологические культуры 

и памятники каменного Казахстана с культурами сопредельных 

территорий.  

Данный курс дает студентам обобщающий материал по 

памятникам разных этапов каменного века Казахстана и 

определяющий фактор данных культур.  

знание истории и развития изучения каменного века Казахстана 

студенты усвоят как определить археологические памятники 

о понятиях археологических памятников каменного века 

а также общие понятие о палеоантропологии и технике 

раскалывание камня 

о новых исследованиях каменного века Казахстана 

 

BZhVK  3503 Бронзовый и железный век 

Казахстана 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: EB 2417 

2+1+0 

Данная дисциплина призвана сформировать у студентов 

представление о древних цивилизации в пространстве Казахстана 

и основных проблемах  археологической науки. Цель 

дисциплины: рассмотрение  памятников и древних культур 

Казахстана в период эпохи бронзы и раннежелезного века, также  

выявление их специфики на основе анализа. На основе этого  

научить студентов отличать территории и культурные наследия 

рассматреваемых периодов, также подготовить специалистов-

археологов, обладающих высоким уровнем профессионализма, 

способностями к формулированию и решению современных 

научных проблем. Задачи: - рассмотрение фундаментальных 

проблем бронзового и раннежелезного века Евразии; - 

сформировать у студентов представление о культурных 

взаимодеиствиях проходивших в Евразийском пространстве в 

рассматриваемый период. 

– знания конкретные сведения по основным памятникам и 

культурам бронзового и раннежелезного века Евразии; о 

значении и места археологических памятников бронзового и 

раннежелезного века Казахстана; познают основную литературу 

по памятникам Евразии.  

– умения работать с источниками и основными трудами по 

памятникам бронзового и раннежелезного века Евразии; 

различать памятники и культуры бронзового и раннежелезного 

века Евразии по особенностям и хронологии; использовать 

фактические материалы при объяснении исторических событии. 

SAK  3504 Средневековая археология 

Казахстана 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: SA 3419 

2+1+0 

Целью модуля ознакомить студентов специализирующихся по 

направлению археологии средневековой археологией Казахстана, 

стадиями развития, материальной и духовной культурой. А также 

показать их роль в становлении нашего государства и в 

этногенезе коренного народа.  Задачей курса является подготовка 

специалистов по указанному профилю обучения с 

использованием теоретических знаний и практических 

(лабораторных) работ. Сформировать у студентов представление 

о возникновении средневековых городов и поселении, их 

локализации и культурном наследии кочевых племен. 

- умение делать анализ и знать основные понятия и 

терминологию по средневековым городам и поселениям.  

- умение различать памятники и культуры племен образовавших 

средневековые государства по особенностям и хронологии. 

- умение делать исторический сопоставительный анализ по 

погребальным памятникам и находкам, найденным в городах. 

- знания о значении и места археологических памятников 

средневекового Казахстана; познают основную литературу и 

источники по средневековым городам Казахстана.   

историю городов расположенных по Великому Шелковому 

Пути. 

POSIIKP  4505 Правовые основы сохранения и 

использования историко-

культурных памятников 

Ознакомить студентов с основными теоретическими 

положениями и законодательно-правовыми актами сохранения и 

использования историко-культурных памятников Казахстана и 

- активное владение знаниями в области международного   права 

по охране памятников  истории и культуры; 

- понимание необходимости взаимодействия 



3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: M 2410 

2+1+0 

стран ближнего и дальнего зарубежья. Цель курса дать студентам 

полный объем информации по теории дисциплины по вопросам 

правовых основ сохранения и использование историко-

культурных памятников. Задача курса, в процессе изучаемого 

курса дать студентам общее понятие по правовым основам 

сохранения и использованию историко-культурных памятников.  

правительственных, межправительственных и 

неправительственных организаций  для решения проблем 

охраны памятников; готовность действовать рационально и 

самостоятельно, руководствуясь своими научно-обоснованными 

выводами, наблюдениями и опытом, полученными в результате 

познавательной профессиональной деятельности в сфере 

музеологии и памятниковедения 

OKT  4506 Основы картографии и 

топографии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MAR 1407 

2+1+0 

В процессе преподавания данного модуля будут изучены 

естественно-научные методы, используемые в исторической 

науке. Особое внимание будет уделено картографии, методам 

создания и использования географических карт как нашей 

республики, так и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Студенты изучат названия различных географических объектов: 

оронимы (объективы наземного рельефа), спелеонимы (объекты 

подземного рельефа), гидронимы (водные объекты), ойконимы 

(поселения), а также этнографию и историю различных областей 

и территорий. Предлагаемые дисциплины предполагают изучение 

основ топографического дела и картографирования. В рамках 

дисциплин курса студенты овладеют методикой работы с 

техническими измерительными приборами и снаряжением, 

составлением планов раскопов, археологических объектов и 

топографических карт местности.  

владение навыками черчения географических, топографических 

карт, а так же студенты изучат методы измерения техническими 

приборами, а также научатся писать план раскопок, топокарты 

местности. 

знание геоморфологической ситуации объектов; изучение основ 

топографического дела и картографирования. 

знание раенирование памятников различных эпох.  

овладеют методикой работы с техническими измерительными 

приборами и снаряжением, составлением планов раскопов, 

археологических объектов и топографических карт местности. 

KC 3507 Кочевая цивилизация 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: IK 3421   

2+1+0 

Студенты познакомятся с этнокультурными процессами, 

происходившими на территории Казахстана, где истоки кочевой 

цивилизации прослеживаются, начиная с эпохи бронзы. Феномен 

номадов на современном этапе исследуется в рамках этнического 

самосознания. 

- способность понимать концептуально организованное 

историческое знание; осознавать его роль в контексте 

профессионального образования; 

- умение концептуализировать и проектировать 

междисциплинарное знание с целью применения в учебной, 

учебно-исследовательской, научной деятельности 

EEIK  3508 Этногенез и этническая 

история казахов 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: EEGK 2414 

2+1+0 

Целью курса является изучение хода и специфики этнических и 

этнокультурных процессов в Казахстане с древности до 

современности. 

Основные задачи курса:   

- рассмотрение теоретических проблем этногенеза и этнической 

истории казахского народа;  

- исследование исторических предпосылок образования 

казахского этноса; 

- анализ завершающего этапа формирования казахского народа в 

связи с образованием Казахского ханства. 

Краткое содержание курса: изучение основных этапов этнической 

и этнополитической истории,  исследование сложной 

родоплеменной и структуры и триальной (жузовой) системы 

организации  исторически сложившейся этнотерритории 

Казахстана, определение тождественности этнонимов, 

экзоэтнонимов и эндоэтнонимов, этнокультурные контакты с 

сопредельными народами. 

- знание: теоретического и  фактологического материала по 

этнической истории казахского народа в контексте евразийского 

и мирового культурно-цивилизационного процесса; 

-знание:  исторических предпосылок этногенеза  на территории 

Казахстана;  роли индоевропейского и тюркского  факторов  в  

этнической истории казахского народа; 

- умение: анализировать исторические источники по этнической 

истории, проведить аналитический обзор имеющейся 

исследовательской литературы;  

-навыки: выполнения основных видов письменных работ 

(рецензия,обзор,реферат,научный доклад), подготовки 

презентаций. 

THK  3509 Традиционное хозяйство Предмет «Традиционное хозяйство казахов» является частью - знание по традиционному хозяйству казахов, активизирует 



казахов 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: EEGK 2414 

2+1+0 

курса традиционной истории казахского народа и изучает 

историю традиционного хозяйства казахов, охватывая период с 

древнейших времен до наших дней. Целью преподавания 

дисциплины является углубленное изучение не только 

конкретной истории традиционного хозяйства казахов, а 

осмысление общих закономерностей, тенденций развития 

традиционного хозяйства, сопоставление различных типов 

хозяйства и его роль и место в мировой цивилизации. Задачей 

данного курса является выработка у студентов целостного 

представления о путях развития традиционного хозяйства 

казахов, выработка многомерного видения истории 

традиционного хозяйства, формирование позиции и оценки по 

отношению традиционного хозяйства казахов, как части ХКТ 

мировой цивилизации.  

познавательную деятельность студентов, обучение их методам 

рационального объяснения исторических феноменов 

традиционного хозяйства казахов, способам их понимания в 

контексте развития общемировой хозяйственной деятельности 

человечества; знать содержание основных этапов развития 

традиционного хозяйства казахов;  

- уметь дать оценку их места в историческом процессе и 

основных достижений, вошедших в сокровищницу мировой 

хозяйственной деятельности человечества;  анализа развития 

традиционного хозяйства казахов в контексте общемировой 

хозяйственной деятельности человечества. 

DKK 4510 Духовная культура казахов 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: EEGK 2414 

2+1+0 

Изучение данной дисциплины имеет большое значение в 

подготовке специалистов, поскольку в систематическом виде 

представляет развитие духовной культуры казахов, ее основные 

разделы, отражает роль духовной культуры в сохранении 

этнических параметров культуры. Задачами дисциплины является 

комплексное, научно-интегративное изучение духовной культуры 

путем привлечения материалов из смежных дисциплин 

(фольклористики, этномузыковедения, культурологии, 

философии, истории, религиоведения, искусствоведения, 

археологии и т.п.). 

- знание о богатой духовной культуре казахов, историко-

этнографических личностях, произведениях, духовного 

мировоззрения; изучение категорий и символики в духовной 

культуре казахов. 

- умение изучать истории формирования традиционного 

мировоззрения и мифологии казахов в различных областях 

знания.   

ORKAP  4511 Охрана, реставрация и 

консервация археологических 

памятников 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MAR 1407 

2+1+0 

Цель курса дать студентам общие понятие исторических 

памятников. Ознакомить  студентов с основами охраны 

памятников, навыками в области камеральной обработки и 

консервации археологических артефактов, памятников. 

Ознакомит студентов с основными теоретическими положениями 

экспедиционной и реставрационной работы. Изучить 

законодательные акты связанные с охраной памятников.   

- владеть навыками применения новых информационных 

технологий, компьютерных программ в научной, 

экспедиционной и реставрационной работе; 

– знать методы фиксации, учета, обследования, стратификации, 

реставрации и охраны памятников культуры на территории 

Казахстана и в зарубежных странах; 

– уметь применять навыки в области камеральной обработки и 

консервации археологических и этнологических артефактов в 

лабораторных условиях. 

MKK  3512 Материальная культура казахов 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: ENE 2412 

2+1+0 

Студенты получат представление об особенностях переходных, 

сезонных и постоянных (стационарных) жилищ, их форме, виде и 

особенностях жилых строений, узнают о закономерностях в 

развитии построек и домов, принципах их планировки, 

внутреннего убранства, материалах, используемых для 

строительства. Данный курс рассматривает историю 

формирования национальной кухни казахов, ее распространение 

и территориальные особенности, влияние кочевого скотоводства 

на рацион народа. Будут рассмотрены источники и 

историография данной проблемы; трансформации, произошедшие 

в традиционной пище казахов под влиянием европейской, 

азиатской кухни.   

– знание о наиболее распространенных видах пищи: молочной, 

мясной, мучной, история формирования национальной кухни 

казахов, ее распространение и территориальные особенности, 

влияние кочевого скотоводства на рацион народа; 

– знание о степени влияния русской культуры на типы 

стационарных жилищ, распространившихся на территории 

Казахстана.  

VShPKP  4513 Великий Шелковый путь и В ходе преподавания дисциплин модуля будут определены - знание принципов и методов исследования, обработка 



караванные пути 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: SA 3419 

2+1+0 

районы распространения, особенности средневековых городищ с 

длинными валами и их фортификационные особенности, 

датировка, материальная культура, сформировавшаяся на их 

территории, историко-топографические особенности и история 

развития.  Будет определено время возникновения  и этапы 

развития таких городищ как Кулан, Мерке в Чуйской долине, 

Тараз, Коныртобе, Садыркурган в Таласской долине.  В ходе 

преподавания курса будут определены районы распространения, 

особенности средневековых городов Казахстана и  их 

фортификационные особенности, датировка, и жилища, 

сформировавшаяся на их территории и история их развития. 

 

материалов по духовно-культурной тематике, знание основных 

понятий по проблемам; 

-умение различать исторические этапы по средневековой 

истории Казахстана и использование их в изучений духовно-

культурных процессов; умение подбирать правильные 

концептуальные подходы в деле изучения нравственности в 

эпоху средневековье; умение интерпретировать содержательный 

смысл различных исторических процессов и явлений 

касающихся задач дисциплины. 

- владение навыками исследовательской культуры; 

использование различных источников выявляющие духовно-

культурные процессы в эпоху средневековье; владение 

навыками изучения исторических процессов.   

ИОТ 2 «Археолог-краевед» 

SW  3501 Scientific Writing 

1 кредита/2 ECTS 

0+1+0 

Студенты узнают об исследованиях и их роли  в практической 

деятельности человека, основных понятиях научно-

исследовательской работы; использовании методов научного 

познания; применении логических законов и правил; накоплении 

научной информации; основных понятиях; алгоритмах решения 

изобретательских задач; охранных документах; международной 

сертификации изобретений. 

– знать этапы теоретической и экспериментальной научно-

исследовательской работы; 

– уметь применять теоретические знания для решения 

конкретных практических задач; 

– уметь определять объект исследования, формулировать цель, 

составлять план выполнения исследования. 

KVK  3502 Каменный век Казахстана 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: EK 1416 

2+1+0 

Целью изучения данного курса является ознакомление студентов 

с археологией каменного века Казахстана, с эпохами и периодами 

в которых зарождались археологические культуры и возникали 

археологические памятники.  

Задачей курса является анализировать археологические культуры 

и памятники каменного Казахстана с культурами сопредельных 

территорий.  

Данный курс дает студентам обобщающий материал по 

памятникам разных этапов каменного века Казахстана и 

определяющий фактор данных культур. 

знание истории и развития изучения каменного века Казахстана 

студенты усвоят как определить археологические памятники 

о понятиях археологических памятников каменного века 

а также общие понятие о палеоантропологии и технике 

раскалывание камня 

о новых исследованиях каменного века Казахстана. 

BVK 3503 Бронзовый век Казахстана 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: EB 2417 

2+1+0 

Цель курса – изучение хозяйства, материальной и духовной 

культуры населения территории Казахстана в эпоху бронзы. 

Задача курса, освоение теоретических вопросов, связанных с 

периодизацией, хронологией и культурами эпохи бронзы; 

познание общественно-экономических отношений эпохи бронзы; 

изучение характера, общих черт и локально-хронологических 

особенностей памятников племен, населявших территорию 

Казахстана в бронзовую эпоху; изучение общего и особенного в 

бронзовых культурах Казахстана и сопредельных культурно-

исторических регионов. 

знания: 

– конкретные сведения по основным памятникам и культурам 

бронзового века Евразии и Казахстана. 

– о значении и места археологических памятников бронзового 

века Казахстана. 

- познают основную литературу по памятникам Казахстана.  

- умения работать с  источниками и основными трудами по 

памятникам бронзового века Центральной Азии; различать 

памятники и культуры бронзового века Центральной Азии по 

особенностям и хронологии; излагать собственную точку зрения 

по памятникам; использовать фактические материалы при 

объяснении исторических событии. 

RVK  3504 Раннежелезный век Казахстана 

3 кредита/5 ECTS 

Цель курса дать комплекс знаний по археологическим культурам 

ранних кочевников Казахстана с выделением черт, 

- знание основных проблем изучения раннего железного века 

Казахстана; письменные источники о ранних кочевниках 



Пререквизиты: RV 2418 

2+1+0 

объединяющих их с комплексом признаков, отличающих 

культуры. В курсе отражено современное состояние основных 

проблем хронологии и периодизации отдельных культур, 

проблемы их происхождения, соотношения археологического 

материала с известными историческими этносами. Курс дает 

более углубленные знания по разделу археологии Казахстана - 

эпохе раннего железа. 

Казахстана и Средней Азии;  

- умения работать с  источниками и основными трудами по 

памятникам раннежелезного века Казахстана и Средней Азии; 

- умения различать памятники и культуры раннежелезного века 

Центральной Азии по особенностям и хронологии; 

 

PI  4505 Первобытное искусство 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: DECh 1415 

2+1+0 

Цель дисциплин данного модуля – сформировать представление 

об истоках изобразительного творчества, материалах и техниках, 

используемых древними художниками. Будет показано значение 

первобытной живописи и скульптуры в жизни человека, а также о 

закономерности возникновения, становления и развития культуры 

человеческого общества на протяжении бесписьменного периода 

истории человечества по материальным следам человеческой 

деятельности (первобытное искусство). В рамках изучения 

модуля студенты получат представление о классификации 

памятников древнего искусства, способах создания произведений, 

сюжетах, материалах, значении искусства для древнего человека.  

- знание об основных аспектах «первобытного 

искусствоведения», об особенностях и функциях искусства в 

первобытных обществах, представлять основные тенденции 

эволюции художественной культуры от эпохи верхнего 

палеолита до эпохи раннего металла. 

- умение ориентироваться и работать с источниками и 

основными трудами по первобытному искусству; вычленить 

факты искусства из синкретичной первобытной культуры (как 

этнографической, так и археологической), различать памятники 

и факты искусства различных эпох, территорий, стилей;  

PK  4506 Петроглифы Казахстана 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: DECh 1415 

2+1+0 

В рамках данных дисциплин изучаются наскальные рисунки, 

широко распространенные на территории Казахстана и Евразии, 

рассматривается роль петроглифов в жизни человека, причины их 

создания. Студенты  получат представление о наскальных 

изображениях, об их датировке  и  географическом 

распространении. Значительное внимание обращается на 

местонахождение памятников, способы выполнения наскальных 

рисунков, а также их стиль и семантику. 

- знание о наскальных рисунках Казахстана, хронологию, 

месторасположение; иметь навыки по копированию 

петроглифов, фотографированию, периодизации, а так же 

анализировать полученные изображения и датировать 

наскальные рисунки в соответствии с их стилистикой; 

- понимание специфики художественно-образной структуры 

искусства; анализировать памятники искусства с точки зрения 

проблем создавшей его культуры. 

SAK  3507 Средневековая археология 

Казахстана 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: SA 3419 

2+1+0 

Целью модуля ознакомить студентов специализирующихся по 

направлению археологии средневековой археологией Казахстана, 

стадиями развития, материальной и духовной культурой. А также 

показать их роль в становлении нашего государства и в 

этногенезе коренного народа.  Задачей курса является подготовка 

специалистов по указанному профилю обучения с 

использованием теоретических знаний и практических 

(лабораторных) работ. Сформировать у студентов представление 

о возникновении средневековых городов и поселении, их 

локализации и культурном наследии кочевых племен. 

- умение делать анализ и знать основные понятия и 

терминологию по средневековым городам и поселениям.  

- умение различать памятники и культуры племен образовавших 

средневековые государства по особенностям и хронологии. 

- умение делать исторический сопоставительный анализ по 

погребальным памятникам и находкам, найденным в городах. 

знания: 

о значении и места археологических памятников средневекового 

Казахстана.  

познают основную литературу и источники по средневековым 

городам Казахстана.   

историю городов расположенных по Великому Шелковому 

Пути. 

археологию племенных объединений и этническую историю 

племен Средневекового Казахстана, также вклад этногенез 

казахского народа. 

VShPKP  3508 Великий Шелковый путь и 

караванные пути 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: SA 3419 

В ходе преподавания дисциплин модуля будут определены 

районы распространения, особенности средневековых городищ с 

длинными валами и их фортификационные особенности, 

датировка, материальная культура, сформировавшаяся на их 

- знание принципов и методов исследования, обработка 

материалов по духовно-культурной тематике, знание основных 

понятий по проблемам; 

-умение различать исторические этапы по средневековой 



2+1+0 территории, историко-топографические особенности и история 

развития.  Будет определено время возникновения  и этапы 

развития таких городищ как Кулан, Мерке в Чуйской долине, 

Тараз, Коныртобе, Садыркурган в Таласской долине.  В ходе 

преподавания курса будут определены районы распространения, 

особенности средневековых городов Казахстана и  их 

фортификационные особенности, датировка, и жилища, 

сформировавшаяся на их территории и история их развития. 

истории Казахстана и использование их в изучений духовно-

культурных процессов; умение подбирать правильные 

концептуальные подходы в деле изучения нравственности в 

эпоху средневековье;  

- владение навыками исследовательской культуры;  

IAO  3509 История археологических 

открытий 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: VA 1401 

2+1+0 

Цель курса- в ходе изучения курса студенты изучать все 

материалы об археологических открытиях и истории, их 

исследования. Изучая историю прошлого, студенты расширять 

свои профессиональные знания в области мировой археологии.  

Задачей курса является дать материалы касающееся по 

археологии разных эпох и истории их первооткрывателей.  

Данный курс предназначен для чтения как дополнительного 

курса, для подготовки специалистов –археологов.  

знание историю археологических открытий 

овладеть теоретическими и прикладными знаниями по 

археологии 

должен овладеть интерпретировать и уметь критиковать 

должен знать о последних достижениях и открытиях археологии 

уметь распознавать роль археологических открытий к их место в 

истории человечества 

POSIIKP  4510 Правовые основы сохранения и 

использования историко-

культурных памятников 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MAR 1407 

2+1+0 

Ознакомить студентов с основными теоретическими 

положениями и законодательно-правовыми актами сохранения и 

использования историко-культурных памятников Казахстана и 

стран ближнего и дальнего зарубежья. Цель курса дать студентам 

полный объем информации по теории дисциплины по вопросам 

правовых основ сохранения и использование историко-

культурных памятников. Задача курса, в процессе изучаемого 

курса дать студентам общее понятие по правовым основам 

сохранения и использованию историко-культурных памятников. 

- активное владение знаниями в области международного   права 

по охране памятников  истории и культуры; 

- понимание необходимости взаимодействия 

правительственных, межправительственных и 

неправительственных организаций  для решения проблем 

охраны памятников; 

- готовность действовать рационально и самостоятельно, 

руководствуясь своими научно-обоснованными выводами, 

наблюдениями и опытом, полученными в результате 

познавательной профессиональной деятельности в сфере 

музеологии и памятниковедения 

OKT  4511 Основы картографии и 

топографии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MAR 1407 

2+1+0 

В процессе преподования данного модуля будут изучены 

естественно-научные методы, используемые в исторической 

науке. Особое внимание будет уделено картографии, методам 

создания и использования географических карт как нашей 

республики, так и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Студенты изучат названия различных географических объектов: 

оронимы (обьективы наземного рельефа), спелеонимы (обьекты 

подземного рельефа), гидронимы (водные обьекты), ойконимы 

(поселения), а также этнографию и историю различных областей 

и территорий. Предлагаемые дисциплины предполагают изучение 

основ топографического дела и картографирования. В рамках 

дисциплин курса студенты овладеют методикой работы с 

техническими измерительными приборами и снаряжением, 

составлением планов раскопов, археологических объектов и 

топографических карт местности. 

владение навыками черчения географических, топографических 

карт, а так же студенты изучат методы измерения техническими 

приборами, а также научатся писать план раскопок, топокарты 

местности. 

знание геоморфологической ситуации объектов; изучение основ 

топографического дела и картографирования. 

знание раенирование памятников различных эпох.  

овладеют методикой работы с техническими измерительными 

приборами и снаряжением, составлением планов раскопов, 

археологических объектов и топографических карт местности. 

ORKAP 3512 Охрана, реставрация и 

консервация археологических 

памятников 

3 кредита/5 ECTS 

Цель курса дать студентам общие понятие исторических 

памятников. Ознакомить  студентов с основами охраны 

памятников, навыками в области камеральной обработки и 

консервации археологических артефактов, памятников. 

- владеть навыками применения новых информационных 

технологий, компьютерных программ в научной, 

экспедиционной и реставрационной работе,  

- знать методы фиксации, учета, обследования, стратификации, 



Пререквизиты: MAR 1407 

2+1+0 

Ознакомит студентов с основными теоретическими положениями 

экспедиционной и реставрационной работы. Изучить 

законодательные акты связанные с охраной памятников.   

реставрации и охраны памятников культуры на территории 

Казахстана и в зарубежных странах.  

- уметь применять навыки в области камеральной обработки и 

консервации археологических и этнологических артефактов в 

лабораторных условиях,  владеть знаниями о традиционной 

материальной и духовной культуре казахов для определения 

общего и особенного в культуре в сравнении с культурой других 

этносов. 

MIRAM 4513 Методы интерпретации и 

реконструкции 

археологического материала 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: MAR 1407 

2+1+0 

Результатом изучения дисциплин данного модуля является 

формирование углубленного представления о методологических 

основах археологии как науки. Курс дисциплин отражает 

результаты многолетних работ, а исследование 

стратифицированных памятников позволяет установить 

возможную автохтонность, проследить ареал распространения 

родственных, схожих или  разнотипных памятников «открытого 

типа», обнаруженных в подавляющем большинстве территории 

Казахстана. Стратифицированные памятники палеолита 

позволяют считать их эталонными в силу их характерных 

особенностей.  

- знания в области техники изготовления, методов описания 

артефактов, их реконструирования и трактовки. Особое 

внимание будет уделено принципам археологии, возможностям 

интерпретации полученных источников, археологической 

типологии и классификации артефактов, основам трассологии.   

 

ИОТ 3 «Этнолог-регионовед» 

SW  3501 Scientific writing 

1 кредита/2 ECTS 

0+1+0 

Студенты узнают об исследованиях и их роли  в практической 

деятельности человека, основных понятиях научно-

исследовательской работы; использовании методов научного 

познания; применении логических законов и правил; накоплении 

научной информации; основных понятиях; алгоритмах решения 

изобретательских задач; охранных документах; международной 

сертификации изобретений. 

– знать этапы теоретической и экспериментальной научно-

исследовательской работы; 

– уметь применять теоретические знания для решения 

конкретных практических задач; 

– уметь определять объект исследования, формулировать цель, 

составлять план выполнения исследования. 

EEIK  3502 

 

Этногенез и этническая 

история казахов 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: EEGK 2414 

2+1+0 

Целью курса является изучение специфики этнических и 

этнокультурных процессов как в целом по Казахстану, так и его 

исторически сложившихся регионов. Основные задачи курса:  

- рассмотрение теоретических проблем этногенеза и этнической 

истории казахского народа;  

-исследование исторических предпосылок образования 

казахского народа; 

-изучение этнических процессов на территории Казахстана в 

древности и средневековье; 

-выяснение причин замедления этнотерриториальных процессов в 

Казахстане в послемонгольский период;  

-анализ завершающего этапа формирования казахского народа в 

связи с образованием Казахского ханства. 

- умение анализировать об истории возникновения этнических 

групп на территории Казахстана, о взаимовлиянии казахского 

народом и этнических групп в культурном отношении. Может 

узнать о важности проводимых мероприятии Ассамблеи 

народов Казахстана. 

- уметь анализировать исторические источники по этнической 

истории, об культурно-хозяйственных изменениях, об общих 

этногенетических истоках и различиях тюркских народов. 

KС  3503 

 

Кочевая цивилизация 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: EEGK 2414 

2+1+0 

Студенты познакомятся с этнокультурными процессами, 

происходившими на территории Казахстана, где истоки кочевой 

цивилизации прослеживаются, начиная с эпохи бронзы. Феномен 

номадов на современном этапе исследуется в рамках этнического 

самосознания. 

- способность понимать концептуально организованное 

историческое знание; осознавать его роль в контексте 

профессионального образования; 

- умение концептуализировать и проектировать 

междисциплинарное знание с целью применения в учебной, 



учебно-исследовательской, научной деятельности. 

MKK  3504 

 

Материальная культура казахов 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: ENE 2412 

2+1+0 

Студенты получат представление об особенностях переходных, 

сезонных и постоянных (стационарных) жилищ, их форме, виде и 

особенностях жилых строений, узнают о закономерностях в 

развитии построек и домов, принципах их планировки, 

внутреннего убранства, материалах, используемых для 

строительства.  Данный курс рассматривает историю 

формирования национальной кухни казахов, ее распространение 

и территориальные особенности, влияние кочевого скотоводства 

на рацион народа. Будут рассмотрены источники и 

историография данной проблемы; трансформации, произошедшие 

в традиционной пище казахов под влиянием европейской, 

азиатской кухни.   

- знание о наиболее распространенных видах пищи: молочной, 

мясной, мучной, история формирования национальной кухни 

казахов, ее распространение и территориальные особенности, 

влияние кочевого скотоводства на рацион народа.  

- знание о степени влияния русской культуры на типы 

стационарных жилищ, распространившихся на территории 

Казахстана. Рассматриваются различия в  обрядовой 

(поминальной, свадебной, родильной), повседневной пище, ее 

роли в различных событиях в жизни народа. 

PI  4505 

 

Прикладное искусство 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: ENE 2412 

2+1+0 

Прикладное искусство - раздел искусства, который охватывает 

ряд отраслей творчества, посвященных созданию 

художественных изделий, предназначенных главным образом для 

быта. Дисциплины дают представление об исторических истоках 

прикладного и ювелирного искусства казахов и их роли в 

духовной и материальной жизни общества.  Студенты узнают о 

типах орнаментов и форм, их семантике, символике материала и 

цвета, устоявшихся нормах в прикладном  искусстве, особенности 

каждого периода развития ювелирного дела. 

- знание о наскальных рисунках Казахстана, хронологию, 

месторасположение; иметь навыки по копированию 

петроглифов, фотографированию, периодизации, а так же 

анализировать полученные изображения и датировать 

наскальные рисунки в соответствии с их стилистикой. 

DKK 4506 

 

Духовная культура казахов 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: EEGK 2414 

2+1+0 

Изучение данной дисциплины имеет большое значение в 

подготовке специалистов, поскольку в систематическом виде 

представляет развитие духовной культуры казахов, ее основные 

разделы, отражает роль духовной культуры в сохранении 

этнических параметров культуры. Задачами дисциплины является 

комплексное, научно-интегративное изучение духовной культуры 

путем привлечения материалов из смежных дисциплин 

(фольклористики, этномузыковедения, культурологии, 

философии, истории, религиоведения, искусствоведения, 

археологии и т.п.) 

- знание о богатой духовной культуре казахов, историко-

этнографических личностях, произведениях, духовного 

мировоззрения; изучение категорий и символики в духовной 

культуре казахов. 

- умение изучать истории формирования традиционного 

мировоззрения и мифологии казахов в различных областях 

знания.   

TMK  3507 

 

Традиционное мировоззрение 

казахов 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: EEGK 2414 

2+1+0 

В рамках дисциплин данного модуля рассматриваются вопросы, 

связанные с дорелигиозными верованиями и суевериями казахов, 

а также о способах лечения людей и животных, применяемых 

казахскими лекарями, мастерстве и приемах костоправов. 

Студенты получат представление о месте верований и суеверных 

обрядов в духовной жизни казахского народа. 

знание истории и развития традиционного мировоззрения 

казахов 

студенты усвоят основные понятие которыми оперирует данная 

наука 

освоят методы этнографического исследования 

определение общих черт взглядов мировоззрения казахов 

приемы добычи материалы и методических обработок, анализов 

мировоззрения 

IKKD  3508 

 

История и культура казахской 

диаспоры 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: ID 3422 

2+1+0 

Дисциплины модуля дают знания о теоретических проблемах и 

исторических аспектах сложения казахской диаспоры и 

ирреденты. Углубленно изучаются ключевые моменты  

этнической истории, истории переселения  и этнокультурных 

особенностей казахов ближнего и дальнего зарубежья. Студенты 

знание о прошлом казахской диаспоры и сегодняшний статус в 

политическом, социально-культурном плане, о культурных 

особенностях, возникшие в антисреде. 

знания о теоретических проблемах и исторических аспектах 

сложения казахской диаспоры и ирреденты.  



получат представление об обычаях, обрядах, традициях, 

материальной культуре и особенностях ведения хозяйства у 

представителей казахской диаспоры.  Наиболее важным акцентом 

в вопросах изучения диаспоры и ирреденты является выявление в 

сравнительном анализе общего и особенного с этнической 

культурой казахов, проживающих в Республике Казахстан. 

представление об обычаях, обрядах, традициях, материальной 

культуре и особенностях ведения хозяйства у представителей 

казахской диаспоры. 

IG  3509 

 

Историческая география 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: IK 3421   

2+1+0 

Дисциплины данного модуля направлены на изучение 

исторической географии как Казахстана в целом, так и его 

отдельных регионов в частности. Они будут изучаться прежде 

всего, путем использования данных, имеющихся в произведениях 

персидских и античных авторов, в китайских источниках, в 

древнетюркских рунических письменных памятниках, арабских и 

тюркских источниках, в работах средневековых и 

позднесредневековых авторов, русских и западных источниках.  

- владеть навыками черчения географических, топографических 

карт.  

- иметь возможность владения глубокими знаниями истории 

местности, названии населенных пунктов и рек-озер, городов. 

THK  4510 

 

Традиционное хозяйство 

казахов 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: EEGK 2414 

2+1+0 

Предмет «Традиционное хозяйство казахов» является частью 

курса традиционной истории казахского народа и изучает 

историю традиционного хозяйства казахов, охватывая период с 

древнейших времен до наших дней. Целью преподавания 

дисциплины является углубленное изучение не только 

конкретной истории традиционного хозяйства казахов, а 

осмысление общих закономерностей, тенденций развития 

традиционного хозяйства, сопоставление различных типов 

хозяйства и его роль и место в мировой цивилизации. Задачей 

данного курса является выработка у студентов целостного 

представления о путях развития традиционного хозяйства 

казахов, выработка многомерного видения истории 

традиционного хозяйства, формирование позиции и оценки по 

отношению традиционного хозяйства казахов, как части ХКТ 

мировой цивилизации.  

- знание по традиционному хозяйству казахов, активизирует 

познавательную деятельность студентов, обучение их методам 

рационального объяснения исторических феноменов 

традиционного хозяйства казахов, способам их понимания в 

контексте развития общемировой хозяйственной деятельности 

человечества; знать содержание основных этапов развития 

традиционного хозяйства казахов;  

- уметь дать оценку их места в историческом процессе и 

основных достижений, вошедших в сокровищницу мировой 

хозяйственной деятельности человечества;  анализа развития 

традиционного хозяйства казахов в контексте общемировой 

хозяйственной деятельности человечества. 

ShEI  4511 

 

Шежире как этнографический 

источник 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: EEGK 2414 

2+1+0 

Шежире – основное направление фольклорной историографии, 

повествующей о происхождении определенного рода, племени и 

даже этноса. Привлечение шежире в качестве особой категории 

источника для изучения этногенеза и этнической истории и 

традиционных социальных отношений у кочевников Евразии 

имеет давнюю научную обоснованность. При изучении 

материалов по шежире, нужно учитывать его репрезентативность 

как исторического источника и четко представить его специфику 

как носителя исторической и этнографической информации. 

Использование шежире как историко–этнографического 

материала очень важно  для освещения этнической истории  

казахского этноса. Дисциплины данного модуля рассматривают 

родоплеменную организацию и структуру казахского народа, 

генезис и развитие родоплеменных отношений.  

знание и умения отличит генеалогическую таблицу (шежире) 

казахов 

должен знать историю и географию наиболее значимых событии 

и легенды 

умение применять на практике навыки исследовательской 

работы 

владеть сбором этнографических полевых материалов и его 

обработают и анализировать 

ETM  3512 

 

Этнография тюркского мира 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: ENE 2412 

Студенты будут ознакомлены с этногенезом, этнической 

историей и спецификой этнокультурных особенностей тюркского 

мира. Целью изучения дисциплин модуля  является изучение 

знание истории и основные элементы культуры кочевников 

Евразии; 

владение знаниями о традиционной материальной и духовной 



2+1+0 традиционных систем жизнеобеспечения, специфики 

этносоциальной и этнокультурной организации  народов 

тюркского мира.  

В ходе изучения данного модуля рассматриваются основные 

положения этногенеза тюркских этносов, теории этноса, 

особенности социально-этнической стратификации 

казахстанского общества, проблемы регулирования и 

гармонизации межнациональных отношений, а также 

ознакомление студентов с историческими  сведениями об 

этногенезе и этнической истории и специфике культурно-

бытовых особенностей  тюркского мира. 

культуре тюркского народа; 

- умение дифференцировать наиболее и наименее устойчивые 

элементы традиционной культуры тюркских народов, проводить 

экспертизу предметов домашнего промысла, ремесел, 

ювелирного искусства, полученных в результате 

экспедиционной работы. 

 

 

KRDPK 4513 

 

Культы и ритуалы древних 

племен Казахстана 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: RV 2418 

2+1+0 

Дисциплины модуля направлены на изучение историю развития 

духовной культуры, культов и ритуалов, существовавшиех у 

древних племен, населявших Казахстан, знакомят студентов с 

особенностями и спецификой духовного наследия,  

останавливаясь на общих характерных особенностях. Студенты 

узнают о том, какие из обрядов сохранились в традиционном 

обществе казахов, как они трансформировались.   

 

Данный курс изучает историю развития духовной культуры, 

культы и ритуалы, существовавшие у древних племен, 

населявших Казахстан, знакомит студентов с особенностями и 

спецификой духовного наследия,  останавливаясь на общих 

характерных особенностях. Студенты узнают о том, какие из 

обрядов сохранились в традиционном обществе казахов, как они 

трансформировались. Будет рассмотрена историография данной 

проблемы, в том числе дореволюционная, советская, 

современная.   

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ 

TPO 3601 Теория и практика ономастики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  

2+1+0 

Рассматриваются языковая ситуация, языковая политика и 

языковые законодательства в республиках Центральной Азии, 

осуществляется анализ понятий государственного и 

официального языков. Описываются произошедшие в Казахстане 

в последние годы значительные миграционные процессы и 

связанные с ними изменения в этническом составе населения. 

- знать методику и метаязык ономастических исследований; 

– знать специфику этнокультурной информации, заложенной в 

топонимическом материале; 

– знать историю становления и развития ономастики как науки. 

SEPK 3602 Современные этноязыковые 

процессы в Казахстане 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Рассматриваются языковая ситуация, языковая политика и 

языковые законодательства в республиках Центральной Азии, 

осуществляется анализ понятий государственного и 

официального языков. Описываются произошедшие в Казахстане 

в последние годы значительные миграционные процессы и 

связанные с ними изменения в этническом составе населения. 

– знать о роли и значении языка для сохранения и развития 

этнической культуры; 

– знать о билингвизме и полиязычности; 

– владеть навыками анализа этноязыковых процессов в 

современном Казахстане. 

E 3603 Экскурсоведение 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель дисциплины - формирование у студентов основ знаний в 

области теории и практики экскурсионного дела, навыков в 

подготовке и технике проведения экскурсий. Учащиеся узнают о 

классификации экскурсий, профессиональном мастерстве 

экскурсовода, методике и технике ведения экскурсии, сочетании в 

ней показа и рассказа. 

– знать основные понятия и исторические события, связанные с 

развитием экскурсионного дела; 

– знать методику формирования новой экскурсии, основанную 

на положениях государственных стандартов; 

– уметь анализировать потребности группы экскурсантов и 

использовать необходимые формы работы с ними; 

– уметь самостоятельно подготовить экскурсию и комплект 

документов к ней 

GMT 3604 География международного 

туризма 

2 кредита/3 ECTS 

Предмет изучения географии туризма – это анализ форм и 

отношений туристских явления и связанных с ними процессов, 

изменяющих и преобразующих пространство. Данное 

– уметь  анализировать конкретный географический материал 

(визуальный, картографический и проч.) по вопросам развития 

туризма в различных регионах; 



Пререквизиты: нет 

2+1+0 

направление науки изучает пригодность территории для развитии 

туризма, изучает туристские ресурсы этой территории, а так же 

влияние туризма на культурный ландшафт (окружающую среду).  

Цель курса: изучение ключевых факторов и особенностей 

развития туризма в странах Европейского, Американского, 

Восточно-Азиатско-Тихоокеанского, Африканского туристских 

макрорегионов и Австралии. Задачи курса: Охарактеризовать 

географические и социально-экономические 

предпосылки  территориальной дифференциации 

международного туризма в странах Европейского, 

Американского, Восточно-Азиатско-Тихоокеанского, 

Африканского макрорегионов и Австралии.  Провести анализ 

природно-рекреационных, культурно-исторических и 

инфраструктурных ресурсов развития туризма в странах-лидерах 

въездного и выездного туризма.   

–  знать о природных, историко-культурных, социально-

экономических, геополитических и экологических особенностях 

основных туристических регионов мира; 

–  знать с теоретико-методологические основы географии 

туризма. 

- анализа туристско-рекреационных ресурсов и 

условий  развития международного туризма в странах 

и  регионах мира; 

- систематизации факторов регионального развития 

международного туризма, определяющих туристскую 

специализацию стран, мезо- и макрорегионов мира; 

 

VID 3605 Вспомогательные исторические 

дисциплины 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  IK 3421   

2+1+0 

В ходе изучения основных аспектов вспомогательных 

исторических дисциплин студенты получат знания об основах 

нумизматики и топонимики, изучающих историю монетной 

чеканки, денежного обращения, географические названия, их 

происхождение, прошлое и настоящее, включая их семантику и 

интерпретацию. Дисциплины также рассматривают проблемы 

классификации и типологизации нумизматических материалов и 

данных по топонимике, которые являются междисциплинарной 

научной дисциплиной, что подразумевает использование данных 

следующих областей научных знаний: географии, истории и 

лингвистики.  

- знания о монетных дворах, существовавших на территории 

Казахстана и других сопредельных стран, о том какие монеты в 

разные исторические периоды использовались в качестве 

денежного средства; 

- знание истории родного края, найти объяснение  названиям 

рек, городов и различных местностей Казахстана и других стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

- умение делать историко-сравнительный анализ по топонимике 

Казахстана и на просторе Евразии.  

 

IP 2606 Инновационное 

предпринимательство  

(по отраслям) 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Целью преподавания данной дисциплины является изучение 

правового регулирования инновационного предпринимательства, 

так как с ростом уровня развития экономики возрастает значение 

использования нововведений.  Инновационное 

предпринимательство – это процесс создания и коммерческого 

использования технико-технологических нововведений. 

Инновации служат специфическим инструментом 

предпринимательства. В рамках курса предполагается изучение 

субъектов инновационного предпринимательства, его основных 

видов (инновационное предпринимательство на основе 

внутренней организации, инновационное предпринимательство 

на основе внешнего внешней организации при помощи 

контрактов, инновационное предпринимательство на основе  

внешней оргавнизации при помощи венчуров), особенности 

осуществления инновационного предпринимательства, 

сравнительный анализ инновационного предпринимательства в 

мировой практике, в странах ближнего и дальнего зарубежья.  

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать: общие теоретические  принципы и методы 

инновационного 

предпринимательства, понятие, содержание и историю развития 

инновационного предпринимательства, цели и задачи 

инновационного предпринимательства, принципы деятельности, 

формы и методы; цели и задачи инновационного 

предпринимательства.  

Уметь -  анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей инновационное предпринимательство, применять 

на практике полученные знания; разбираться в проводимой 

государством политике по вопросам инновационного 

предпринимательства. 

Владеть навыками решения научных и практических проблем 

в сфере правового регулирования инновационного 

предпринимательства. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять критический 



 

 

  

анализ состояния современных научных исследований. 

IP 2607   Интеллектуальное право 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Целью преподавания настоящей дисциплины является изучение 

правового регулирований отношений, возникающих по поводу 

результатов интеллектуальной творческой деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации участников 

гражданского оборота, товаров, работ и услуг. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать - общие теоретические  принципы и методы права 

интеллектуальной собственности, понятие, содержание и 

историю развития интеллектуального права, цели и задачи, 

объекты права интеллектуальной собственности, основные 

способы защиты результатов права интеллектуальной 

собственности.  

 Уметь -   анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей отношения, возникающих по поводу результатов 

творческой интеллектуальной деятельности, применять на 

практике полученные знания; разбираться в проводимой 

государством политике поддержке и защите результатов 

творческой интеллектуальной деятельности.   

Владеть навыками   решения научных и практических проблем 

в сфере правового регулирования результатов творческой 

интеллектуальной деятельности. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять критический 

анализ состояния современных научных  исследований, 

сформируют системные навыки, связанные с решением 

проблем, критической оценкой первоначальных данных, и 

коммуникацией в области права интелектуальной 

собственности.  Овладение практическими навыками; 



 

5В020800 – ARCHEOLOGY AND ETHNOLOGY 

 

Code Discipline name, credits, 

prerequisites , distribution on 

lesson types 

Goal, objectives, the module (course) outline Competence (learning outcomes) 

STATE COMPULSORY MODULE 

1 2 3 4 

HK 1101 History of Kazakhstan  

3  credits / 5ECTS 

Prerequisites: No 

2+1+0 

The aim: To familiarize the  students with the historical bases and 

periods of formation of the independent Kazakhstan statehood 

through the study of specific sources and historical facts from the 

standpoint of new theoretical and methodological views. 

Content. The historical bases and periods of formation of the 

independent Kazakhstan statehood. Historical and comparative 

analysis of the current achievements of  the  Kazakhstan statehood 

compared to various periods of the past. 

- knowledge of historical bases and periods of establishment of the 

independent Kazakhstan statehood in the context of the global and 

Eurasian historical process; 

- the ability of comprehending objectively and thoroughly the inherent 

advantages, features and value of Kazakhstan's development model; 

-  analytical skills and skills of axiological analysis in the study of 

complicated historical processes, phenomena and historical figures of 

modern Kazakhstan. 

K(R)LPP1102 

 

Kazakh (Russian) Language 

for Professional Purposes 

3  credits / 5  ECTS 

Prerequisites: No 

0+3+0 

The aim: To teach the students the ability to reproduce and produce 

dialogues and monologues   in the Kazakh (Russian) language in  

every day scientific and professional communication. 

Content. Reproduction of the conceptually 

 organized philological knowledge in the Kazakh (Russian)  language, 

the co-allocation of  the functioning and development  of the Kazakh  

(Russian) language with the socio-economic, cultural, historical, 

political situation in Kazakhstan and in the world, with constitutional 

legal bases of the Republic of Kazakhstan. 

– the ability to apply the basic knowledge of the system,  structure and 

functioning  of the  Kazakh language units for working at  texts  on 

speciality to formulate a professional outlook; 

- the ability to create  secondary scientific texts: abstract, summary and 

description; the ability to synthesize the  scientific information in the 

form of a thesis of the issue. 

 

FLPP 1103 Foreign Language for 

Professional Purposes  

3  credits /  5 ECTS 

Prerequisites: No 

0+2+1 

The aim: To teach the students to communicate in a foreign language 

for professional needs. 

Content. Enriching the vocabulary of a foreign language, including 

the  professional terms and clichés, development of listening skills, 

improvement of students' abilities in reading authentic publications on 

suggested topics from professional press and the development of  

skills of 

writing  business correspondence with partners on professional issues. 

The course is designed for students with the average and high levels 

of language proficiency (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-

Intermediate, Advanced). 

- the ability to comprehend a foreign speech by listening; 

- communication skills in a foreign language and  rich vocabulary; 

-  reading  skills and skills of analysis of the read  material. 

 

PSK 2104 Philosophy of Scientific 

Knowledge  

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

The aim: to develop students’ methodological and scientific culture,  

their skills of independent formulating scientific problems and 

algorithm of scientific search based on fundamental knowledge in the 

sphere of philosophy, as well as possibilities of interdisciplinary 

methodology.  

A special attention is paid to the problems of science and technology, 

engineering, technical knowledge and art, the role of science in social 

progress, and also in genesis and solution of global tasks of modern 

society.    

Content. Studying key ideas and categories of Modern Philosophy, 

-  knowledge of the role of Philosophy as 

worldview and basic concepts of the scientific knowledge; its essence 

and interrelation of philosophical and general scientific worldview; 

-  knowledge of core principles, laws and mechanisms of the cognitive 

activity. 

- knowledge of current ethical problems of  modern society and their 

importance for the professional activity; 

- skills of non-biased comprehension of realias of modern socio-cultural 

situations from the point of view of critical thinking methodology; 

- skills to use knowledge of principles, laws and categories of 



its basic principles, laws and mechanisms of cognitive activity. 

Considering ethical problems of the development of science and 

technology, basic spiritual values and their importance for 

professional activity. 

Extension and improvement of students’ knowledge in heuristic and 

methodological spheres of science by 

mastering scientific and methodological potential of Modern 

Philosophy. Forming the idea of the objective law of existence and 

the development of the community, state, civil society and 

individuals, of the principles of tolerance and intercultural dialogue as 

conditions of existence of a global society. Developing the students’ 

culture of critical thinking and their skills of independent reflection on 

their own methodological problems.      

Philosophy in the process of solving professional scientific tasks; 

- mastering skills of creative and critical thinking and applying of tools 

of critical thinking to the analysis of scientific, cultural, social and 

political phenomena and processes. 

 

SOCIAL AND COMMUNICATIVE MODULE 

PIC 2201 Psychology of Interpersonal 

Communication  

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

The aim:  students’ awareness of the role and place of psychological 

knowledge about interpersonal communication in the modern world, 

revealing their importance in the process of becoming a professional 

in their chosen specialty. 

Content: Systematization of students’ knowledge through the study of 

the major paradigms, theories, and concepts of modern psychology of 

interpersonal communication. The theoretical and empirical study of 

the interpersonal communication   psychological problems based on 

the study of cognitive processes, mental states and individual 

psychological characteristics of the individual. Basic categories and 

concepts of social psychology, methodological foundations of social 

psychology, the basic theories, concepts and principles of social 

psychology, the nature, content and form of psychic phenomena, laws 

of their dynamics, methods and techniques of researching 

interpersonal communication, the essence of the new psychological 

techniques and technology of studying  interpersonal communication. 

knowledge of mental phenomena of interpersonal communication in the 

accordance of the cognitive processes and  regulatory conditions; 

- knowledge of the theoretical and methodological foundations of 

modern  psychology of  interpersonal communication ; 

- knowledge of the basic concepts and categories of modern psychology 

of  interpersonal communication ; 

- the ability to adequately apply the acquired psychological knowledge 

in interpersonal communication ; 

- the ability to investigate individual human characteristics in terms of 

interpersonal communication in order to identify his personal attributes 

and  form  his  psychological characteristics; 

- the ability to competently build a system of relationships with others in 

the context of interpersonal communication and group interaction ; 

- skills of interpersonal communication  psychological research, 

implementation, analysis , processing of the data and correct 

interpretation of the results ; 

- the ability to develop practical recommendations to help improve the 

individual in terms of interpersonal communication ; 

-  the ability to estimate and adjust interpersonal communication in order 

to harmonize the individual and his relationship with others . 

TAPS 2202 Theoretical and Applied 

Political Science   

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

The aim:   To introduce to the basics of politics, power and power 

relations, the political system of the Republic of Kazakhstan. 

Content: Political systems and forms of government, and institutions, 

the political processes in Kazakhstan and in the world. Program 

documents and the President's Addresses, strategic directions of home 

and foreign policy of the Republic of Kazakhstan. The idea of a 

global world as the new world order, an understanding of the major 

tendencies in world politics and international relations, contribution to 

the  national security  strengthening and terrorism and extremism 

prevention. 

- the ability to express attitude and to exercise social and political 

activity to resist various forms of manipulation; 

- the ability of a tolerant professional interaction and adaptation to the 

new conditions, taking into account the socio-cultural, ideological, 

political and religious differences. 



EPSS 2203 Ethics of Personal and Social 

Success 

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

 

The aim:   to introduce students to ethical standards, moral principles 

and  human values in the  social activity. 

Content: The systematic understanding of the ways of forming and 

improving ethical standards in various areas of professional activity. 

Formation for future professionals of knowledge about the basic 

ethical concepts, regularities of forming ethical conduct in the process 

of a person’s socialization. Introduction to the basic stages and 

tendencies in the development of ethics. Revealing  the contents of 

fundamental ethical guidelines that form the moral position of  an  

individual. 

- knowledge of basic ethical concepts and categories; 

- skills of independent moral orientation in society, indicating a 

sufficient level of ethical maturity; 

- knowledge of principles and methods of finding the best ethical 

decisions in difficult situations of everyday life; 

- skills of assessment of their own actions and the behavior of others in 

terms of ethics and  morality norms; 

-skills to behave in society and communicate with citizens in accordance 

with the rules of etiquette. 

CR 2204 Culture and Religion   

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

The aim: introduction to the  main cultural and religious peculiarities 

of Kazakhstan, consideration of the evolution of Kazakhstan peoples’ 

cultural and religious traditions. 

Content: Methods of  Cultural Studies and Religions Studies applied 

for researching Kazakhstan regions’ cultural and  religious 

phenomena; concept of ―dialogue‖  as one of the basic categories of 

the 20-21 century humanities, as well as peculiarities of theoretical 

language of describing its fundamental existential and socio-cultural 

parameters, boundaries and horizons. Specific features of man’s 

metaphysical and religious experience as ontological bases of a 

dialogue. 

- knowledge of scientific world outlook, ethnic and cultural tolerance; 

- the ability to  make comparative analysis of the hierarchy of core 

values of  the past and present religious and unreligious world outlook; 

- the ability to predict perspectives of  possible interaction of 

philosophy, religion, science and arts in the process of solution of the 

main world-outlook problems; 

- the ability to identify synchronic and diachronic  interconnections of 

regional cultural phenomena, to identify  their causes and effects; 

 - skills of tolerant behavior, social and professional interaction taking 

into account ethno-cultural and  confessional differences. 

GAS 2205 General and Applied Sociology  

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

The aim: to form a general idea of the contemporary society; to make 

the students aware of social processes taking place both in the world 

and Kazakhstan (issues of stratification, social inequality, poverty and 

wealth, social, religious, economic and political conflicts). 

Content: Character of social interactions between people, social and 

group differences between them. Main laws of society development, 

basic sociological concepts, methods of sociological research, 

contemporary sociological theories, main trends and results of 

contemporary research in sociology.    

- the  ability to make independent analysis of  the processes and 

phenomena taking place in the society;  

- the ability to dynamically use alternative, new or innovative 

sociological approaches in solution of professional issues; 

- the ability to express one’s thoughts in oral and written forms correctly 

and reasonably; 

- the ability to use the gained knowledge in certain situations; 

- skills of social interaction: collaboration, tolerance and respect; 

- skills of social prognosis and strategic planning, public speech, 

argumentation, conducting discussion and debate. 

HLS 2206 Human Life Safety 

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

The aim: acquisition of theoretical knowledge and practical skills 

necessary for creating proper living environment and labour 

conditions, identification of negative impacts of living environment, 

elaboration and realisation of protective measures to secure the man 

and living environment from negative impacts. 

Content: Basic natural and techno-sphere dangers, their properties and 

features, types of impact of harmful and dangerous factors on the man 

and natural environment, methods of protection. Bases of theoretical 

analysis and prediction of hazard phenomena and processes.    

- knowledge of protection measures from  natural and techno-sphere 

disasters within the sphere of professional activity; 

- the ability to make decisions within the limits of one’s competence and 

authority in emergency situations (ES); 

- the ability to identify the  major dangers of man’s living environment, 

to assess the risk of their realization. 

- knowledge of protection methods and safety technologies in 

emergency situations. 

ESD 2207 Ecology and Sustainable 

Development 

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

The aim: to provide students with systematic and practical knowledge 

on ecology and stable development, protection of environment and 

rational  environmental management  to train qualified specialists 

with a wide range of skills.  

Content. Basic regularities of life forms’ interaction with the 

environment; mechanisms of ecosystems and biosphere stability and 

-the ability to identify and analyze natural and human-caused ecological 

processes and to find the ways of their regulation;   

- the ability to understand modern concepts and strategies of stable 

mankind development aimed at systematic changing of traditional forms 

of management and people’s lifestyle in order to preserve stable 

biosphere and society development without  disastrous crisis; 



functioning;  place and role of  ecology in modern economic, political 

and social problems solution; modern global economic problems, 

their causes, stages of formation and consequences. Special place in 

the discipline is given to stable development of nature and society, 

international cooperation in the sphere of environmental safety 

-the ability to use in practice the obtained knowledge of basic 

regularities of life forms’ interaction with the environment in order to 

preserve stable development; 

- skills to analyze ecological processes, to set specific targets and  

priorities of stable nature and society development. 

KL 2208 Kazakhstan Law 

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

 

The aim: to study  the peculiarities of Kazakhstan legal system, to 

study the main regulations of basic norms of legal documents in the 

RK. 

Content. Legal system in Kazakhstan, conceptual issues of basic 

regulations in the RK. 

Theoretical bases of rule-of-law state formation, democratic society 

and social state. Basic trends of Kazakhstan’s law policy conception 

in 2010-2020 and ‖The Strategy ―Kazakhstan - 2050‖. 

-knowledge of legal system peculiarities in Kazakhstan in historical and 

law context and in current situation of national legal system integration 

into the world system of laws; 

-the ability to apply scientific and theoretical knowledge in daily activity  

in defending   constitutional rights and freedoms.  

FE 2209 Fundamentals of Economics 

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

The aim: to form scientific concepts of basic categories, ideas and 

regularities of economy functioning. 

Content. Socio-economic relations. Basic micro and macroeconomic 

indices, their computing methods. The mechanism of market pricing, 

competition and economic development trends. Basis of economic 

development of modern international economic relations system and 

world market development trends. 

- knowledge of the basic economic reorganizations in the society, logics 

and interconnection of phenomena  and processes in the society life; 

  -the ability to  apply systematic knowledge in economy  in professional 

activity. 

NATURAL SCIENCES (STEM)  MODULE 

ITPP 1301 Information Technologies for 

Professional Purposes 

3 credits 

Prerequisites: No 

1+0+2 

The purpose of this course is to develop students' practical skills in 

the use of modern information technologies in their future careers. 

- Know the purpose and types of information technologies, technologies 

for the collection, storage, processing, transmission, and distribution of 

information; 

- To be able to process information, using the means of the application 

package; 

- To know the composition, structure, principles of implementation and 

operation of information technology. 

KSE(P) 1302 The Concepts of Modern 

Science (Paleontology) 

3 credits  

Prerequisites: No 

2+1+0 

This course focuses on the study of the organic world of the past: the 

establishment of the taxonomic composition of the biota; identify 

patterns of evolution and stages of development of the biosphere, the 

reconstruction of lifestyle and living conditions of organisms. 

Students will become familiar with the content of paleontology, its 

methods; learn to use the paleontological data to address issues of 

historical geology and evolutionary theory. 

- Know the basic biological laws of evolution of the organic world of the 

past, the principal groups of fossil organisms - their general 

characteristics, living conditions and lifestyle, historical development 

and geological significance; 

- Know the stages of development of the natural world; 

- To be able to distinguish between the main fossils and describe their 

morphology. 

BASIC PROFESSIONAL MODULES 

Module 1. Fundamentals Of Specialty 

IA 1401 Introduction to Archaeology  

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: MAR 1407 

2+1+0 

 

The aim of the module is to familiarize students with the basic 

directions of development of history and archeology. Special attention 

is paid to the principles of archeology, the interpretation of the 

capabilities of sources, archaeological typology and classification. 

The task module - to teach students to correlate the theoretical 

development and practical skills of field research along with 

knowledge of the history of archaeological science for optimal results. 

- The ability to use basic knowledge of historical research in the field of 

archeology; 

- To know the ways of human existence in various environmental media, 

material remains of human activity, their typology and methods of study, 

general features and characteristics of the life of ancient societies, the 

formation of ethnic and cultural worlds from the Paleolithic to the 

Middle Ages; 



To develop a critical approach in planning and conducting research. - The ability to understand the driving forces and laws of the historical 

process. 

IE 1402 Introduction to Ethnology  

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:MER 1408 

2+1+0 

 

Objective of the course - to familiarize students with the basic 

theoretical issues and the provisions of Ethnology. On the basis of the 

course, students learn the techniques and conceptual apparatus of 

Ethnology and their application to the study of ethnography of the 

peoples of the world. The main content of the discipline devoted to 

the description of the ethnic structure of the world, including 

Kazakhstan, as well as geographical location, anthropological, 

linguistic, and economic and cultural classification. Considerable 

space is reserved ethnogenesis and ethnic history, characteristic of 

traditional and modern culture of the peoples of the world, including 

modern ethno-cultural and ethno-confessional processes in the world. 

- Knowledge of methods of collecting ethnographic materials;  

-  Knowledge of organizing and conducting expeditions and trips, 

drafting questionnaires and questionnaires for the study of ethno-cultural 

processes. 

Module 2. Foreign Language 

FLPP 2403 Foreign language for 

Professional Purposes 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  OLPP  1404 

2+1+0 

 

The purpose of learning a foreign language is to develop professional 

communication skills, organize the students' knowledge in basic types 

of language skills: speaking, listening, reading and writing. The focus 

is on the systematization and activation of language, speech, socio-

cultural knowledge, skills, attracting relevant authentic materials that 

meet the interests and characteristics of students. 

- Be able to conduct a dialogue in situations of formal and informal 

communication in the household, socio-cultural, educational and labor 

spheres, using reasoning, emotional and evaluation tools; 

- Be able to create a socio-cultural verbal portrait of his country and the 

country / countries of the target language on the basis of a variety of 

cross-cultural information and cultural studies. 

OLPP 1404 Oriental Languages For 

Professional Purposes 

(Turkish, Arabic) 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  FLPP 2403 

2+1+0 

The purpose of learning a foreign language is to develop professional 

communication skills, organize the students' knowledge in basic types 

of language skills: speaking, listening, reading and writing. The focus 

is on the systematization and activation of language, speech, socio-

cultural knowledge, skills, attracting relevant authentic materials that 

meet the interests and characteristics of students. 

- Be able to conduct a dialogue in situations of formal and informal 

communication in the household, socio-cultural, educational and labor 

spheres, using reasoning, emotional and evaluation tools; 

- Be able to create a socio-cultural verbal portrait of his country and the 

country / countries of the target language on the basis of a variety of 

cross-cultural information and cultural studies. 

Module 3 Ethnopolicy In The Context Of World History 

EPHK 2405 Ethno-Political History of 

Kazakhstan 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  WH  1406 

2+1+0 

The main objective of the course is to learn the basic steps of the 

historical development of the countries of the world. In the course of 

its study will examine the major historical events, their causes and 

consequences, the main trends of the modern international system. 

- Know the major historical events, their causes and consequences; 

- Know the historical conditionality of social and political change. 

WH 1406 World History  

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  EPHK 2405 

2+1+0  

 

Discipline on the specific historical material reveals the process of 

social development on the present territory of the Republic of 

Kazakhstan, considering the historical events objectively, in all its 

contradictions. Based on the principles of science, historicism to the 

analysis of socio-economic phenomena, the program takes into 

account that the basis of historical knowledge should be the study of 

the actual material. 

- Be able to independently examine and analyze the socio-political and 

socio-economic developments; 

- Know the historical events that took place on the territory of 

Kazakhstan in the relationship and interaction with the history of other 

nations. 

Module 4. Fundamentals Of Archaeological And Ethnological Knowledge 

MAR 1407 Methodology of 

Archaeological Research 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: IA 1401 

The study will greatly assist discipline specialists, students of the 

profession, to learn, to acquire knowledge in the field of conducting 

archaeological surveys and studies. The aim of the course 

examination mainly methodological and methodical features of 

- Basic knowledge of the methods, techniques of archaeological 

research, methods of excavation of archaeological sites and the 

collection of field data; archaeological tools, etc. 

- Ability to independently use different methods and techniques; 



2+1+0 

 

archaeological research. Objective of the course is to familiarize 

students with both the methodology and the methods and procedure of 

the study - a system of more or less formalized rules for the 

collection, processing and analysis. 

competently conduct field documentation and prepare field reports on 

given topics, analyze the methods and techniques of archaeological 

research. 

MER 1408 Methodology of  Ethnological 

Research  

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  IE 1402 

2+1+0 

 

The main objective of the course - to familiarize students with the 

basic theoretical principles and methodology of ethnology. Discipline 

module includes a detailed review of the basic anthropological 

concepts, knowledge of which is necessary for an understanding of 

modern archeology. The module describes the main theories of 

ethnicity and ethnic classification, processes anthropogenesis and 

ethnogenesis, the complex issues associated with the mechanism of 

formation of ethnic psychology, its structure and the man's awareness 

of belonging to the respective ethnic group. Special attention is paid 

to the date methodological development which contributes to the 

development of the skills of independent research approach to the 

study of ethnology. 

Students will learn the basic concepts to be operated on this science, 

master the techniques of ethnographic research, including ethnographic 

monograph description "field ethnography" software research methods, 

classification of ethnographic data. By studying the discipline of this 

module, students will gain knowledge of the methods of collecting 

ethnographic materials, organizing and conducting expeditions and trips, 

drafting questionnaires and questionnaires for the study of ethno-cultural 

processes. 

MTH 4409 Methods of Teaching History  

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:   WH 1406, 

EPHK  2405 

2+1+0 

 

The aim of the course is theoretical, instructional training, in the study 

of forms, methods, means of transmission of historical knowledge, 

that is, optimal, effective organization of teaching. The objectives of 

the discipline is the study of the methodological problems of the 

theory of teaching methods, identification of the fundamental 

problems of learning history methodology defined the conditions for 

successful solutions the main goals of education, development and 

education in teaching history. 

- Basic knowledge of the documents that govern the teaching of history 

in secondary schools; know the issues and the content of teaching 

methodology of history, its relationship with other disciplines; 

- The ability to use logical job history lessons, calendar and be subject 

plans and analyze a lesson from the perspective of modern requirements 

for its implementation, use regulations and methodical literature, 

objectively assess students' knowledge. 

Module 5. Museum Studies and Historical Anthropology 

M 2410 Museology    

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:   LH 3421   

2+1+0 

 

The aim - to form students' understanding of the peculiarities of 

museology as a discipline and the history of the world of museum 

institutions. Students will learn about the scope of the museum: 

scientific paper stock, design codes exposition, museum management 

and marketing, interpretation of the museum. 

- The ability to use basic museological knowledge, traditional and new 

methods used in the museum business with a creative problem solving in 

the educational, research and professional activities; 

- Knowledge of the basic concepts and methods of research in the 

various schools and concepts 

HA 2411 Historical Anthropology 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: LH 3421   

2+1+0 

 

Historical Anthropology - one of the important directions in the study 

of social and cultural history of mankind. The aim of the course is to 

develop students' understanding of the physical type of person, its 

characteristic features and familiarize them with the directions of the 

processes of ethnic and racial differences   modern and ancient 

peoples. The task of subjects’ module is also teaching students the 

methods of investigation and analysis of the individual on 

anthropological grounds. Discipline module focused on the study of 

the history of cultural anthropology, cults and rituals that existed 

among the ancient tribes that inhabited Eurasia. 

- Knowledge of the basic concepts and methods of research in the 

various schools and concepts, factors of historical anthropology schools 

and trends, the specific subject matter and methodology of historical 

anthropology; 

- The ability to analyze research methods, it is logical to provide the 

knowledge and reasoned discussion of the concept and research 

anthropologists. 

Module 6. Ethnography of the World 



EE 2412 Ethnography of Eurasia 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: EEGK 2414 

2+1+0 

 

Ethnography of Eurasia - a historical discipline that studies the 

people in all their diversity. The main objectives of the course 

include identifying specific ethnic composition of Eurasia, the 

geographic dispersal of peoples, religious, anthropological, 

linguistic structures and economic and cultural types. Considerable 

space is reserved in the classification program of traditional and 

contemporary culture of the peoples of Eurasia, modern ethnic and 

ethno-cultural processes. 

- The ability to conduct an objective analysis of the ethnic history of the 

peoples of the world to find general and specific in the traditional culture 

of the peoples of the world, to analyze the dynamics of ethnic processes; 

- The ability to apply this knowledge in research and expert work; 

operate knowledge in the practice of public service, in research work. 

EAAA 2413 Ethnography of Australia, Africa 

and the Americas 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: EE 2412 

2+1+0 

 

The main purpose of the module - in-depth ethnography of the 

peoples of the world teaching students specializing in the specialty. 

On the basis of the module are learned techniques and conceptual 

apparatus of Ethnology, as well as their application in the study of 

ethnography of the world: ethnogenesis and ethnic history, 

economy, material and spiritual culture, family life, etc. The main 

objectives of the module include identifying specific ethnic picture 

of the world, the geographical placement of the peoples, ethnic, 

anthropological, linguistic structures and economic and cultural 

types. 

- The ability to conduct an objective analysis of the ethnic history of the 

peoples of the world to find general and specific in the traditional culture 

of the peoples of the world, to analyze the dynamics of ethnic processes; 

- The ability to apply this knowledge in research and expert work;  

- Operate knowledge in the practice of public service, in research work. 

 

 

 

EEGK  2414 Ethnography of the Ethnic 

Groups in Kazakhstan 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: EE 2412 

2+1+0 

 

The main objective of the course to familiarize students with the 

culture of Kazakhstan and its condition over time. Students should 

be in the process of training in the discipline to master all in the 

scientific circulation material, including information and cultural 

centers. 

- Knowledge of the ethnogenesis and ethnic history of the peoples of the 

world, methods and conceptual apparatus ethnography of economic-

cultural types and ethnic culture of the peoples of the world, the types of 

classification confessional, linguistic, anthropological and other features; 

- Be able to analyze the history of the ethnic groups in the territory of 

Kazakhstan, of the interaction of the Kazakhs and ethnic groups in the 

cultural sense. 

Module 7. Primitive history of the Stone Age and the Bronze Age 

PHE  1415 Prehistoric Human Evolution 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:   AS 1416 

2+1+0 

 

The main content of the program is the study of the past of 

mankind, human development on archaeological, ethnographic 

(ethnological) and anthropological sources. Prehistory summarizes 

data from archeology, ethnography (ethnology), and anthropology, 

which are the main sources for the study of pre-class and early 

class society, as written sources is not at all or very little. 

- Know the periodization of the history of primitive society; 

- Know the characteristics of the evolution of the human species; 

- To be able to use the basic techniques for the study of problems of 

human evolution. 

AS  1416 Age of Stone 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: PHE 1415 

2+1+0 

 

By studying the discipline of this module, students will become 

familiar with the history of the early stages of the Stone Age and 

the history of mankind. World Archaeology Stone Age is of great 

importance in the study of archaeological cultures. The aim of the 

course reveals all stages of the Stone Age and classifies data 

collection Stoneware and cultures. Objective of the course is to 

train professionals in the Stone Age. 

- Knowledge of the world of archaeological cultures, eras and periods of 

the Stone Age; 

- Should be able to use the methods of determining the age of the 

monument, archaeological research methods, equipment manufacture of 

stone artifacts. In addition, the student should be able to do a 

comparative analysis of the material monuments. 



BA 2417 The Bronze Age 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: IA 1401 

2+1+0 

 

The purpose of the course - learning management, material and 

spiritual culture of the people of Eurasia in the Bronze Age. In this 

connection, the following objectives: development of theoretical 

issues related to periodization, chronology and the cultures of the 

Bronze Age, knowledge of socio-economic relations of the Bronze 

Age, the study of nature, common features and characteristics of 

the local-chronological monuments tribes who inhabited the 

territory of Eurasia in the Bronze Age; study of the general and 

special in bronze cultures of Eurasia and the adjacent cultural and 

historic regions. 

 

Know the characteristic features of the monuments of the Bronze Age 

Eurasia, and to distinguish them from other similar monuments of 

cultural and historical regions; 

Must be able to identify the artifacts of Andronov, Begazy-Dandybaev 

cultures; 

 Understand the issues of socio-economic, social, and spiritual 

development of the culture media of bronze; 

- Know the local and historical features of the monuments of the Bronze 

Age Eurasia; 

- Be able to date the artifacts that define their cultural and historical 

identity. 

Module 8. Early Iron Age, Medieval Archeology and Architecture 

EIA  2418 Early Iron Age 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: IA 1401 

2+1+0 

 

The module provides a more in-depth knowledge of the archeology 

section of the ancient world - the early Iron Age. This includes not 

only the characteristics of archaeological cultures, but also presents 

the theoretical problem.The purpose of course is to give knowledge 

of the archaeological complex of early nomadic cultures of the 

ancient world with the release of traits that unite them with a set of 

characteristics that distinguish culture. The course reflects the 

current state of the main problems of chronology and periodization 

of certain crops, the problem of their origin, the ratio of the 

archaeological material with known historical ethnic groups. In the 

theoretical part presents the main socio - historical issues: the social 

structure, political history, civilization level. 

- Knowledge about the monuments of the early Iron Age, a nomadic 

culture. 

- The ability to analyze the ethnic and cultural processes, the material 

culture of the early Iron Age tribes, the ability to analyze and know the 

basic concepts and terminology. 

MA 3419 Medieval Archaeology 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  AMASA 3420 

2+1+0 

 

The purpose of the module provide students specializing in the 

direction of archeology of medieval archeology of Eurasia, stages 

of development, the material and spiritual culture. And also to 

show their role in the development of our country and in the 

ethnogenesis of the indigenous people. Objective of the course is to 

train specialists in the specified profile learning using theoretical 

knowledge and practical (laboratory) work. Form students an idea 

of the origin of the medieval towns and villages, their localization 

and cultural heritage of the nomadic tribes. 

- Knowledge of the history of cities located along the Silk Road; 

- The ability to analyze and know the basic concepts and terminology of 

the medieval towns and settlements; 

- The ability to distinguish between the monuments and culture of tribes 

formed the medieval states on features and history, the ability to do a 

comparative analysis on the historical burial sites and finds, found in 

cities.  

AMACA 3420 Ancient and Medieval 

Architecture in Central Asia 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  MA 3419 

2+1+0 

 

This module deals with the history of architecture in Central Asia. 

Its origin, formation and development. Explains the characteristics 

peculiar to the eastern architecture in general and the specific 

differences Kazakhstan monumental architecture. Discipline 

designed to form students' stable understanding of ancient and 

medieval architecture and monumental art of the Kazakhs and other 

neighboring ethnic groups, their role in the social and cultural life 

of the region. 

- Knowledge of the history of buildings and structures, the most famous 

architectural works and memorial complex of the region, as well as the 

tradition of building domed buildings, explore the history of this type of 

architectural monuments of Central Asia. 

Module 9. Local history and Historical Demography of the Peoples 



LH 3421 Local history 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:   HA 2411 

2+1+0 

 

The discipline aims to form student’s representation of the 

theoretical and methodological basis of studies of the local history, 

discover the features and the value of local history in the scientific 

and socio-cultural aspects, including the identification and 

preservation of cultural and historical heritage. It traces the 

emergence and development of the discipline as part of historical 

science and the kind of public activity. 

- Understand the specific local history as an integrated discipline of 

historical cycle and forms of social activity that defines the scientific and 

practical value of local history;  

- Know the main stages of the study of the regions of Kazakhstan; 

- To navigate in a variety of directions and forms of historical and local 

history work and museum work. 

HD 3422 Historical Demography 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: HA 2411 

2+1+0 

 

The module provides an outline of the general theory of statistics. 

We study the patterns based on the theory of probability and 

mathematical statistics, statistical series, introduces an index and 

the index method of analysis of influence factors. The aim of the 

module is to familiarize students with the most important sections 

of applied statistics and its application in economic activity. 

- Knowledge of principles and methods for collecting, processing and 

visualizing statistical information summarizing the essence of statistics - 

absolute, relative and average values of indicators of variation, 

differentiation and concentration; 

- The ability to count are included in this program statistical indicators 

of economic activity of the organization, as well as interpret them 

meaningful sense;  

- Knowledge of the basic concepts of mathematical and applied 

statistics, the main distributions of random variables;  

- The ability to choose the approximating functions, use statistical 

criteria.  

 

MODULES FOR INDIVIDUAL EDUCATIONAL  TRAJECTORIES 

IET  1 Archaeology and Ethnology: The Discovery and Interpretation 

 

SW  3501 Scientific Writing 

1 credit/2 ECTS 

0+1+0 

Students will learn about the research and their role in the practice 

of human rights, fundamental concepts of research, the use of 

methods of scientific knowledge, the use of logical laws and 

regulations; accumulation of scientific information, the basic 

concepts, algorithms for the solution of inventive problems; 

protection; international certification inventions. 

- Be aware of the theoretical and experimental research; 

- Be able to apply theoretical knowledge to solve specific practical 

problems; 

- Be able to identify the object of research, formulate the goal, to make 

the plan of the study. 

SAK 3502 

 

Stone Age Kazakhstan  

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: AS 1416, 

PHE 1415 

2+1+0 

 

The purpose of this course is to familiarize students with the 

archeology of the Stone Age in Kazakhstan, with the epochs and 

periods in which its infancy and there were archaeological culture 

archaeological sites. 

Objective of the course is to analyze the archaeological and cultural 

monuments of the Stone of Kazakhstan with the cultures of 

neighbouring territories. 

This course provides students with a synthesis material of the 

monuments of different stages of the Stone Age Kazakhstan and 

the determining factor of these cultures. 

- Knowledge of the history and development of the study of the Stone 

Age in Kazakhstan; 

- Students will learn how to identify archaeological sites; 

- The concepts of archaeological monuments of the Stone Age; 

- As well as the general concept of paleoanthropology and technology of  

stone splitting  

BIAK 3503 

 

Bronze and Iron Age Kazakhstan 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: BA 2417 

2+1+0 

This discipline aims to form students' understanding of the ancient 

civilization in the space of Kazakhstan and the main problems of 

archaeology. The purpose of discipline: consideration of 

monuments and ancient cultures of Kazakhstan during the Bronze 

Age and Early Iron Age, and identifying them on the basis of the 

specific analysis. On this basis, to teach students to distinguish the 

territory and cultural heritage of the periods under review, and 

- Knowledge of specific information on major monuments and cultures 

of the Bronze and Early Iron Age Eurasia, and the significance and 

archaeological monuments of Bronze and Early Iron Age Kazakhstan, 

learn the basic literature on monuments Eurasia;  

- Ability to work with the sources and the major works on the 

monuments of the Bronze and Early Iron Age Eurasia distinguish sights 

and culture of the Bronze and Early Iron Age Eurasian features and 



prepare specialists and archaeologists of the highest standards of 

professionalism, ability to formulate and solve the problems of 

modern science. Tasks:  addressing the fundamental problems of 

the Bronze and Early Iron Age Eurasia - form students' 

understanding of the cultural interactions took place in Eurasia in 

the period under review. 

history; use the actual materials in explaining historical events. 

MAK 3504 Medieval Archeology of 

Kazakhstan 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: MA 3419 

2+1+0 

The purpose of the module provide students specializing in the 

direction of archeology of medieval archeology of Kazakhstan, 

stages of development, the material and spiritual culture. And also 

to show their role in the development of our country and in the 

ethnogenesis of the indigenous people. Objective of the course is to 

train specialists in the specified profile learning using theoretical 

knowledge and practical (laboratory) work. Form students an idea 

of the origin of the medieval towns and villages, their localization 

and cultural heritage of the nomadic tribes. 

- The ability to do the analysis and know the basic concepts and 

terminology of the medieval towns and settlements; 

- The ability to distinguish between the monuments and culture of tribes 

formed the medieval states on the specifics and chronology; 

- The ability to do a comparative analysis on the historical burial sites 

and finds, found in cities; 

- Knowledge of the meaning and archaeological monuments of medieval 

Kazakhstan;  

- Learn the basic literature and sources of the medieval cities of 

Kazakhstan history of cities located along the Great Silk Road. 

LBPUHCM 4505 

 

Legal Basis For The Preservation 

And Use Of Historical And 

Cultural Monuments 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  M 2410 

2+1+0 

To familiarize students with the basic theoretical principles and 

legal acts of the preservation and use of historical and cultural 

monuments of Kazakhstan and other foreign countries. The 

purpose of course is to give students the full amount of information 

on the theory of discipline on the legal framework for the 

preservation and use of historical and cultural monuments. The 

course, in the process of the course to give students a general idea 

on the legal protection and use of historical and cultural 

monuments. 

- The active ownership of knowledge in the field of international law on 

the protection of monuments of history and culture;  

- Understanding of the necessity of cooperation of governmental, 

intergovernmental and non-governmental organizations to address the 

protection of monuments, a willingness to act rationally and 

independently, in accordance with its science-based conclusions, 

observations and experience obtained as a result of cognitive 

professional experience in museology and protection the monuments. 

BCT 4506 Basics of Cartography and 

Topography 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: MAR 1407 

2+1+0 

In the process of teaching this module will explore the natural-

scientific methods used in historical scholarship. Particular 

attention will be paid to the mapping, the methods of creating and 

using maps as our country, and the countries of near and far abroad. 

Students will learn the names of different geographical features: 

oronyms lenses (ground elevation), speleonims (groundwater 

objects), hydronyms (water objects), settlement names 

(settlements) and the ethnography and history of the various 

provinces and territories. The proposed discipline suggests learning 

the basics of the case and topographic mapping. Within the 

disciplines of the course, students master the technique of working 

with technical measuring instruments and equipment, of the plans 

of excavations, archaeological sites and topographical maps. 

- Possession of drawing of geographic, topographic maps, as well as 

students will learn methods of measuring technical devices, as well as 

learn how to write a plan of excavation, topographic terrain. 

- Knowledge of the situation on geomorphologic sites; learning the 

basics of the case and topographic mapping. 

- Knowledge of the zoning of monuments from different eras. 

- Possession of work with technical measuring instruments and 

equipment, drawing up plans for excavation, archaeological sites and 

topographical maps. 

 

NC 3507 Nomadic Civilization 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: LH 3421   

2+1+0 

Students will become familiar with the ethno-cultural processes 

taking place on the territory of Kazakhstan, where the origins of 

nomadic civilization can be traced from the Bronze Age. The 

phenomenon of nomads at this stage in the study of ethnic identity. 

- The ability to understand conceptually organized historical knowledge, 

aware of his role in the context of vocational education; 

- The ability to conceptualize and design a multidisciplinary knowledge 

for the purpose of use in educational, research and scientific activities.  

EEHK 3508 Ethnogenesis and Ethnic History 

of the Kazakhs 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: EEGK 2414 

The aim of the course is to study the specificity of ethnic and 

ethno-cultural processes in the whole of Kazakhstan and its 

historical regions. The main objectives of the course: consideration 

of the theoretical problems of ethnogenesis and ethnic history of 

- The ability to analyze the history of ethnic groups on the territory of 

Kazakhstan; 

- Be aware of the interaction of the Kazakh people and ethnic groups in 

the cultural sense; 



2+1+0 the Kazakhs; study the historical background of education of the 

Kazakhs; -ethnic study of processes on the territory of Kazakhstan 

in antiquity and the Middle Ages; Identify causes of the slowdown 

of ethno-territorial processes in Kazakhstan in the post-Mongol 

period; analysis of the final stage of the formation of the Kazakhs 

in connection with the formation of the Kazakh Khanate. 

- Be aware of the importance of the activities undertaken by the 

Assembly of Peoples of Kazakhstan; 

- Be able to analyze historical sources on the history of ethnic, cultural 

and economic changes, the general ethnogenetical origins and 

differences of the Turkic peoples. 

 

TKE 3509 

 

Traditional Kazakh Economy 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: EEGK 2414 

2+1+0 

Discipline examines the history of Kazakh traditional economy, 

covering the period from ancient times to the present day. The aim 

of teaching is not only an in-depth study of the particular history of 

Kazakh traditional economy, and understanding of general patterns 

and trends of development of the traditional economy, the 

comparison of different types of agriculture and its role and place 

in the world civilization. The objective of this course is to develop 

in students a holistic view about the development of Kazakh 

traditional economy, the development of multi-dimensional vision 

of the history of the traditional economy, the formation and 

evaluation of the position in relation Kazakh traditional economy, 

as part of world civilization. 

 

- Knowledge of the traditional Kazakh economy, stimulates cognitive 

activity of students, teaching them how to rational explanations of 

historical phenomena of the traditional economy of the Kazakhs, 

processes for their understanding in the context of global economic 

activities of mankind, to know the contents of the main stages in the 

development of Kazakh traditional economy; 

- Be able to assess their place in the historical process, and major 

achievements included in the treasury of world economic activity of 

mankind, the analysis of the traditional economy of the Kazakhs in the 

context of global economic activities of mankind. 

SCK 4510 The Spiritual Culture of Kazakhs  

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: EEGK 2414 

2+1+0 

The study of this subject is of great importance to the training of 

specialists, as in a systematic manner is the development of 

spiritual culture of Kazakhs, its main sections, reflecting the role of 

spiritual culture in the preservation of the ethnic dimension of 

culture. The objectives of the discipline is a comprehensive, 

integrative scientific study of spiritual culture by bringing materials 

from related disciplines (folklore, ethnomusicology, cultural 

studies, philosophy, history, religious studies, art history, 

archeology, etc.). 

- Knowledge about the rich spiritual culture of the Kazakhs, historical 

and ethnographic personalities, works, spiritual outlook, the study of 

categories and symbols in the spiritual culture of Kazakhs. 

- The ability to study the history of the formation of the traditional 

ideology and mythology of the Kazakhs in the various fields of 

knowledge. 

PRCAS 4511 

 

Protection, Restoration and 

Conservation Of Archaeological 

Sites 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: MAR 1407 

2+1+0 

The purpose of course is to give students the basic concept of 

historical monuments. To familiarize students with the basics of 

monument protection skills in post-processing and conservation of 

archaeological artifacts and monuments. Familiarize students with 

the basic theoretical principles and forwarding restoration work. To 

study the laws relating to the protection of monuments. 

- Be able to use the new information technologies and computer 

programs in the scientific expedition and restoration work; 

- Know the methods of fixation, registration, examination, stratification, 

restoration and protection of cultural monuments on the territory of 

Kazakhstan and foreign countries; 

- Be able to apply the skills in the field of post-processing and 

conservation of archaeological and ethnological artifacts in the lab. 

MCK 3512 

 

The Material Culture of Kazakhs 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: EE 2412 

2+1+0 

Students will get an idea about the features of transient, seasonal 

and stationary dwellings, their form, the form and characteristics of 

residential buildings, learn about the patterns in the development of 

buildings and houses, the principles of layout, interior decoration, 

materials used for construction. This course examines the history of 

the formation of the national cuisine of Kazakhs, its distribution 

and territorial characteristics, the impact of nomadic culture in the 

diet of the people. Will address the sources and historiography of 

the problem; transformation that occurred in the traditional Kazakh 

food influenced by European, Asian cuisine. 

- Knowledge about the most common types of food: milk, meat, flour, 

history of the formation of the national cuisine of Kazakhs, its 

distribution and territorial characteristics, the impact of nomadic culture 

in the diet of the people; 

- Knowledge about the degree of influence of Russian culture on the 

types of stationary houses has encroached on the territory of Kazakhstan. 

GSRCR 4513 The Great Silk Road and Caravan In the course of teaching disciplines module will identify areas of - Knowledge of principles and methods of research, processing of 



 Routes 

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: MA 3419 

2+1+0 

occurrence, especially medieval fortresses with long shafts and 

features of fortification, dating, material culture that has developed 

in their territory, historical and topographical features, and story 

development. Will be determined by the time of occurrence and 

stages of development of such settlements as Kulan, Merke in the 

Shu Valley, Taraz, Konyrtobe, Sadyrkurgan in the Talas Valley. In 

the course of teaching the course will identify areas of occurrence, 

especially medieval cities of Kazakhstan and their fortification 

features, dating, and the home, which was formed in their territory 

and the history of their development. 

 

materials on spiritual and cultural issues, knowledge of the basic 

concepts; 

- The ability to distinguish between historical stages on the medieval 

history of Kazakhstan and their use in studies of spiritual and cultural 

processes, the ability to choose the best possible conceptual approaches 

to the study of ethics in the era of the Middle Ages, the ability to 

interpret the substantive meaning of the different historical processes 

and phenomena related to problems of discipline; 

- Skills in research culture, the use of different sources revealing the 

spiritual and cultural processes in the era of the Middle Ages, the 

possession skills study of historical processes. 

IET  2 Archaeologist- Local Historian 

 

SW  3501 Scientific Writing 

1 credit/2 ECTS 

0+1+0 

Students will learn about the research and their role in the practice 

of human rights, fundamental concepts of research, the use of 

methods of scientific knowledge, the use of logical laws and 

regulations; accumulation of scientific information, the basic 

concepts, algorithms for the solution of inventive problems; 

protection; international certification inventions. 

- Be aware of the theoretical and experimental research; 

- Be able to apply theoretical knowledge to solve specific practical 

problems; 

- Be able to identify the object of research; formulate the goal, to make 

the plan of the study. 

SAK 3502 

 

Stone Age Kazakhstan  

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: AS 1416, 

PHE 1415 

2+1+0 

 

The purpose of this course is to familiarize students with the 

archeology of the Stone Age in Kazakhstan, with the epochs and 

periods in which its infancy and there were archaeological culture 

archaeological sites. 

Objective of the course is to analyze the archaeological and cultural 

monuments of the Stone of Kazakhstan with the cultures of 

neighboring territories. 

This course provides students with a synthesis material of the 

monuments of different stages of the Stone Age Kazakhstan and 

the determining factor of these cultures. 

- Knowledge of the history and development of the study of the Stone 

Age in Kazakhstan; 

- Students will learn how to identify archaeological sites; 

- The concepts of archaeological monuments of the Stone Age4 

- As well as the general concept of paleoanthropology and technology 

splitting stone about new research Stone Age Kazakhstan. 

BIAK 3503 

 

Bronze and Iron Age Kazakhstan 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: BA 2417 

2+1+0 

The purpose of the course - learning management, material and 

spiritual culture of the population in Kazakhstan in the Bronze Age. 

The course, the development of theoretical issues related to 

periodization, chronology and the cultures of the Bronze Age, the 

knowledge of the socio-economic relations of the Bronze Age, the 

study of nature, common features and characteristics of the local-

historical monuments of the tribes inhabiting the territory of 

Kazakhstan in the bronze age, the study of the general and the 

particular in bronze cultures of Kazakhstan and neighboring 

cultural and historical regions. 

- To know specific information on the main monuments and Bronze Age 

cultures of Eurasia and Kazakhstan. 

- To know the significance of the archaeological monuments of the 

Bronze Age in Kazakhstan. 

- Know the basic literature on monuments of Kazakhstan. 

- Be able to work with the sources and the major works on the Bronze 

Age monuments in Central Asia; 

- Distinguish between the monuments and culture of the Bronze Age in 

Central Asia on the specifics and chronology; 

- To express their own point of view on the monuments, to use the actual 

materials in explaining historical events. 

EIAK 3504 

 

Early Iron Age Kazakhstan 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: EIA 2418 

2+1+0 

The purpose of course is to give knowledge on the complex 

archaeological cultures of the early nomads of Kazakhstan with the 

release of traits that unite them with a set of characteristics that 

distinguish culture. The course reflects the current state of the main 

problems of chronology and periodization of certain crops, the 

problem of their origin, the ratio of the archaeological material with 

- Basic knowledge of the problems of studying the early Iron Age 

Kazakhstan, written sources of the early nomads of Kazakhstan and 

Central Asia; 

- Ability to work with the sources and the major works on the 

monuments of Early Iron Age Kazakhstan and Central Asia; 

- The ability to distinguish between the monuments and culture of Early 



known historical ethnic groups. The course provides a more in-

depth knowledge of the archeology section of Kazakhstan - the 

Early Iron Age. 

Iron Age in Central Asia on the specifics and chronology. 

PA 4505 Prehistoric Art 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: PHE 1415 

2+1+0 

The purpose of this discipline - to form an idea about the origins of 

fine art, materials and techniques used by ancient artists. It will be 

shown the value of primitive art and sculpture in a person's life, as 

well as the patterns of occurrence, formation and development of 

the culture of human society over the period unwritten history of 

material traces of human activity (primitive art). As part of this 

module, students will gain an insight on the classification of the 

monuments of ancient art, ways of creating works, subjects, 

materials, importance of art for ancient man. 

- Knowledge about the basic aspects of "primitive art", about the 

features and functions of art in primitive societies, represent the main 

trends in the evolution of artistic culture of the Upper Paleolithic to the 

early metal; 

- The ability to navigate and work with sources and major works on 

primitive art, to distinguish the facts of the syncretic art of primitive 

culture (both ethnographic and archaeological), to distinguish between 

facts and monuments of art of various eras, territories, styles.  

PK  4506 Petroglyphs of Kazakhstan  

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  PHE 1415 

2+1+0 

As part of these subjects are studied rock paintings, which are 

widespread in Kazakhstan and Eurasia, discusses the role of 

petroglyphs in human life, the reasons for their creation. Students 

gain an understanding of rock art, dating and their geographical 

distribution. Considerable attention is drawn to the location of the 

sites, how to perform rock art, as well as their style and semantics. 

 

- Knowledge about the cave paintings of Kazakhstan, their history, 

location; 

- Have the skills to copy,  photography petroglyphs, periodization, as 

well as the analysis of images obtained; 

- The ability to date the rock paintings in accordance with their styling; 

- Understanding of the local art-shaped structure of art and analyzes 

works of art from the point of view of the problems created its culture. 

GSRCR 3508 Medieval Archeology of 

Kazakhstan 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: MA 3419 

2+1+0 

The purpose of the module provide students specializing in the 

direction of archeology of medieval archeology of Kazakhstan, 

stages of development, the material and spiritual culture. And also 

to show their role in the development of our country and in the 

ethnogenesis of the indigenous people. Objective of the course is to 

train specialists in the specified profile learning using theoretical 

knowledge and practical (laboratory) work. Form students an idea 

of the origin of the medieval towns and villages, their localization 

and cultural heritage of the nomadic tribes. 

- The ability to do the analysis and know the basic concepts and 

terminology of the medieval towns and settlements; 

- The ability to distinguish between the monuments and culture of tribes 

formed the medieval states on the specifics and chronology;  

- The ability to do a comparative analysis on the historical burial sites 

and finds, found in cities; 

- Knowledge of the meaning and archaeological monuments of medieval 

Kazakhstan; learn the basic literature and sources of the medieval cities 

of Kazakhstan history of cities located along the Great Silk Road. 

GSRCR 3508 The Great Silk Road and Caravan 

Routes 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: MA 3419 

2+1+0 

In the course of teaching disciplines module will identify areas of 

occurrence, especially medieval fortresses with long shafts and 

features of fortification, dating, material culture that has developed 

in their territory, historical and topographical features, and story 

development. Will be determined by the time of occurrence and 

stages of development of such settlements as Kulan, Merka in the 

Shu Valley, Taraz, Konyrtobe, Sadyrkurgan in the Talas Valley. In 

the course of teaching the course will identify areas of occurrence, 

especially medieval cities of Kazakhstan and their fortification 

features, dating, and the home, which was formed in their territory 

and the history of their development. 

- Knowledge of principles and methods of research, processing of 

materials on spiritual and cultural issues, knowledge of the basic 

concepts; 

-The ability to distinguish between historical stages on the medieval 

history of Kazakhstan and their use in the study of the spiritual and 

cultural processes; 

- The ability to choose the best possible conceptual approaches to the 

study of ethics in the era of the Middle Ages; 

- Skills in research culture. 

HAD 3509 

 

The History of Archaeological 

Discoveries 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: IA 1401 

2+1+0 

During the course, students will learn all the materials of the 

archaeological discoveries and the history of their study. Studying 

the history of the past, students will expand their professional 

knowledge in the field of world archeology. Objective of the course 

is to consider the material relating to archeology of different ages 

and biographies of archaeologists pioneers. 

- To know the history of archaeological discoveries; 

- Possess the theoretical and applied knowledge of archeology; 

- Be able to interpret and critique; 

- To know about the latest developments and discoveries of archeology; 

- Be able to recognize the role of archaeological discoveries and their 

place in the history of mankind. 



LBPUHCM 4510 Legal Basis for the Preservation 

and use of Historical and Cultural 

Monuments 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: MAR 1407 

2+1+0 

To familiarize students with the basic theoretical principles and 

legal acts of the preservation and use of historical and cultural 

monuments of Kazakhstan and other foreign countries. The 

purpose of course is to give students the full amount of information 

on the theory of discipline on the legal framework for the 

preservation and use of historical and cultural monuments. The 

course, in the process of the course to give students a general idea 

on the legal protection and use of historical and cultural 

monuments. 

- The active ownership of knowledge in the field of international law on 

the protection of monuments of history and culture;  

- Understanding of the necessity of cooperation of governmental, 

intergovernmental and non-governmental organizations to address the 

protection of monuments, a willingness to act rationally and 

independently, in accordance with its science-based conclusions, 

observations and experience obtained as a result of cognitive 

professional experience in museology and protection the monuments. 

BCT 4511 Basics of Cartography and 

Topography  

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: MAR 1407 

2+1+0 

In the process of teaching this module will explore the natural-

scientific methods used in historical scholarship. Particular 

attention will be paid to the mapping, the methods of creating and 

using maps as our country, and the countries of near and far abroad. 

Students will learn the names of different geographical features: 

oronyms lenses (ground elevation), speleonims (groundwater 

objects), hydronyms (water objects), settlement names 

(settlements) and the ethnography and history of the various 

provinces and territories. The proposed discipline suggests learning 

the basics of the case and topographic mapping. Within the 

disciplines of the course, students master the technique of working 

with technical measuring instruments and equipment, of the plans 

of excavations, archaeological sites and topographical maps. 

- Possession of drawing of geographic, topographic maps, as well as 

students will learn methods of measuring technical devices, as well as 

learn how to write a plan of excavation, topographic terrain; 

- Knowledge of the situation on geomorphologic sites; learning the 

basics of the case and topographic mapping. 

- Knowledge of the zoning of monuments from different eras; 

- Possession of work with technical measuring instruments and 

equipment, drawing up plans for excavation, archaeological sites and 

topographical maps. 

 

PRCAS 3512 Protection, Restoration and 

Conservation Of Archaeological 

Sites 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: MAR 1407 

2+1+0 

The purpose of course is to give students the basic concepts about 

the features of historical monuments. To familiarize students with 

the basics of monument protection skills in post-processing and 

conservation of archaeological artefacts and monuments. Students 

will learn about the basic theoretical positions of the expedition and 

restoration work, study legislation relating to the protection of 

monuments. 

The purpose of course is to give students the basic concepts about the 

features of historical monuments. To familiarize students with the basics 

of monument protection skills in post-processing and conservation of 

archaeological artifacts and monuments. Students will learn about the 

basic theoretical positions of the expedition and restoration work, study 

legislation relating to the protection of monuments. 

MIRAM 4513 

 

Methods of Interpretation and 

Reconstruction of Archaeological 

Material 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: MAR 1407 

2+1+0 

The result of the study subjects of this module is to develop an in-

depth understanding of methodological principles of archeology as 

a science. Course subjects reflects the results of years of work and 

study stratified sites allows you to set the possible autochthonous, 

to trace the area of distribution of related, similar or diverse "open 

sites", found in the vast majority of the territory of Kazakhstan. 

Stratified Paleolithic sites suggest their reference because of their 

special characteristics. 

- Knowledge of the art manufacturing methods to describe objects and 

their remodel and interpretation; 

- Be able to interpret the sources; 

- Be able to archaeological typology and classification of artifacts, basics 

of trassology. 

IET  3 Ethnologist- An Expert On The Region 

 

SW  3501 Scientific writing 

1 credit/2 ECTS 

0+1+0 

Students will learn about the research and their role in the practice 

of human rights, fundamental concepts of research, the use of 

methods of scientific knowledge, the use of logical laws and 

regulations; accumulation of scientific information, the basic 

concepts, algorithms for the solution of inventive problems; 

protection; international certification inventions. 

- Be aware of the theoretical and experimental research; 

- Be able to apply theoretical knowledge to solve specific practical 

problems; 

- Be able to identify the object of research, formulate the goal, to make 

the plan of the study. 



EEHK 3502 

 

Ethnogenesis and Ethnic History 

Of The Kazakhs 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: EEGK 2414 

2+1+0 

The aim of the course is to study the specificity of ethnic and 

ethno-cultural processes in the whole of Kazakhstan and its 

historical regions. The main objectives of the course: consideration 

of the theoretical problems of ethnogenesis and ethnic history of 

the Kazakhs; study the historical background of education of the 

Kazakhs; ethnic study of processes on the territory of Kazakhstan 

in antiquity and the Middle Ages; Identify causes of the slowdown 

of ethno-territorial processes in Kazakhstan in the post-Mongol 

period; analysis of the final stage of the formation of the Kazakhs 

in connection with the formation of the Kazakh Khanate. 

- The ability to analyze the history of ethnic groups on the territory of 

Kazakhstan; 

- Be aware of the interaction of the Kazakh people and ethnic groups in 

the cultural sense; 

- Be aware of the importance of the activities undertaken by the 

Assembly of Peoples of Kazakhstan; 

- Be able to analyze historical sources on the history of ethnic, cultural 

and economic changes, the general ethnogenetical origins and 

differences of the Turkic peoples. 

 

NС  3503 

 

Nomadic Civilization  

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  EEGK 2414 

2+1+0 

Students will become familiar with the ethno-cultural processes 

taking place on the territory of Kazakhstan, where the origins of 

nomadic civilization can be traced from the Bronze Age. The 

phenomenon of nomads at this stage in the study of ethnic identity. 

- The ability to understand conceptually organized historical knowledge, 

aware of his role in the context of vocational education; 

- The ability to conceptualize and design a multidisciplinary knowledge 

for the purpose of use in educational, research and scientific activities. 

MCK  3504 

 

The Material Culture of Kazakhs 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: EE 2412 

2+1+0 

Students will get an idea about the features of transient, seasonal 

and stationary dwellings, their form, the form and characteristics of 

residential buildings, learn about the patterns in the development of 

buildings and houses, the principles of layout, interior decoration, 

materials used for construction. This course examines the history of 

the formation of the national cuisine of Kazakhs, its distribution 

and territorial characteristics, the impact of nomadic culture in the 

diet of the people. Will address the sources and historiography of 

the problem; transformation that occurred in the traditional Kazakh 

food influenced by European, Asian cuisine. 

- Knowledge about the most common types of food: milk, meat, flour, 

history of the formation of the national cuisine of Kazakhs, its 

distribution and territorial characteristics, the impact of nomadic culture 

in the diet of the people; 

- Knowledge about the degree of influence of Russian culture on the 

types of stationary houses has encroached on the territory of Kazakhstan. 

AC 4505 

 

Arts and Crafts 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: EE 2412 

2+1+0 

Arts & Crafts - Art section, which covers a range of creative 

industries, dedicated to the creation of artworks, designed primarily 

for life. Disciplines give an idea about the historical origins of 

applied art and jewellery of the Kazakhs and their role in the 

spiritual and material life of society. Students will learn about the 

types of patterns and shapes, their semantics, the symbolism of the 

material and colour of established norms in the applied arts, 

features of each period of jewellery. 

- Know the role of arts and crafts and folk art in the development of 

culture and society; 

- The history and prospects of the development of arts and crafts; 

- Styles, national traditions and symbolism of Decorative and Applied 

Arts. 

SCK 4506 

 

The Spiritual Culture of Kazakhs 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: EEGK 2414 

2+1+0 

The study of this subject is of great importance to the training of 

specialists, as in a systematic manner is the development of 

spiritual culture of Kazakhs, its main sections, reflecting the role of 

spiritual culture in the preservation of the ethnic dimension of 

culture. The objectives of the discipline is a comprehensive, 

integrative scientific study of spiritual culture by bringing materials 

from related disciplines (folklore, ethnomusicology, cultural 

studies, philosophy, history, religious studies, art history, 

archeology, etc.). 

- Knowledge about the rich spiritual culture of the Kazakhs, historical 

and ethnographic personalities, works, spiritual outlook, the study of 

categories and symbols in the spiritual culture of Kazakhs. 

- The ability to study the history of the formation of the traditional 

ideology and mythology of the Kazakhs in the various fields of 

knowledge. 

TWK 3507 

 

Traditional World of Kazakhs 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: EEGK 2414  

2+1+0 

In the disciplines of the module addresses issues related to before 

religious beliefs and superstitions of the Kazakhs, as well as how to 

treat people and animals used Kazakh healers, skills and techniques 

chiropractors. Students gain an understanding of the place of 

superstitious beliefs and rituals in the spiritual life of the Kazakhs. 

- Know the history of the traditional world of the Kazakhs; 

- Be familiar with basic concepts that operates this science; 

- Own methods of ethnographic research; 

- To know in outline features world-Kazakhs; 

- Be able to find the materials and analyze them 



HCKD 3508 

 

The History and Culture of the 

Kazakh Diaspora 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: HD 3422 

2+1+0 

Discipline provides knowledge about the theoretical issues and 

historical aspects of the addition of the Kazakh Diaspora and 

irredenta. Depth study of the key points of the ethnic history, the 

history of migration and ethno-cultural characteristics of the 

Kazakhs and abroad. Students will get an idea about the customs, 

rituals, traditions, material culture and characteristics of farming in 

representatives of the Kazakh Diaspora. The most important focus 

in studying the Diaspora and irredenta is to identify the 

comparative analysis of the general and the particular culture of an 

ethnic Kazakhs living in the Republic of Kazakhstan. 

- Knowledge of the past and present of the Kazakh Diaspora status in the 

political, socio-cultural aspect of the cultural differences that have arisen 

in another country.  

- Knowledge of the theoretical and historical aspects of the problems of 

the addition of the Kazakh Diaspora and irredenta.  

- Idea of the customs, rituals, traditions, material culture and 

characteristics of farming in representatives of the Kazakh Diaspora.  

 

HG 3509 Historical Geography  

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: LH 3421   

2+1+0 

Subjects of the module focused on the study of the historical 

geography of Kazakhstan as a whole and its individual regions in 

particular. They will be examined first of all, by using the data 

available in the works of Persian and ancient authors, the Chinese 

sources, written in ancient Turkic runic monuments, Arab and 

Turkic sources, in the works of medieval and late medieval authors, 

Russian and Western sources.  

- Be able to plotting geographic, topographic maps. 

- Be able to possession of in-depth knowledge of Local History, places, 

and rivers, lakes, cities. 

TKE 4510 

 

Traditional Kazakh Economy  

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: EEGK 2414 

2+1+0 

Discipline examines the history of Kazakh traditional economy, 

covering the period from ancient times to the present day. The aim 

of teaching is not only an in-depth study of the particular history of 

Kazakh traditional economy, and understanding of general patterns 

and trends of development of the traditional economy, the 

comparison of different types of agriculture and its role and place 

in the world civilization. The objective of this course is to develop 

in students a holistic view about the development of Kazakh 

traditional economy, the development of multi-dimensional vision 

of the history of the traditional economy, the formation and 

evaluation of the position in relation Kazakh traditional economy, 

as part of world civilization. 

- Knowledge of the traditional Kazakh economy, stimulates cognitive 

activity of students, teaching them how to rational explanations of 

historical phenomena of the traditional economy of the Kazakhs, 

processes for their understanding in the context of global economic 

activities of mankind, to know the contents of the main stages in the 

development of Kazakh traditional economy; 

- Be able to assess their place in the historical process, and major 

achievements included in the treasury of world economic activity of 

mankind, the analysis of the traditional economy of the Kazakhs in the 

context of global economic activities of mankind. 

ShES 4511 

 

Shezhire as Ethnographic Source 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: EEGK 2414 

2+1+0 

Shezhire - mainstream historiography of folklore, which tells about 

the origin of a particular clan, tribe and even the ethnic group. 

Attracting shezhire as a special category of source for the study of 

ethnogenesis and ethnic history and traditional social relations 

among the nomads of Eurasia has a long scientific validity. In the 

study materials on shezhire, you need to take into account its 

representativeness as a historical source, and clearly present its 

specificity as a carrier of historical and ethnographic information. 

Using shezhire as a historical and ethnographic material is very 

important to highlight the ethnic history of the Kazakh people. 

Subjects of this module are considering tribal organization and 

structure of the Kazakhs, the genesis and development of tribal 

relations.   

- The knowledge and skills to distinguish the genealogical table 

(shezhire) of Kazakhs; 

- Should know the history and geography of the most significant events 

and legends4 

- The ability to practice research skills 

own collection of ethnographic field data and process it and analyze. 

ETW 3512 

 

Ethnography of the Turkic World  

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: EE 2412 

2+1+0 

Students will be introduced to ethnogenesis and ethnic history and 

ethnic and cultural specificity of the features of the Turkic world. 

The purpose of discipline is to study the module traditional 

livelihood systems, specific ethno-social and ethno-cultural 

- Knowledge of the history and the basic elements of the culture of the 

nomads of Eurasia;  

- Possession of knowledge of traditional material and spiritual culture of 

the Turkic people;  



organizations of the Turkic peoples of the world. 

In the course of this module provides an outline of the ethnogenesis 

of Turkic ethnic groups, ethnicity theory, especially social and 

ethnic stratification of Kazakh society, the problems of regulation 

and harmonization of international relations, as well as to 

familiarize students with the historical details of the ethnogenesis 

and ethnic history and the specific cultural and social 

characteristics of the Turkic world.  

- The ability to differentiate between the most and the least stable 

elements of the traditional culture of the Turkic peoples; 

- Examine household, fishing, crafts, jewelry, derived from the work of 

the expedition.  

 

CRATK 4513 Cults and Rituals Of The Ancient 

Tribes Of Kazakhstan  

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: EIA 2418 

2+1+0 

Discipline focuses on the study of the history of the development of 

spiritual culture, cults and rituals that existed among the ancient 

tribes inhabiting Kazakhstan acquaint students with the features 

and characteristics of the spiritual heritage, stopping at the general 

characteristics. Students will learn about which of the rituals 

preserved in the traditional society of the Kazakhs, as they are 

transformed.  

This course examines the history of development of spiritual culture, 

cults and rituals that existed among the ancient tribes inhabiting 

Kazakhstan, introduces students to the features and characteristics of the 

spiritual heritage, stopping at the general characteristics. Students will 

learn about which of the rituals preserved in the traditional society of the 

Kazakhs, as they are transformed. Will be considered by the 

historiography of the problem, including the pre-revolutionary, Soviet 

and modern. 

INTERDISCIPLINARY MODULE 

TPO  3601 Theory and Practice of 

Onomastics 

3  credits 

Prerequisites:  K(R)LPP  

1102 

2+1+0 

Students should get a general idea of the system onomastic 

vocabulary specific features that distinguish it as a special 

linguistic phenomenon, discover the history of the formation, the 

formation and development of onomastic system, learn practical 

skills of linguistic analysis of the main types of proper names. 

- Know the methods and meta-language onomastic research; 

- Know the specific ethno-cultural information embedded in toponymic 

material; 

- Know the history of the formation and development of the science of 

onomastics. 

MEPK 3602 Modern Ethno-linguistic 

Processes in Kazakhstan 

3  credits 

Prerequisites: EPHK 2406 

2+1+0 

The purpose of this course is to familiarize students with the 

linguistic features of the processes occurring today in Kazakhstan. 

The most important issues are: the Kazakh language as the state 

language in the context of the language situation of the Republic of 

Kazakhstan, Russian as a native language as a second language and 

as a foreign language, languages of ethnic groups, communicative 

space of languages and cultures, language identity and tolerance. 

- Know the of the role and importance of language preservation and 

development of ethnic culture; 

- Know about bilingualism and of multilingual; 

- Be able to analyze national and linguistic processes in modern 

Kazakhstan. 

EB 3603 Excursion Business 

3  credits 

Prerequisites: MP 2419 

2+1+0 

The purpose of discipline - the formation of the students basic 

knowledge in the theory and practice of the tour business, skills 

training and techniques for conducting tours. Students learn about 

the classification of excursions, professional skills guide, methods 

and techniques of conducting guided tours, a combination of the 

show and story. 

- Know the basic concepts and historical events associated with the 

development of tour business; 

- Know the method of forming the new tour, based on the provisions of 

state standards; 

- Be able to analyze the needs of tourists and use the necessary forms to 

work with them; 

- To be able to prepare their own tour and a set of documents to it. 

GIT  3604 Geography of International 

Tourism 

3  credits 

Prerequisites: IKT 2413 

2+1+0 

The purpose of the course - to help students research a systematic 

understanding of the spatial aspect of the tourist accommodation 

industry in the world and in the Republic of Kazakhstan on the 

basis of the analysis of natural, cultural, socio-economic and geo-

political factors to create effective inbound tours, outbound and 

domestic tourism. Theoretical knowledge of the geography of 

tourism will help future professional’s competent and efficient 

development of different areas of the modern tourism industry. 

- Be able to analyze a specific geographical material (visual, mapping 

and so on.) On the development of tourism in different regions; 

- Know about the natural, historical, cultural, socio-economic, 

geopolitical and environmental features of the main tourist regions of the 

world; 

- To know the theoretical and methodological foundations of tourism 

geography. 



 

 

 

  

AHD 3605 Auxiliary Historical Disciplines  

3  credits 

Prerequisites: A 1401, E 1408 

2+1+0 

In the process of studying the discipline students must receive a full 

and deep understanding of the place and role of auxiliary historical 

disciplines in the history of education. 

- Navigate the scientific concepts that explain the unity and diversity of 

the historical process, the specific interpretation of the past by various 

schools and trends in historiography; 

- To apply the methods of complex analysis of historical sources to 

explain the historical facts; 

- Use scientific functions and special knowledge of the principles and 

methods in the analysis of specific historical problems. 

IE  2606 Innovative Entrepreneurship 

(trade-wise) 

3  credits 

Prerequisites: No 

2+1+0 

The purpose of the teaching of this discipline is the study of the 

legal regulation of innovative business, as with the level of 

economic development increases the value of the use of 

innovations. Innovative Entrepreneurship - is the process of 

development and commercial use of technical and technological 

innovations. Innovation is the specific instrument of 

entrepreneurship. The course is planned to study the subjects of 

innovative business, its core (innovative business based on internal 

organization, innovative businesses based outside the external 

organization through contracts, innovative entrepreneurship based 

on the external orgavnizatsii with ventures), the features of the 

innovative business, a comparative analysis of innovation 

entrepreneurship in the world, in countries near and far abroad. 

Competence, mastered from the study of the module: the student must 

Know - the general theoretical principles and methods of innovation 

entrepreneurship, the concept, content and history of the development of 

innovative business, goals and objectives of innovative business 

principles of the forms and methods, objectives and tasks of innovative 

entrepreneurship. 

To be able to - to analyze and apply this knowledge in practice. Work 

with legal and regulatory framework governing the innovative 

entrepreneurship and to implement the knowledge, understanding of the 

public policies on innovation entrepreneurship. 

Possess the skills of solving scientific and practical problems in the field 

of legal regulation of innovative entrepreneurship. 

Graduates will possess in-depth knowledge in all areas of law and to be 

able to carry out a critical analysis of the state of current research. 

IPL  2607   Intellectual Property Law  

3 credits 

Prerequisites: No 

2+1+0 

Purpose and Objectives: to help students understanding of the 

courts. 

Contents: The subject examines the concept and principles of the 

judiciary, the court system of the Republic of Kazakhstan, the 

courts. The course provides information on the activities and 

competence of the Supreme Judicial Council, the Judicial jury, the 

Committee on Court Administration. 

Competence, mastered from the study of the module: the student must 

know: the theory and practice of judicial work; 

be able to: theoretically, logically, intelligently and make judicial 

decisions (the verdict, decision, judgment); 

have: skills in the main proceedings of the court of appellate, cassation 

and supervisory authority. 



 

МАМАНДЫҚ  5В041900 – МУЗЕЙ ІСІ  ЖӘНЕ ЕСКЕРТКІШТЕРДІ  ҚОРҒАУ 

 

Пән коды 

Пән аты, кредит кӛлемі, 

пререквизиттер, пән тҥрі 

бойынша бӛлу 

 

Модул (курстың) мақсаты, міндеті, қысқаша мазмҧны 

Оқыту нәтижесі 

(білім, игеру, дағды) 

МЕМЛЕКЕТТІК БІЛІМ БЕРУ МОДУЛЫ 

1 2 3 4 

KT  1101 Қазақстан тарихы  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: білім алушыларды тарих негіздері мен тәуелсіз 

Қазақстан мемлекетінің қалыптасу кезеңдерімен нақты деректер 

мен тарихи айғақтарды оқыту арқылы жаңа теориялық және 

әдіснамалық кӛзқарастар тұрғысынан таныстыру.   

Қысқаша мазмҧны. Тарих негіздері және Қазақстан мемлекетінің 

қалыптасу кезеңдері. Әртүрлі ӛткен тарихи кезеңдерімен 

қалыптасқан Қазақстан мемлекетінің қазіргі жетістіктеріне 

тарихи-салыстырмалы талдау жасау. 

- бүкіләлемдік және еуразиялық  тарихи үдеріс контексінде 

тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу кезеңдері мен 

тарихи негіздерін білу; 

- қазақстандық даму моделінің имманенттік 

басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңызын шынайы және 

жан-жақты білу; 

- күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстар мен қазіргі 

Қазақстанның тарихи тұлғаларын оқыту барысында 

аналитикалық және аксиологиялық талдау жасау дағдысын 

меңгеру; 

KBK(O)T1102 Кәсіби бағдарлы қазақ (орыс) 

тілі  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+3+0 

Мақсаты: студенттерді қазақ тілінде (орыс тілінде) тұрмыстық, 

ғылыми және кәсіби қарым-қатынаста диалогтық және 

монологтық сӛйлеуге үйрету. 

Қысқаша мазмҧны. Қазақ тілінде (орыс тілінде) 

тұжырымдамалық негізделген филологиялық білім беру; 

Қазақстандағы және әлемдегі әлеуметтік-экономикалық, тарихи-

мәдени, саяси жағдайлармен, ҚР конституциялық-құқықтық 

негіздерімен   қазақ тілінің қызмет ету мен даму  үдерістерінің 

қатынасы. 

– қазақ тілінің жүйесі, құрылымы және оның бірліктерінің 

қызмет етуі туралы іргелі білімдерді  кәсіби дүниетанымын 

қалыптастыру мақсатында мамандық бойынша мәтіндермен 

жұмыс жасау үшін қолдана  білу;  

- қосымша ғылыми мәтіндерді – аннотация мен рефераттық 

сипаттамаларды құрастыра білу; мәселелерді тезис түріндегі 

ғылыми ақпаратты қорытындылай  білу. 

- 

KBSh1103 Кәсіби  бағдарлы шетел тілі  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+2+1 

Мақсаты: студенттерді шет тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай 

білуге үйрету. 

Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінінің сӛздік қорын толықтыра 

және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап 

жауап беру дағдыларын дамыта отрып байыту, студенттердің 

қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккӛздерінен 

берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында 

және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас 

жүргізу дағдыларын дамыту. Курс тілдің орташа және жоғары 

деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Ad-

vanced) меңгерген студенттерге арналған. 

- шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; 

- шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең 

сӛздік қорының болуы; 

- оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу 

дағдысын меңгеру. 

 

GTF2104 Ғылыми таным философиясы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, 

философия ғылымы саласында  іргелі білімдерге сүйене отырып, 

ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді ӛзбетінше 

тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама 

мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-

техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық 

ілгерілеуде ғылымның рӛліне, сонымен қатар генезиске және 

қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша кӛңіл 

- дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде 

философияның рӛлін, әлемнің философиялық және жалпы 

ғылыми бейнесінің болмысы мен ӛзарабайланысын білу; 

 - танымдық қызметтің  негізгі қағидаларын, заңдарын және 

механизмдерін білу; 

- қазіргі заманның ӛзекті этикалық мәселелерін және оның 

кәсіби қызметтегі маңызын білу; 

- сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-



бӛлінеді. 

Қысқаша мазмҧны. Қазіргі заманның түйінді идеялары мен 

категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен 

заңдарын, механизмдерін  білу. Ғылым мен техника дамуының 

этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын 

қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және 

әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-

әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. 

Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның 

даму мен ӛмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның 

ӛмір сүру шарты ретіндегі  тӛзімділік қағидалары мен 

мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Студен-

ттерде сыни ойлау мәдениеті мен ӛзбетінше әдіснамалық 

мәселелерді шешуде ӛзіндік рефлексия дағдыларын 

қалыптастыру. 

мәдени жағдаяттардың шынайылығын  дұрыс қабылдай білу; 

- кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның 

қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; 

- шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни 

ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси 

құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. 

 

ӘЛЕУМЕТТІК-КОММУНИКАТИВТІ МОДУЛЬ 

TKP 2201 Тұлғааралық 

коммуникацияның 

психологиясы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: Қазіргі әлемде тұлғааралық коммуникация туралы 

психологиялық білімдердің орны мен рӛлін студенттерге 

түсіндіру, таңдаған мамандығы бойынша кәсіби қалыптасу 

үдерісінде олардың маңызын анықтау. 

Қысқаша мазмҧны. Студенттердің  тұлғааралық 

коммуникацияның қазіргі психологиясының негізгі 

парадигмаларын, теориясы мен концепцияларын оқытуда  

білімдерін жүйелеу. Тұлғааралық коммуникацияның 

психологиялық мәселелерін танымдық үдерістерді, психикалық 

жағдайлар мен тұлғаның жеке-психологиялық ерекшеліктері 

негізінде теориялық және эмпирикалық зерттеу. Әлеуметтік 

психологияның негізгі категориялары мен ұғымдары, әдіснамалық 

негіздері, негізгі теориялары, тұжырымдамалары мен түрлері, 

даму заңдылықтары, әдістері мен тұлғааралық коммуникацияны 

зерттеу тәсілдері, жаңа психологиялық әдістер мен тұлғааралық 

коммуникацияны зерттеу технологиясы. 

. 

- тұлғааралық коммуникацияның психикалық құбылыстар 

жүйесін танымдық үдерістер мен реттеуші жағдайлар 

бірлігінде білу;  

- тұлғааралық коммуникацияның қазіргі психологиясының 

теориялық-әдіснамалық  негіздерін білу; 

- тұлғааралық коммуникацияның қазіргі 

психологиясыныңнегізгі ұғымдары мен категорияларын білу; 

- тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында алынған 

психологиялық білімдерді нақты қолдана алу; 

-  тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында оның жеке 

тұлғалық қабілеттерін анықтау мен психологиялық 

мінездемесін қалыптастыруда адамның жеке ӛзіндік 

ерекшеліктерін зерттей алу; 

- тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында және топтық 

ӛзараәрекеттесуде ӛзге адамдармен қарым-қатынас жасау 

жүйесін сауатты түрде орната білу; 

- тұлғааралық қарым-қатынаста психологиялық зерттеу 

жүргізудің дағдыларын меңгеру, оны ӛткізу, алынған 

мәліметтерді ӛңдеу мен нәтижелерін сауатты түрде кӛрсете 

білу; 

- тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында тұлғаны жетілдіруге 

септігін тигізетін практикалық ұсыныстарды жасаудың 

дағдыларын меңгеру; 

-   тұлғаның үйлесімді дамуы мен сыртқы ортамен қарым-

қатынас мақсатында тұлғааралық қарым-қатынасты бағалау 

мен түзету дағдыларын меңгеру. 



TKS 2202 Теориялық және қолданбалы 

саясаттану  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Мақсаты: саясат негіздерімен, билік және билік қатынастары мен 

Қазақстан Республикасының саяси жүйесімен таныстыру. 

Қысқаша мазмҧны. Саяси тәртіп, мемлекеттік басқару мен 

құрылымы, Қазақстандағы және әлемдік аренадағы саяси 

үдерістер. Бағдарламалық құжаттар мен Елбасының Жолдаулары, 

Қазақстан Республиикасының ішкі және сыртқы саясатының 

стратегиялық бағыттары. Жаңа әлемдік тәртіп ретіндегі жаһандық 

әлем туралы түсінігі, әлемдік саясат пен халықаралық қарым-

қатынастың негізгі беталысын түсіну, ұлттық қауіпсіздікті 

нығайту, терроризм мен экстремизм актілерін болдырмау.   

- азаматтық кӛзқарасын білдіре алу және қоғамдық-тарихи 

белсенділігін кӛрсете білу, әр түрлі бұрмалаушылық түрлеріне 

қарсы тұра білу. 

- тӛзімді кәсіби ӛзараәрекеттестікке қабілеті мен әлеуметтік-

мәдени, идеялық-саяси және діни ерекшеліктерді ескере 

отырып, жаңа жағдайларда бейімделу. 

 

ZhAOE 2203 Жеке және әлеуметтік ӛрлеу 

этикасы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика 

нормаларымен, адамгершілік қағидаларымен және 

құндылықтарымен таныстыру. 

Қысқаша мазмҧны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика 

нормаларының қалыптасу  мен жетілдіру жолдары туралы 

түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, 

тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу 

заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының 

негізгі кезеңдері мен беталысымен таныстыру, тұлғаның 

адамгершілік кӛзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық 

бағдарлардың мазмұнын ашу. 

- негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; 

- этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы 

адамгершілік жағынан  ӛзбетінше бағдарлау дағдыларын 

меңгеру; 

- күнделікті ӛмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы 

этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін 

білу; 

- ӛз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын 

этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау. 

 

 

 

MD 2204 Мәдениет және дін 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: Қазақстанның мәдениеті мен дінінің негізгі 

ерекшеліктерімен таныстыру, Қазақстан халықтарының мәдени 

және діни  эволюциясын қарастыру. 

Қысқаша мазмҧны. Қазақстан аймағының мәдениет пен дін 

құбылыстарын зерттеу үшін мәдениеттану мен дінтану әдістерін, 

«диалог» ұғымын 20-21 ғасырдың гуманитарлық ғылымының 

басты категориясы ретінде түсіну, сонымен қатар теориялық 

тілдің ӛзіндік ерекшелігін оның  негізгі экзистенциалдық және 

әлеуметтік-мәдени параметрлерін, шегі мен кӛкжиегінің 

сипаттамасын білу. 

Диалогтың онтологиялық негізі ретіндегі адамның метафизикалық 

және діни тәжірибесінің арнайы сипаттамасы. 

- ғылыми дүниетанымды, этикалық және мәдени тӛзімділікті 

білу; 

- ӛткен және бүгінгі діни немесе діни емес дүниетанымның 

базалық құндылықтарының иерархиясына салыстырмалы 

талдау жасай алу; 

- негізгі дүниетанымдық мәселелерді шешуде философия, 

ғылым, дін және ӛнердің мүмкіншілік ӛзараәрекеттесу 

перспективасын болжай алу; 

-аймақтық  мәдени құбылыстардың синхрондық және 

диахрондық байланысын анықтай алу, олардың себептері мен 

салдарын кӛрсете білу; 

 -этномәдени және кәсіби ерекшеліктерін ескере отырып 

тӛзімділік мінез-құлық, әлеуметтік және кәсіби 

ӛзараәрекеттестік дағдыларын меңгеру. 

ZhKA 2205 Жалпы және қолданбалы 

әлеуметтану  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: қазіргі қоғам туралы жалпы түсінігін қалыптастыру; 

әлемде және Қазақстанда болып жатқан әлеуметтік 

(стратификация мәселелерін, әлеуметтік теңсіздік, кедейлік пен 

байлық, әлеуметтік, діни, экономикалық және саяси 

қақтығыстарды) үдерістерді білу;  

Қысқаша мазмҧны. Адамдар арасындағы әлеуметтік 

ӛзараәрекеттер, олардың арасындағы әлеуметтік және топтық 

ӛзгешеліктер сипаттамасы. Қоғам дамуының заңдылықтары, 

негізгі социологиялық ұғымдар, социологиялық зерттеу әдістері, 

қазіргі социологиялық категориялар,  

- қоғамда болып жатқан үдерістер мен құбылыстарды 

ӛзбетінше талдай жасай алу;  

- кәсіби мәселелерді шешуде балама, жаңа немесе 

инновациялық тұғырларды тұрақты қолдана білу; 

- ӛз ойын ауызша және жазбаша дұрыс және дәлелді түрде 

тұжырымдай білу; 

-  игерген білімдерін нақты жағдаяттарда қолдана білу; 

- әлеуметтік ӛзара қарым-қатынас дағдыларын меңгеру: 

серіктестік, тӛзімділік пен сыйласымдылық және т.б. 

- әлеуметтік болжау және жобалау, кӛпшілікке сӛйлеу, 



Әлеуметтану саласындағы негізгі бағыттар мен қазіргі зерттеулер 

нәтижесі. 

дәлелдеу, пікірталас жүргізу және пікірталас тудыру 

дағдыларын меңгеру. 

ATK 2206 Адам тіршілігінің қауіпсіздігі 2 

кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: адамның еңбек ету аймағында жайлы жағдай жасау 

үшін қажетті практикалық дағдылар мен теориялық білімдерді 

меңгеру, тіршілік ету ортасының жағымсыз әсерін сәйкестендіру 

және адамның,  ӛмір сүру ортасының жағымсыз әсерлерден 

қауіпсіздік шараларын жасау және жүзеге асыру. 

Қысқаша мазмҧны. Негізгі табиғи және техносфералық қауіптер, 

олардың қасиеттері мен сипаттамасы, адамға және табиғи ортаға, 

зиянды және қауіпті факторлардың әсер ету сипаты, олардан 

қорғану әдістері. Қауіпті құбылыстар мен үдерістердің негізгі 

теориялық талдауы мен болжамы.  

-  адамның еңбек ету аймағында  қолданылатын табиғи және 

техносфералық қауіптерден қорғану әдістерін білу; 

- тӛтенше жағдайлар (ТЖ) туындаған кезде ӛзінің ӛкілеттілігі 

щеңберінде шешім қабылдай алу; 

- адамның тіршілік ету аймағындағы негізгі қауіптерді 

теңестіре білу және оны жүзеге асыруда  қауіптілігін бағалай 

алу; 

- тӛтенше жағдайларда қорғану тәсілдері мен технологияларын 

меңгеру. 

 

ETD 2207 Экология және тұрақты даму 2 

кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: экология мен тұрақты даму бойынша білім 

алушыларды  кең профильдегі білікті мамандарды дайындау үшін 

жүйелі теориялық және практикалық білімдермен қамтамасыз ету, 

қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты тиімді пайдалану. 

Қысқаша мазмҧны. Тірі организмдердің қоршаған ортамен 

ӛзараәрекеттесудің негізгі заңдылықтары; экожүйе мен 

биосфераның тұрақтылығы мен қызмет ету механизмдері; қазіргі 

экономикалық, саяси және әлеуметтік мәселелерді шешуде 

экологияның орны мен рӛлі; қазіргі заманның жаһандық 

экологиялық мәселелері, себептері, қалыптасу кезеңдері мен 

салдары. Пәнде ең маңызды орынды табиғат пен қоғамның 

тұрақты дамуы  мен қоршаған ортаны қорғау бойынша 

халықаралық серіктестік туралы мәселелер алады..  

- табиғи және анторпогендік экологиялық үдерістерді және 

оны реттеудің мүмкіндік жолдарын анықтай алу мен талдау 

жасай алу ; 

- биосфераның тұрақтылығын сақтау мен социумды 

катастрофиялық тығырықсыз дамыту мақсатында 

шаруашылықтың және адамдардың ӛмір сүруінің дәстүрлі 

түрлерін жоспарлы ӛзгертуге бағытталған адамзаттың тұрақты 

дамуында қазіргі тұжырымдамада және стратегияда шешім 

таба білу; 

- тірі организмдер мен қоршаған ортаның ӛзараәрекеттесу 

заңдылықтары туралы білімдерін тұрақты дамуды сақтау үшін 

практикалық қызметте қолдана білу; 

- экологиялық үдерістерді талдау, нақты міндеттерді, табиғат 

пен қоғамның түрақты даму басымдылықтарын қоя білу 

дағдыларын меңгеру. 

KK 2208 Қазақстандық құқық 2 кредит 

/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Мақсаты: Қазақстанның құқықтық жүйесінің ерекшеліктерін 

қарастыру, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 

актілер базасының негізігі ережелерін қарастыру. 

Қысқаша мазмҧны. Қазақстанның құқықтық жүйесі, Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілер базасының 

негізгі ережелері. Құқықтық мемлекет, демократиялық қоғам және 

әлеуметтік мемлекет құрудың теориялық негіздері. Қазақстанның 

2010-2020 жж. арналған Тұжырымдамалық құқықтық саясатының 

негізгі бағыттары мен «Қазақстан – 2050 «Стратегиясы». 

- қазіргі жағдайларда тарихи-қҧқықтық контексте  

отандық заңнамалардың қҧқықтың әлемдік жҥйесіне 

кірігуінде қазақстандық қҧқықтық жҥйе ерекшеліктерін 

білу.  

- ғылыми-теориялық білімдерді конституциялық қҧқық 

пен бостандықты қорғау және ӛміршеңдік жағдайында 

еркін қолдана білу.  
 

EN 2209 Экономика негіздері 2 кредит 

/3 ECTS 

Мақсаты: экономиканың қызметіндегі негізгі категориялар, 

ұғымдар мен заңдылықтар туралы ғылыми түсініктерін 

- қоғамдағы экономикалық қайтақұрылымдардың, логика мен 

қоғам ӛміріндегі құбылыстар мен үдерістердің 



Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

қалыптастыру.  

Қысқаша мазмҧны. Әлеуметтік-экономикалық қарым-

қатынастар. Негізгі микро- және макроэкономикалық 

кӛрсеткіштер, оны есептеу әдістері.  Нарықтық бағалау-білім беру, 

бәсекеге қабілеттілік механизмі; экономикалық даму беталысы. 

Халықаралық экономикалық қарым-қатынастың қазіргі жүйесінің 

және әлемдік нарықтың даму беталысының экономикалық 

негіздері.  

ӛзарабайланысын білу; 

- кәсіби қызметте жүйелі экономикалық білімдерді қолдана 

білу. 

 

 

ҒЫЛЫМИ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ (STEM) МОДУЛІ 

KMAT 1301 Кәсіби мақсаттағы ақпараттық 

технологиялар  

3 кредит /5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+0+2 

Бұл  пәннің  мақсаты – студенттерде  практикалық  ілімдерді  

қазіргі  таңдағы информациялық  технологияларды  болашақтағы  

профессионалдық  тұрғыда  қолдану.  

- информациялық  технологиялардың түрлері мен  қолдануын 

оны  құруда информацияны  беруде және  сақтауға үйрету,  

- мәліметтерді  қолдану, оны әртүрлі бағдарламалар  негізде 

қолдану,   

- құрамын құрылысын  информациялық   технологиялардың  

функциясын  білу; 

KSE (P) 1302 Қазіргі заманғы 

жаратылыстану 

концепциялары  

(Палеонтология)  

3 кредит /5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

Бұл  курс керамикалық  дүниенің  ежелгі  заманда болуын   

зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық 

процестер мен  зерттеулермен  оның  әдістерімен  геологиялық  

тарихи ж/е эволюциялық  теорияның сұрақтарына жауап  іздеуді  

үйретеді. 

– негізгі биологиялық  заңдылықтар  негізінде  эволюциялық  

процестердің жүруін  қазба  негізінде зерттелмейтін  

организмдерді олардың жалпы  ерекшеліктерін, олардың ӛмір  

сүру ортасын  тарихи  дамуын геологиялық  мағлұматтарды  

білуді  үйретеді; 

БАЗАЛЫҚ КӘСІБИ МОДУЛЬДЕР 

Модуль 1 «Археология және антропогенез» 

A 1401 Археология 

3 кредит /5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

 

Бул курстың  мақсаты – тарихи процестердің жүру  жолдарын  

заңдылықтарын дүние жүзілік  тарихын түпкілікті проблемаларын  

шешуге кӛмектеседі .Студенттер археологиялық  кӛмегімен 

тарихи  мағлұматтарды  тарихшы  түсінеді ,оның  зерттеу 

әдістерін, үлкен  археологиялық  дәлелдемелерді үйретеді. 

–балалық  білімдерін  тарихи зерттеу  жұмысы  кезінде 

аохеология  ортасында  қолдана  алады,  

- тарихи процестің жүру  жолын  қозғаушы  күшін  түсінуді  

үйретеді. 

TDAE 1402 Адамзаттың тарихилыққа 

дейінгі эволюциясы  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

 

Бағдарламаның  басты мазмұны антропологиялық  

этнографиялық, археологиялық  деректер  бойынша бұрынғы  

адамдарды  адамзат дамуын  зерттеу  болып  табылады. Алғашқы 

қоғам  тарихын ерте ж/е  кейінгі  қоғамды  зерттеуді маңызды 

дерек бола  алатын археология, антропология ,этнография 

салаларын толықтырады. 

– алғашқы  қоғам  тарихын қалыптасуын  білу,  

-Адам  эволюциясын зерттеуде маңызды деректерді  дұрыс  

пайдалана  білу.  

 

Модуль 2 «Музей ісі негіздері» 



MK 1403 Музейтануға кіріспе  3 

кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

 

Курстың  мақсаты  студенттерден музей  ісінің  ғылыми сала  

ретіндегі әлем  музейлерінің  тариы  туралы кӛріністі 

қалыптастыру, студенттер  музейдің негізгі  бағыттарын  біледі, 

ғылыми  қор, экспозицияның  дұрыс қойылуы, музей менеджменті  

маркетингі, музейдің экскурциялық  бағыты. 

- студенттер арасында  музей ғимараттарындағы  ғылыми – 

зерттеу  бағытын іске  асыруды  қалыптастыру,   

- музей  ісінің  методологиялық жағдайын  еркін  

қалыптастыру,  

-музейлік  зерттеу әдістемелерінде рестоврациялық  

концервациялық  жұмыстар мен мәдени ескерткіштерді қорғау  

салаларын  білімдерін  қалыптастыру. 

AMZh 1404 Әлемдік музейлер жүйесі  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

VM 1403 

2+1+0 

 

Курстың  мақсаты  студенттерді  музейдің  тарихы мен теориясын 

, адамзат қоғамның  мәдени  бӛлігі  ретінде  таныстыру.  

- қазіргі  мәдениеттің  музейлердің  дамуы  жӛнінде маңызды 

актуальды  теорияларды  білу.   

- кәсіби  бағытта  музей  саласының  түсінікті  категориясы  

аппаратын  пайдалана білу,   

- интелектуалды  даму және мәдени деңгейдің  кӛтерілуіне 

арналған  әдістерді  қолдану.  

Модуль 3 « Әлемдік тарих контекстіндегі этносаясат» 

DT 1405 Дүниежүзі тарихы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

2+1+0 

 

Курстың  барысында маңызды мақсат  әлем  елдерінің  тарихи  

дамуын оқыту  болып  табылады. Оқыту  барысында басты  

тарихи оқиғалар  олардың  себептері мен  жүргізулері қазіргі 

халықаралық  системаның  даму  тенденцияларын маңызы  

оқытылады. 

- маңызды  тарихи оқиғалар мен олардың себептерін  білу,  

-әлеуметтік  саяси ауысу  кезіндегі тарихи шарттарды  білу. 

KET 2406 Қазақстанның этносаяси 

тарихы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  IRK1101 

2+1+0 

Пән  нақты тарихи дерекке  сүйене  отырып  қазіргі ҚР 

территориясындағы  қоғамның  даму  процесін ашады.  Ғылыми 

негіздеп алғанда бұл  бағдарлама тарихи  бӛлімнің маңызы 

деректерден  тұру  керек  деп  тұжырымдайды . 

- саяси – қоғамның  әлеуметтік  этаптарын оқиғаларды  ӛз  

бетінше оқып шыға  білу.  

MPI 4407 Тарихты оқыту әдістемесі 3 

кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  IRK1101 

2+1+0 

Курстың  мақсаты  білімнің  шыңдалуы творчествалық  бағыт  

саласында тәжірибе, тарихи мектепте  оқу  үшін  қажетті  

құндылықтарды білу  болып  табылады. 

– тарихты  оқу дисциплинасы  ретінде,оның  маңызы  мен  

құндылығын сабақ  беру  тәжірибесін  білу,   

-оқу  барысында  қажетті маңызды әдістерді  білу,  

- оқу әдістемесінде құжаттарды  пайдалана  білу. 

Модуль 4 «Этнология және қолданбалы ӛнер» 

TOA 4407 Этнология 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

2+1+0 

 

Мақсаты  студенттерді  расогенез  және  техногенездің  маңызды  

этаптарын   қарастыру. Әлем  халықтарының  

классифиакциясымен  этикалык  психологиялық  және  

мәдениетімен  қарым – қатынас ерекшеліктерімен, әлем  

халықтарының  териториясының  орналасуы  мен олардың  

миграциясымен  таныстыру. Студенттерді этнологиялық  

зерттеулердің  әдістерін этнология  этникалық маңызын  тілдерін  

этаптарын  процестердің  мәдениеті  дін мемлекеттің  рӛлі  

болады. 

- этнологиялық  процестердің құрылымымен  бағыты түсінуге  

болады.   

- әртүрлі  халықтардың коммуникациясының    ерекшелігінде  

тұжырымдамалар  келтірген. 

SKO 2409 Сәндік-қолданбалы ӛнер  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:   

Е 1408 

2+1+0 

Берілген  дисциплина студенттерге  кӛркем сурет мәдениетін 

материалдық   және  рухани  бір  бӛлігі  ретінде  кқрсетуге, 

кӛркемдік  творчествалық  шеберлік қолданылады. 

- қолданбалы  ӛнер және халықтық  ӛнердің  мәдениеті  мен  

кӛркем сурет саласындағы   даму  рӛлін  білу. 



Модуль 5.  «Шет тілі» 

ShTKMU 1410 Шығыс тілі кәсіби мақсат үшін 

(түрік, араб) 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  POIYa1103 

2+1+0 

 

Курстың  маңызы  шет тілін  кәсіби  түрде үйрену, сонымен  қатар  

қоғам  дамуымен  бірге  жіру  болып  табылады . 

 

- маңызды  мен  маңызды  емес  жағдайларын  туристік  

әлеуметтік   

және еңбек – оқыту бағыты  бойынша болатын  сұқбаттарды  

жүргізе  білу, 

- мәдени әлеуметтік  деңгейде ӛз  елінің оқып  жатқан тілінің 

мемлекеті  жӛнінде портрет  құрастыра білу. 

ShTKMU 2411 Шет тілі кәсіби мақсат үшін  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  POIYa1103 

2+1+0 

 Шет тілін  оқытудың  мақсаты студенттердің  к тілдік  бағытын  

айқындау, сӛйлесуі қайталауы  оқып  жазуы. 

Кәсіби – коммуникативтік  деңгейде  маңызды   

- маңызды  мен  маңызды  емес  жағдайларын  туристік  

әлеуметтік  және еңбек – оқыту бағыты  бойынша болатын  

сұқбаттарды  жүргізе  білу.  

 

Модуль 6.  « Туризм және ескерткіштерді қорғау» 

HUEKK 3412 Халықаралық ұйымдардың 

ескерткіштерді қорғаудағы 

қызметі  

3 кредит /5 ECTS 

Пререквизиттер: MMS 1404 

2+1+0 

 Студенттер  мәдени  тарихи ескерткіштерді  сақтауға мәдени  

құндылықтарды  қорғап және таныстыруда еңбек  етіп  келе  

жатқан халықаралық  ұйымдармен  танысады. Сонымен бірге 

студенттер  айтылған  сала  бойынша заңдылықтар мен Юнеско, 

Иком, Римдік  клубы жұмыстарымен  танысады. 

- ескерткіштерді  қорғау саласы бойынша заңдарды  білу.  

- халықаралық  ұйымдардың деңгейіне  анализ  жасау. 

TMT 2413 Тарихи-мәдени туризм 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

VM 1403 

2+1+0 

 

Пәннің  мақсаты – студенттердің  мәдени рухани  Қазақстанның  

тарихымен және  басқа да  елдермен танысып  шығу. Студенттерге  

қызмет кӛрсетуді организациялармен  туристік  маршруттар 

зкскурсиялар және Қазақстанның  туристік музейлердің  білімін  

кӛрсетеді. Музейлік туризм елдегі жетістіктердің  басты  рӛлі  

болады. 

– экскурсия дайындап, оны жүргізуге  машықтану;   

–   кіріс және шығыс   туризмінің негізгі сиатамаларын білу; 

-туристік бағыттар   құру қабілеті болу.   

Модуль 7. « Музей экспозициясы ӛнері» 

MOE 1414 Алғашқы қауым ӛнері  

3 кредит /5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

 

Курстың  мақсаты – ең  қиын  процесте  студенттердің   

творчестваны  бейнелеуі, палеолит дәуірінде, ӛнер ұзақ та қиын 

болып келеді.Мысалы әртүрлі  оқиғалар түрлі түсті  болып  

бейнеленеді, ал  неолит  дәуірінде қайта  қкалпына  келеді. 

- творчестваның  теориялық  құрылымын  білу,   

- Музейде  жасалатын  іс- әрекеттерді принципн  білу; 

Алғашқы қауым ӛнеріне қатысты дерек кӛздерімен негізгі 

әдебиеттерімен жұмыс жасай білуі; 

Ӛнер ескерткіштерін анализ жасап, орналасқан жеріне және 

ғасырлары бойынша ажырата білу; 

ME 2415 Музей экспозициясы  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  VM 1403 

2+1+0 

Пәннің мақсаты – студенттердің  зкспозицияның теориясын  

білдіру. Музей  басты барлық  мақсаты  негізгі  ғылыми  деректер  

бойынша  студенттердің  ізденуін  қарастырады. 

 

- экспозицияның  заттары  мен  түстерін  ажырата  білу,   

- экспозицияны  дұрыс  жүргізе  білу,  

- экспозициялық  ортаны  жарық  кӛзін, аудиовизалық  

заттарды  айқын кӛрсету. 

Модуль 8.  «Музей коллекциясын басқару» 



MGKZh 2416 Музейдегі ғылыми-қор 

жұмысы  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

VM 1403 

2+1+0 

Курс мақсаты  студенттерді  музей  фонд  жұмыстарымен, 

ерекшеліктерімен  таныстыру. Музей  структурасы  фондымен 

,сабақ  типтерін  материалдарды  сақтаумен  рестоврация  және  

концервация  музей  заттарын  тасымалдау  қызметтерімен 

таныстыру. 

- музей  құжаттарының  толтыру  мен әртүрлі түрлерімен  

таныстыру,    

- классификациялау  систематикасы  мен  жүйесімен  музей  

заттарын  таныстыру,  

- музей  фондына  әртүрлі  заттарды  сақтау  мен  білу,   

- музей  заттарын рестоврациялау  және концервациялау. 

ERK 3417 Ескерткіштерді реставрациялау 

және  консервациялау  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  NFM 2416 

2+1+0 

 

Бұл  пәннің  мақсаты – студенттерге ғылыми  рестоврация  ілімін  

жетілдіру. Студенттер негізгі  музей  заттарының бастапқы 

концервациялық  әдісін  үйрену әртүрлі   материалдармен  

істелетін  керамика, ағашпен, металмен, ӛнер туындыларымен  

қоса. 

 

- рестоврациялық  қажеттілігін  этникалық  жағынан  

салыстыру,   

- ғылыми  рестоврациялау   этаптарын негізгі  жолдарын  білу,   

- қайта  қалпына  келтіру  рестоврациялау  және  

концервациялау принциптерімен  танысу,   

- қазіргі  таңдағы  рестоврацияның  концервациялық  

жұмыстардың  мүмкіншіліктерін  білу. 

Модуль 9.  «Музеологияның қазіргі мәселелері» 

МММ 2418   Музей менеджменті  және 

маркетингі  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  VM 1403 

2+1+0 

 

Бұл курс   арқылы  музей мен басқару ,негізгі мақсаты мен 

принциптерін түсіндіреді .Қазіргі таңдағы  жағдайда бастапқы 

жағдайды ескере отырып менеджмент  маркетинг  принциптерін 

ұстана отырып  негізгі интелектуалдық қаржы ресурстары мен 

байқалвнады. Бұл  істің негізінен  жетекші шамамен  музей  

қызметкерлерімен негізгі  кӛре  түседі. Бұл  істің неізгі мақсаты 

ақша түсуде емес, оның  құрылғыларында емес, оның негізі ой 

мақсатында. 

- музей  ісімен негізгі  методологиялық  принципті  музейді  

бақылау  әдісімен  ерекшеленеді,   

- музейдің  қаржы зкономиканың  сеспектілерін  білу,   

- информациялық  ақпараттың  музей технологиясын  жаңа 

қырынан  қолдану,   

- фандрейзлинг ортасында жұмыс  істеп  үйрету  

МР 2419 Музей педагогикасы  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:   VM 1403 

2+1+0 

 

Қазіргі  таңдағы  музей  негізгі  қоғамдық  білім  және  тәрбие  

жүзінде әртүрлі  қоғамдық ортада  жасқа  байланысты  

професионалдық   категориаларына  байланысты  музейдің  

ерекшелігін  музей  аудиториясына  тікелей  білім беруі  жоғарғы  

деңгейде ғылыми  деңгейде фондқа жеке  жоғары  эффективті  

түрде  берілетін  зерттеген. 

- музейдің  ортасында негізгі  жағдайда дұрыс  бағытта  

қамтамасыз  етіп  отырады .  

- пландау  арқылы  жұмысты  іске  асыру  музейлік  

зерттеулерді  ғылыми процесс  негізі  арқылы  іске  асырып   

бағыттау. 

ТМ 2420 Теориялық музеология  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  VM 1403, 

MMS 1404 

2+1+0 

Теориалық  мұражай кіріспе  ӛз  алдында  музейлік қоғамдық  

мәдени  мағынасын  түсіндіреді. Барлық  музей  ісі кіріспе  

бойынша  дисциплина негізгі  барлық  музейлерге сонымен  қатар  

арнайы музейлік  пәніне  кіріспе  профилдік  дисциплина жекелей  

профиль  сияқты  беріледі. 

- негізгі  музей  ісі  кіріспе бағыт  болып  есептеледі,  

-музей  клацификациясын  негізгі  жолдарын білу,   

-музей  ісімен  шұғылданатын ғалымдармен  пркатикалармен  

танысу,  

- негігі  теориялық  бағыт  бағдар  жүзінде  білу. 

Модуль 10.  «Ӛлкетану және кӛшпелілер ӛркениеті» 

TO 3421 Тарихи ӛлкетану  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  IRK1101 

2+1+0 

 

Дисциплина  мақсаты – студенттердің теориялық  ж/е  

методологиялық  базада  локальды  база  ретінде  негізгі  мән  

мағынаны мен  ғылыми әлеуметтік  мәдени  ұлтқа  бағыштау  

болып  табылады. Бұл  дисциплина  бойынша  тарихи  ғылымдар  

қоғамдық  негізде  болады. 

- тарихи  комплекстік  дисциплина  бойынша  тарихи  цикл  

формасы  қоғамдық  бірлестікте  болады, ғылыми  ж/е 

пркатикалық  мән  мағынамен  ерекшеленеді.  

-Қазақстан  аумағының  негізгі  этаптарын  білу,   

-әртүрлі бағытта  ж/еформада  тарихи  жұмыстар  мен мұражай  

негізделеді. 



KO 4422 Кӛшпелілер ӛркениеті  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

E 1401,  EIK 2406 

2+1+0 

Студенттер  этномәдениетпен  процеспен, Қазақстан  

териториясындағы болып  жатқан  ӛзгерістермен  ерекшеленеді. 

Негізгі  феномені  болып  негізгі  этикалық  сана  сезіммен  

анықталады. 

- тарихи  біліммен ғылыми әдістемелік  концепциясы  

бойынша ерекшеленеді.   

- дисциплина  аралық  білімді  негізгі  ғылыми әдістемелік  

зерттеу  негізінде  болады. 

 

ЖЕКЕ  БІЛІМ  БЕРУ ТРАЕКТОРИЯЛАРЫНЫҢ МОДУЛДЕРІ  (ЖБТ) 

ЖБТ 1 «Музеология» 

SW 3501 Scientific Writing 

1 кредит/2 ECTS 

0+1+0 

Студенттер  негізгі рӛлі  практикалық  ғылыми  әдістемелік  

жұмыстармен  ерекшеленеді, оның  әдісі  мен  заңдары   ғылыми  

әдістемелік  информацияның  жинақталуымен  негізгі  

түсініктермен  алгоритмді  шешімі  бар есептерде  қорғауға  

алынған  іс-құжаттарда  әлеуметтік  сертификаттандырған . 

- теориялық  этаптары  бойынша  эксприменттік  ғылыми  

зерттеулерін  жұмыспен  қамтып  білу.  

- теориялық  алған  білімді  ғылыми зерттеу  жұмыстарын  

нақты  шешім  қабылдау  үшін  қажет,   

-негізгі  мақсат  обьективті  зерттеу  міндетін  орындауға  

бағытталған. 

KMI  3502 

 

Қазақстандағы музей ісі 

3 кредит /5 ECTS 

Пререквизиттер:  VM 1403, 

EIK 2406 

2+1+0 

Бұл  пәннің  мақсаты студенттердің  Қазақстан  аумағында 

музейлік  іспен  шұғылданатын  тарихи  аумақты  оқып  танысып  

білу. 

-Қазақстан  аумағы  бойынша  негізгі   заңдылықпен  

музейлікпен  қоғам  ортасында  біліп  тану,   

- тарихи  принциптерді  дұрыс  қолдану және  музеи  ісімен  

шұғылдану; 

MMBZh 3503 

 

Музеография музейлік 

білімдер жүйесінде 

3 кредит /5 ECTS 

Пререквизиттер:   TM 2420 

2+1+0 

Студенттер  музейлік  істің  ұзақ  уақыт  орталығында  жасалатын  

іс-құжаттарымен  танысып  музейдің  құрылуының  музейдің   

эволюциясы   түпкілікті  нақты  деңгейде  білуге болады. 

Музеография – ол  музейдің  түсініктемесі ең  маңызды  мән  

мағынасы  болып  табылады. Музеография 20 ғ  бастап  ғылыми  

дисциплинамен қатар құрылғанын  ділелдеді. 

-музейдің  обьективтік  жағы  осы  болып табылады,  

- музей лерді   зерттеп  танып  білу, ол әдебиеттердің  зерттеу  

негізіне  байланысты  музей  бойынша  негізгі  кӛзі  ол тедис  

болып  табылады. 

 

EMT 3504 

 

Европа музейлері тарихы 

3 кредит /5 ECTS 

Пререквизиттер: MMS 1404 

2+1+0 

Пәннің мақсаты- Еуропа елдеріндегі  мұражай ісінің дамуы мен 

қалыптасу жағдайын анықтау, ғылым мен мәдениет саласындағы 

мұражайдің рӛлі мен орнын кӛрсету,  шетелдік мұражайтану 

ойларының дамуы мен қалыптасуын бақылау. Қарастырылып 

отырған Италия, Франция, Испания, Германия және басқа 

елдердің  ірі мұражайлары. 

- Еуропадағы мұражай ісінің даму ерекшеліктері  мен 

заңдылығы, кезеңделуі, тарихының қалуыптасуын білу; 

- мұражай ісі тарихы бойынша зерттеу әдебиеттерін  талдай 

білу; 

-  мұражай ісі мен жеке мұражайлар тарихы бойынша  

деректерді пайдалану және табу, 

AMT 4505 

 

Азия музейлері тарихы 

3 кредит /5 ECTS 

Пререквизиттер:  MMS 1404 

2+1+0 

Пәннің негізгі мақсаты-Азия елдеріндегі  мұражай ісінің  даму мен 

қалыптасу жағдайын анықтау, ғылым мен мәдениет саласындағы  

мұражайдың рӛлі мен орнын кӛрсету, шетелдік мұражайтану 

ойларының дамуы мен қалыптасуын бақылау. 

- Шығыс елдеріндегі мұражай ісінің даму ерекшеліктері  мен 

заңдылығы, кезеңделуі, тарихының қалуыптасуын білу; 

- мұражай ісі тарихы бойынша зерттеу әдебиеттерін  талдай 

білу; 

-  мұражай ісі мен жеке мұражайлар тарихы бойынша  

деректерді пайдалану және табу, 

MPER 3506 Экскурсиялық жұмыстың 

әдістемесі мен практикасы 

3 кредит /5 ECTS 

Пререквизиттер: MP 2419 

2+1+0 

Пәннің мақсаты- студенттерді мұражай-педагогикалық процесс 

заңдылығымен,  экскурсиялық істе жаңа технологияны 

қолданумен,  келушілермен қазіргі коммуникацияның жаңа 

қырымен  жұмыс жасауды таныстыру. 

-шолу және тақырыптық экскурсияларды құрау  тәсілін білу, 

-мұражай құндылықтарына және  мұражай құралдары мен  

коллекцияларына,  тарихи-мәдени ескерткіштеріне қатысты 

мәселелерге ӛз  ойын  білдіру қабілеті, 

ETKM 3507 

 

Экскурсиялық-туристік қызмет 

менеджменті 

3 кредит /5 ECTS 

Пәннің мақсаты- мұражайға келушілермен тұрақты қатынас 

орнықтырып, оларды қызықтырып және мұражайдың достары 

қылатын, мұражайлык ұйымдардың  белгілі бағыттарының бірі 

-туризм саласындағы халықаралық және қазақстандық 

заңдылықтарды  меңгеру, 

- экскурсияны жүйелеп, классификациялай білу. 



Пререквизиттер:  MP 2419 

2+1+0 

мәдени-ағартушылық бағыттын зерттеу. 

MMGZK 3508 

 

Музей мекемелерінің ғылыми-

зерттеу қызметі 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: TM 2420 

2+1+0 

Мұражайдағы ғылыми зерттеу жұмысы- бұл белгілі қызмет 

бағыттарының бірі, ол  қормен,  ғылыми және жалпы мәдени  

материалдар мен мұраларды енгізу мен ӛндеуге байланысты. Кез 

келген мұражайдағы ғылыми зерттеу  оның  міндетті функциялық  

жағдайы болып табылады, себебі  нәтижесі олардың деңгейін  

ғылыми-қор, экспозициялық, ағартушылық және  мұражайдің 

білім қызметін анықтайды. 

- мұражайдағы зерттеу жұмысының тәсілін білу;  

- ғылыми-зерттеу жұмысының теориялық және тәжірибелік 

кезеңдерін білу; 

- нақты  тәжірибелік тапсырмаларды орындауда теориялық 

білімді қолдану; 

- зерттеу обьектісін анықтау, мақсатты қалыптастыру, 

зерттеуді орындау үшін жоспар құрай білу. 

KZAO 3509 

 

Қазіргі заманғы әлемдік ӛнер 

3 кредит /5 ECTS 

Пререквизиттер: PIM 1414, DPI 

2409 

2+1+0 

Қарастырылып отырған пән студенттерге   қазіргі ӛнердің даму 

кезеңдерін, пластикалық ӛнердің  негізгі теориясын (кескіндеме, 

мүсін, архитектура), әлемдік ӛнер мектебінің  бағыттарын,  негізгі 

стилдерін қарастырып, ӛнертанудың негізгі түсініктерімен 

таныстырып, үйретуді болжайды. Студенттер  ӛнертану 

терминологиясын, сонымен қоса ӛнертанудың негізгі  зерттеу 

тәсілдерін  үйрене алады; қазіргі ӛнердің (Поп-арт, элиталы ӛнер, 

компьютерлік графика) бағыттары мен негізгі стилдерін 

меңгереді. 

- ғылыми музеологиялық зерттеудің кешендік процессін 

жоспарлап, құрап, іске асырып және түзей білу;  

- ғылыми мәселелерді орындағанда және ойды негіздегенде  

қазіргі ақпараттық мәдениет жетістіктерін, қазіргі тәсілдерді 

және  мұражайтану саласында ғылыми түсінік құралын  

қолдана білу. 

 

GKI 4510 

 

Галерея және кӛрме ісі 

3 кредит /5 ECTS 

Пререквизиттер: VM 1403 

2+1+0 

Пәннің мақсаты-болашақ маманға мұражай-кӛрме  қызмет 

саласында  мұражайтанудың негізгі теориясын, мұражай және 

галерия ісін, сонымен қоса құрастыру шеңберінде  мұражайда 

мерекелік әртүрлі шараларын  ӛткізіп, ұйымдастыруда, халыққа 

мұражай-кӛрме қызметін кӛрсеуде жаңалықтар қолдануға 

қалыптастырады. 

- есеп құжаттарымен, мұражайдағы  кӛрмелер мен 

экспозицияларға арналған жоба  құжаттарымен жұмыс жасай 

білу;  

- мұражай классификациясын біліп және олардың міндетін 

анықтау; 

- мұражай құралдарына  ғылыми зерттеуді (деректер, 

анықтамамен жұмыс) жүзеге  білу, 

KT 4511 

 

Коллекциялау тарихы 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиттер: MMS 1404, 

MMM 2420 

2+1+0 

Алғашқы мұражайлардың  құрылу тарихы,  протомұражай  

мәдениет формасының қалыптасу ерекшеліктерін  ашу,  жинау 

мақсаты, мұражайлық мекемесіне мұражайға дейінгі  жинау жолы, 

жеке ірі жинауларды (коллекциялауды) қарастыратын боламыз. 

Коллекциялау тарихы мәдениет және мұражай ісі  негізінде 

қарастырылады. Коллекциялық қызығушылықтың  дамуы,  

коллекциялаудың мақсаты, сонымен қатар мәдениеттің дамуына 

байланысты құралдарды коллекциялайтындар тобының  кенейуі  

мәселесі талданатын болады. XVIII-XXI ғ басындағы  

коллекциялардың  маңызды тағдыры мен құрамы кӛрініс тапқан 

- жинақтаудың негізгі  даму кезеңдерін білу; 

- мұражай құралының  негізгі құрылымын анықтап, оны 

талдай білу; 

- коллекциялаудың негізгі бағыты мен белгілерін білу. 

AAAM 4512 

 

Ашық аспан асты музейлері  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: MMS 1404 

1+1+0 

Ашық аспан астындағы мұражай- мекеменің ішінде емес, ашық 

территорияда орналасқан  экспозициялар мен негізгі обьектілерді 

кӛрсетуге негізделген, мұражай топтары. Ашық аспан астындағы 

мұражай  жылжымайтын  тарихи және мәдени ескерткіштердің 

табылау орнымен немесе басқа арнайы территориядан ауыстыруға  

байланысты негізделіп құрылады.  Студенттер  мұндай мұражай 

түрінің қызметінің ерекшеліктерін, олардың классификациясын 

және басқа  мұражай мекеме жүйесіндегі олардың маңызы туралы 

ақпарат беру. 

-  ашық аспан астындағы  мұражайлардың құрылу тарихы мен 

олардың негізгі ерекше белгілерін білу; 

-мұндай мұражайлардың  экспозициялық қызметінің мақсаты  

туралы мағлұмат білу. 

 



EDZhOP 3513 

 

Ежелгі дүние және 

ортағасырдағы протомузейлер  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиттер:  MMS 1404 

1+1+0 

Пәннің мақсаты- антикалық және ортағасыр дәуіріндегі 

протомұражайлық мекемелердің тарихын зерттеу болып 

табылады. Студенттер олардың түрлері туралы, мұражайға дейінгі 

жинақтаудың мақсаты және  сол кездегі ірі коллекционерлердің 

қызметі туралы танысады. 

- мұражайға дейінгі антикалық және ортағасырлық 

мекемелердің  айрықша ерекшеліктерін білу, 

- мәдени деңгейдің кӛтерілуіне,  интеллектуалды дамыту үшін  

таным құралы мен тәсілін қолдану 

 

ЖБТ 2 « Ескерткіштерді қорғау» 

SW 3501 Scientific Writing 

1 кредит/2 ECTS 

0+1+0 

Студенттер зерттеу  және оның адам қызметіндегі тәжірибелік 

рӛлі,  ғылыми зерттеу жұмысындағы негізгі түсінікті; ғылыми 

түсінік тәсілін қолдану; логикалық заңдар мен тәртіпті қолдану; 

ғылыми ақпараттың жиналуы; негізгі түсініктер;  күзету 

құжаттары;   жаңалықтың халықаралық сертификат  туралы біледі. 

- ғылыми-зерттеу жұмысының  теориялық және 

эксперименталды кезеңін білу; 

- нақты тәжірибедегі тапсырмаларды орындау үшін  

теориялық білімді қолдана білу; 

- зерттеу обьектісін  анықтап, мақсатын қалыптастырып, 

зерттеуді орындауда  жоспар құрай білу, 

KMI 3502 

 

Қазақстандағы музей ісі 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:   VM 1403, 

EIK 2406 

2+1+0 

Қарасытырылып отырған пәннің мақсаты студенттердің 

Қазақстандағы мұражай ісі тарихының қалыптасуы туралы  білу 

болып табылады.  Оқып жүргендер оның негізгі кезеңдерін,  

республика территориясындағы алғашқы мұражайлардың пайда 

болуын, қазіргі мұражайлардың жүйесін және ірі мұражай 

мекемелерінің қызметін біледі. 

-   Қазақстандағы мұражай ісінің даму ерекшеліктері мен 

заңдылықтары, кезеңделуі, қалыптасу тарихын,  қоршаған 

ортадағы ғылыми меңгеруде мұражай қызметінің маңызы мен 

ролін қоғамдық мәдениәлеуметтік дамуындағы  білу; 

- мұражай  ісі тарихын зерттеуде негізгі құраушысы ретінде 

тарихи және обьективті принциптерді қолдана білу; 

-  мұражай ісі тарихы бойынша зерттеу әдебиеттерін 

анализдеу; мұражай ісі және жеке мұражайлар тарихы 

бойынша деректерді қолдану және іздеу. 

UZhZhBO 3503 

 

Ұлы Жібек жолы бойы 

ӛркениеті 

3 кредит 5 ECTS 

Пререквизиттер: EIK 2406 

2+1+0 

Ұлы Жібек жолы - Қытайдан бастап Таяу Шығыс пен Еуропа 

елдеріне  жүретін керуен жол жүйесі. Бұл тармақтың маңызды 

бӛлігіктерінің бірі Орталық Азия және Қазақстан 

территориясынан ӛткен. Жібек жолының бағыты сӛнбеген, 

мыңдаған жыл бойы әртүрлі себептерге байланысты  ӛзгеріп,  

маңызға ие болып отырған немесе керісінше де болып, ал сауда 

және қала бекеттері қираған. Ұлы Жібек жолы Еуразия және 

Африка халықтарының тарихында үлкен рӛл ойнаған. Бұл жол 

кӛптеген ежелгі мемлекеттер мен халықтардың ӛзара 

экономикалық қатынасына әсер еткен. Бұл жол арқылы тек қана 

сауда тауарлары ғана емес, сонымен қатар рухани құндылықтар да 

алмасқан. 

- оқу, оқу-зерттеу, ғылым қызметінде қолдану мақсатында пән 

аралық білімді жоспарлап, концептуалдай білу; 

- ескерткіштерді қорғау мәселесіндегі үкіметтік, үкімет аралық 

және үкіметтік емес үйымдармен ӛзара қимылдау керектігін 

түсіну. 

AKO 3504 

 

Музейдегі ӛнер ескерткіштері 3 

кредит /5 ECTS 

Пререквизиттер: ME 2415, 

NFM 2416 

2+1+0 

Пәннің мақсаты студенттерге  мұражайдағы ӛнер ескерткіштерінің 

рӛлі және оларды топтау, анықтау(атрибуция), сақтау 

ерекшеліктері туралы ой қалыптастыру. Студенттер әртүрлі 

ескерткіштердің  түрлері, ӛнердің бағыттары мен стилдері, әлем 

мұражайындағы  кейбір ӛнер туындыларының коллекциялары 

туралы біледі. 

-ӛнер ескерткіштерінің классификациялау түрлерін білу; 

-ӛнер туындыларына талдау жасай білу; 

- мұражайдағы ӛнер құралдарын экспондау принципін білу; 

- ӛнер туындыларын материал бойынша сақтауда 

жаңалықтарды пайдалана білу. 

 

EKZhGZh 4505 

 

Ескерткіштерді 

классификациялау, жүйелеу 

және ғылыми ӛңдеу 

3 кредит 5 ECTS 

Пререквизиттер:  NFM 2416, 

RKP 3417 

Пәннің мақсаты студентерге тарихи-мәдени мұраларды 

топтастырып, ғылыми жұйелеу, ғылыми сараптап, ғылыми 

атрибуциялауды үйренеді. Тарих және мәдениет ескерткіштерін 

жүйелеуге қатысты материалдарды игереді, ескерткіштерді 

лабороториялық сараптау жасауды үйренеді, ғылыми 

терминологиясын игереді.   

- мұражай құралдарына классификация жасай білу; 

-құралдарға ғылыми тӛлқұжат(паспорт) жасағанда 

жаңалықтарды қолдана білу 

- мұражай ескерткіштерін анықтау барысында қолданылатын 

тәртіптер мен тәсілдерді білу; 

- мұражай деректерін жүйелеудің принципітерін білу. 



2+1+0 

KShTKK 3506 

 

Қазақстанда және шетелдерде 

мәдениет және табиғат 

құндылықтарын қорғау 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: DMOOP 3412 

2+1+0 

Мәдени мұраға деген қарым-қатынас күннен күнге идеологиялық, 

саяси-қоғамдық сипатқа ие болуда. Қазіргі таңда қайта ӛрлеу және 

тарихи-мәдени мұраны сақтау, анықтау бойынша әртүрлі 

мекемелер мен ұйымдардың жұмысын кеңейтуде, тарихи және 

мәдени ескерткіштерді  қолданып, қайта қалпына келтіруге 

байланысты кӛптеген тәжірибе жинақталған болатын. Бұл қызмет 

тұрғындар бӛлігінің қызығушылығын тудыруда. Студенттер 

ескерткіштерді сақтау,  қорғау ұйымдардың қызметін кӛрсететін 

құжаттармен танысуда әлемдік және отандық  білім тәжірибесін 

алады.   

- ескерткіштерді  қорғауға байланысты  негізгі заң шығарушы 

актыларды білу; 

-  ескерткішке тӛлқұжат (паспорт) жасағанда жаңалықтарды 

қолдана білу; 

-  әртүрлі типтегі ескерткіштерді классификациялап, жүйелей 

білу; 

- ҚР да және шетелдер де ескерткішті қорғау қызметінің 

негізгі бағытын білу 

EKZUI 3507 

 

Ескерткіштерді қорғауды 

заңнамалық және ұйымдастыру 

іс-шаралары 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  DMOOP 3412 

2+1+0 

Тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау-ескерткіштерді 

насихаттау және  қолдану, қайта қалпына келтіру, сақтау   

шаралары туралы халықаралық, мемлекеттік және қоғамдық жүйе. 

Мәдени құндылықтарды қорғаумен, кең шеңбердегі мәселерерді 

шешумен шұғылданатын мәдени және ғылыми одақтастық және 

негізгі халықаралық үкіметаралық ұйым ЮНЕСКО болып 

табылады.   Тарихи және мәдени  ескерткіштерді қорғау 

мәселесімен Халықаралық мұражайлар кеңесі, мәдени 

құндылықтарды қалпына келтіру және қорғау туралы 

Халықаралық зерттеу орталығы, қасиетті жерлер мен 

ескерткіштерді қорғау туралы Халықаралық кеңес шұғылданады. 

Студенттер тарихи, мәдени және табиғи мұраны қорғауға 

шақырған, ұйымдастырылған іс шара мен негізгі заң шығарушы  

актылармен танысады. 

- тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау бойынша 

халықаралық құқық саласын жақсы білу; 

-ескерткіштерді  қорғау  мәселесін шешудегі үкіметтік, 

үкіметаралық және үкіметтік емес ұйымдардың ӛзара 

түсінушіліктің қажеттігі;  

-  ӛзінің музеология және ескерткіштану саласындағы  

танымдық кәсіби қызметі нәтижесінде алынған, ғылыми  

қортындысы, бақылау және тәжірбиесіне  басшылық етіп, 

жеке әрекет етуге дайындығы. 

EzhAP 3508 

 

Экскурсиялық жұмыстың 

әдістемесі мен практикасы 

3 кредита5 ECTS 

Пререквизиттер: MP 2419 

2+1+0 

Пәннің мақсаты - студенттерді  мұражай-педогогикалық 

заңдылығымен таныстырып,  экскурсиялық істе жаңа 

технологияларды, келушілермен жұмыс барысында  қазіргі 

коммуникацияны қолдану. Сонымен қатар, студенттер 

экскурсияның  құрау тәсілін жасауды үйренеді. 

- күнделікті және тақырыптық экскурсия жасаудың тәсілін 

білу; 

- мұражай құндылықтарына қатысты, мұражай құралдарына 

және тарихи-мәдени  ескерткіштерге, коллекцияларға 

байланысты мәселелерге ӛз  кӛзқарасын неіздеп, айта білу  

қабілеті 

EK 3509 

 

Экомузейлер және оның 

қызметі  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: MMS 1404 

2+1+0 

Қазіргі күндегі  Қазақстанда және әлемдегі экологиялық жағдай 

ӛте ауыр.  Экомұражай  экологиялық мәселелерді шешуге  

қоғамдық ролді кӛбейту үшін экологиялық ақпараттарды жинап, 

таратады.  Экологиялық мұражай-  қазіргі  кезеңдегі қоғам 

дамуында қызметі аса маңызды мұражайлық мекеме типі. Ол 

халық пен мемлекетті  табиғатты қорғауда белсенді қызметке  

шақырады.   

-  экомұражай ерекшелігін  мұражай мекемесінің жаңа түрі 

ретінде білу; 

- экомұражайдың даму тарихын, негізгі кезеңдерін және 

олардың құрылу  принциптерін білу; 

- экомұражай қызметінің негізгі бағыттарын білу; 

-  «жасыл бағыт» құрай білу 

 

MKEM 4510 

 

Мәдениет құндылықтары 

ескерткіштерін музейлендіру 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: IKT 2413 

2+1+0 

Музеефикациялау - мұражай қызметінің бағыты, тарихи-мәдени  

немесе табиғи обьектілердің  қайта ӛндеп, олардың тарихи-

мәдени, ғылыми, кӛркемдік құндылығын жоймай, ұзақ уақытқа 

сақталып мұражайлық кӛрмеде кӛрсету мақсатымен 

шұғылданады. Берілген модул барысында студенттер  тарихи-

мәдени мұра обьектілерінің  музеефикациялау тәртібімен 

танысады. Музеефикацияның  тарихи мәселесі, сонын ішінде 

- әртүрлі ескерткіштердің музеефикациялау процесінің 

ерекшелік сипатын білу; 

- музеефикациялау обьектісінің жоспарын жасай білу; 

-  ескерткішті музеефикациялау қызметінің айрықша 

белгілерін білу 

 



археологиялық және этнографиялық ескерткіштерді,  

ескерткіштерді қорғау және мұражай қызметінің спецификалық 

бағыты ретінде қарастырылатын болады. 

AAT 4511 

 

Әлемдік архитектура тарихы 

3 креди /5 ECTS 

Пререквизиттер: VI 1405 

2+1+0 

Архитектура- баяғыда ӛткен тарихи дәуірдегі адамдардың  ӛмірі 

туралы керемет ақпарат беретін, адамзаттың материалдық 

мәдениетінің бӛлігі. Архитектуралық құрылыстар тек қана 

құрылыс идеясын ғана емес, қайта  әртүрлі дәуірдің кӛркем 

ӛнерінен хабар білдіреді. Студенттер түрлі ғасыр мен мемлекеттің 

ең танымал архитектуралы құрылыстарын, олардың ерекше 

сипаттарын, құрылым элементтерін, стилін,  ӛнердің таралуы мен 

әлемге танымал архитекторлардың қызметімен танысады. 

– архитектураны тарихи және мәдени негізделген кеңістік 

бейнесі ретінде тани отырып, оның ерекшеліктерімен танысу 

және қалалық архитектуралық жиынтық ретіндегі  мәні; 

– Ежелгі  антикалық әлемнің архитектуралық ерекшеліктері; 

әртүрлі архитьектуралық стилдердің  ерекшеліктерімен 

белгілері туралы білім беру (готика, ренессанс, барокко, 

классицизм), сонымен қатар, заманауи архитектуралық 

стилдердің еркешеліктеріне тоқталу;  

– әртүрлі кезеңдегі және стилдегі архитектураның 

басымдылықтарына мән берумен конструктивті талдау 

әдістерін қолдануға баулу.   

AAAM 4512 

 

Ашық аспан асты музейлері 

3 кредит 5 ECTS 

Пререквизиттер: MMS 1404 

1+1+0 

Ашық аспан астындағы мұражай- мекеменің ішінде емес, ашық 

территорияда орналасқан  экспозициялар мен негізгі обьектілерді 

кӛрсетуге негізделген, мұражай топтары. Ашық аспан астындағы 

мұражай  жылжымайтын  тарихи және мәдени ескерткіштердің 

табылау орнымен немесе басқа арнайы территориядан ауыстыруға  

байланысты негізделіп құрылады.  Студенттер  мұндай мұражай 

түрінің қызметінің ерекшеліктерін, олардың классификациясын 

және басқа  мұражай мекеме жүйесіндегі олардың маңызы туралы 

ақпарат беру. 

– ашық аспан астындағы мұражайлардың пайда болу тарихын 

және олардың басты артықшылықтарын білу;  

– ашық аспан астындағы мұражайлардағы экспозиция 

жұмысының жүзеге асырылуы туралы білімге ие болу.   

MKT 3513 

 

Музей ісіндегі компьютерлік 

технологиялар 

3 кредит 5 ECTS 

Пререквизиттер: ME 2415, 

NFM 2416 

1+1+0 

Студенттер мұражай қызметіне  қолданылатын қазіргі 

информатиканың жалпы теориялық жағдайын үйреніп,  мәтін мен 

суреттерді ӛндеуде компьютер принциптерімен танысып,  

компьютерлік технологияны  есеп-сақтау, ғылыми және 

реставрациялау, экспозициялық, кӛрмелік және мұражайдың баспа  

қызметінде  қолдану тәжірибесін зерттеу, мұражайда нақты 

қолданылатын жүйемен  және шетел мұражайларында, 

халықаралық ұйымдардың жұмысында қолданылатын жаңа 

ақпараттық технология енгізудегі тәжірибесімен танысады. 

-  күрделі ақпаратты қарама-қайшы қойып, талдап және 

қортынды жасай білу; 

- мұражай қорын компьютерлеу  саласындағы жалпы 

теориялық мәселелер мен оларды шешу жолдарын білу; 

- мұражай қызметінің  ерекшелігін, оның ішінде мағұлматты 

тіркеу(мұражай құралы мен коллекциясы), талдау және 

жоспарлауды білу;  

ПӘНАРАЛЫҚ  МОДУЛЬ 

OTP 3601 Ономастиканың теориясы және 

практикасы 

2 кредит /3 ECTS 

Пререквизиттер:  POK(R)Ya 

1102 

2+1+0 

Студент пәнді оқу барысында ономастиканың қалыптасуы мен 

даму тарихы, зерттеу аспектілері мен әдістері, сонымен қатар 

ономасиканың ӛзегі болып табылатын антропоним, топоним, 

космонимдермен қатар шектік ӛрістегі онимдермен таныса алады. 

-  ономастикалық зерттеудің тілін және тәсілін  білу керек;  

-  топонимикалық материалдарға негізделген, этномәдени 

ақпараттың спецификсын білу; 

- ономастиканың ғылым ретінде дамып, қалыптасу тарихын 

білу. 

KKEU 3602 Қазақстанның қазіргі заманғы 

этнотілдік үдерістері 

2 кредит /3 ECTS 

Пререквизиттер:  EIK 2406 

2+1+0 

Орталық Азия республикаларында тілдік жағдайды, тілдік саясат 

пен тілдік заң шығаруды қарастыра отырып, мемлекеттік және 

ресми тілдер түсінігін талдауды жүзеге асырады.  Соңғы 

жылдардағы Қазақстандағы   миграциялық процесске байланысты  

халықтың этникалық құрамы  ӛзгергені сипатталады. 

-этникалық мәдениетті дамыту мен сақтау үшін тілдің маңызы 

мен рӛлі туралы білу; 

-билингвизм және кӛптілдік туралы білу; 

- қазіргі Қазақстандағы этонтілдік талдауда жаңалықтарды 

қолдану; 

 



E 3603 Экскурсиятану 

2 кредит /3 ECTS 

Пререквизиттер: MP 2419 

2+1+0 

Пәннің мақсаты- экскурсия  ӛткізуде жаңалықтар мен 

технологияны қолдану, экскурсиялық істегі теориялық және 

тәжірибелік  саласында негізгі білімнің студенттерде қалыптасуы.   

Қатысушылар экскурсияның  классификациясын, экскурсоводтың 

кәсіби шеберлігін, экскурсияны жүргізудің тәсілі мен техникасын, 

оны кӛрсетіп, түсіндірілуі туралы  біледі. 

- экскурсиялық істердің дамуына байланысты, тарихи 

оқиғалар мен негізгі түсініктерді білу; 

- жағдайы  мемлекеттік стандартқа негізделген, жаңа 

экскурсия  тәсілін қалыптастыра білу; 

- экскурсанттар тобының қалауын талдап, олармен ыңғайлы 

жұмыс түрін қолдана білу керек; 

- жеке экскурсияны және  оған қатысты құжаттарды дайындай 

білу. 

HTG 3604 Халықаралық туризм 

географиясы  

2 кредит /3ECTS 

Пререквизиттер: IKT 2413 

2+1+0 

Туризмнің аймақтарындағы даму ерекшеліктеріне қарай нақты 

географиялық материалды сараптай алу; 

Әлемдегі негізгі туристік ерекшеліктер: табиғи, тарихи-мәдени, 

әлеуметтік-экономикалық, геосаяси, экологиялық ерекшеліктерін 

білу; 

Географиялық туризмнің теориялық және әдістемелік негіздерін 

білу; 

-  әртүрлі аймақтағы туризмді дамыту  мәселесі бойынша 

нақты географиялық материалдарды(визуалды, 

картографиялық және т.б.) талдай білу; 

- әлемдегі  табиғи, тарихи-мәдени, әлеуметті-экономикалық, 

геосаяси және экологиялық  туристік аймақтары  негізгі 

ерекшеліктері туралы білу;   

-географиялық туризмнің негізгі теоретик-методологиясын 

білу 

 

TKHP3605 Тарихқа қосалқы пәндер 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: A 1401, E 

1408 

2+1+0 

Негізгі аспектілерді зерттеу барысында қосалқы тарихи пәннен 

студенттер монета тарихын, ақшаға қатынасы, георгафиялық 

атаулар, олардың қазіргі және бұрынғы атының шығуын 

зерттейтін, нумизматика мен топонимика туралы білім алады.  

Пән сонымен қоса, география, тарих және лингвистика  сияқты 

ғылыми білім саласында, нумизматика мен топонимика 

материалдарын  классификациялау мен типологизациялауды 

қарастырады. 

-Қазақстан  территориясында ӛмір сүрген ақша сарайлары 

арқылы, әртүрлі тарихи кезеңдерде қандай ақша түрлері 

жүргенін білуге болады;  

- Қазақстан мен жақын және алыс шетелдердегі түрлі аймақтар 

мен қалалардың, ӛзендер мен туған ӛлке тарихын білу;  

- Қазақстан мен Еуразия даласындағы топонимикасына 

тарихи-салыстырмалы талдау жасай білу. 

 

IK 01 2605 Инновациялық кәсіпкерлік 

(бағыт бойынша)  

2 кредит /3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

 

Мақсатты кәсіпкерлік инновацияны құқықтық реттеу, себебі 

экономиканың даму деңгейінің ӛсуіне байланысты жаңаны  енгізу 

және оны пайдаланудың маңызының ӛсуімен байланысты. 

Инновациялық кәсіпкерлік – бұл технико-технологиялық 

жаңаларды коммерциялық пайдалану. Инновациялар 

кәсіпкерліктің спецификалық құралы. Курс аясында 

инновациялық кәсіпкерлік субъектілерін, оның түрлерін, 

инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру ерекшеліктері, алыс, 

жақын шет мемлекеттер заңнамалары мен тәжірибесіне сәйкес 

әлемдік тәжірибедегі инновациялық кәсіпкерлікке салыстырмалы 

талдау.  

 

Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін қҧзіреттер  

Білуі тиісь: инновациялық кәсіпкерліктің жалпы 

теоретикалық қағидалары мен әдістерін, түсігін, мазмұны мен 

инновациялық кәсіпкерліктің дамуы тарихын, инновациялық 

кәсіпкерлік мақсаттары мен міндеттерін, инновациялық 

қызметттің қағидаларын, нысанын және әдістерін. 

Меңгеруі тиіс -  алынған білімді практикада саралай және 

қолдана білу. Инновациялық кәсіпкерлікті реттейтін 

нормативтік құқықтық базамен жұмыс жасау, алынған 

білімдіпрактикада қолдану және мемлекеттің инновациялық 

кәсіпкерлікке қатысты мсаясатын. 

Машықтануы тиіс  инновациялық кәсіпкерлікті құқықтық 

реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді 

шешуге. 

Бітірушілер юриспруденцияның барлық аясындағы терң 

білімге ие болады және қазіргі ғылыми зерттеулерге сыналау 

саралау жүргізе білу. 

IK 02 2606 Интеллектуальды құқық  

2 кредит /3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

Мақсатты  интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері 

және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, 

жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты 

пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. 

Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін қҧзыреттер 

Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін қҧзіреттер  

Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық 

қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, 



 

  

 интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен 

міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын 

қорғаудың негізгі тәсілдерін.  

 Меңгеруі тиіс -   алынған білімді саралау және тәжірибеде 

қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет 

нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды 

реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді 

тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет 

нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік 

саясатты меңгеру.  

Машықтануы тиіс  творчестволық интеллектуалдық меншік 

нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және 

практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер 

интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы 

коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен 

байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды 

қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын 

саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық 

дағдылануға ие болады. 



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5В041900 – МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО И ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ 

 

Код 

дисциплины 

Название дисциплины, 

количество кредитов, 

пререквизиты, 

распределение по видам 

занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса) Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

1 2 3 4 

IK 1101 История Казахстана  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель: ознакомление обучающихся с историческими основами и 

периодами становления независимой казахстанской 

государственности через призму изучения конкретных источников и 

исторических фактов с позиций новых теоретических и 

методологических взглядов.  

Краткое содержание. Исторические основы и периоды становления 

независимой казахстанской государственности. Историко-

сравнительный анализ сегодняшних достижений состоявшейся 

казахстанской государственности с различными периодами 

исторического прошлого. 

- знание исторические основ и периодов становления 

независимой казахстанской государственности в контексте 

всемирного и евразийского исторического  процесса;  

- умение объективно и всесторонне осмысливать 

имманентные преимущества, особенности и значение 

казахстанской модели развития; 

- владение навыками аналитического и аксиологического 

анализа при изучении сложных исторических процессов, 

явлений и исторических личностей современного Казахстана. 

POK(R)Ya1102 Профессионально-

ориентированный казахский 

(русский) язык 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель: научить студентов умению репродуцировать и продуцировать 

диалогическую и монологическую речь на казахском (русском) 

языке в сфере бытового, научного и профессионального общения. 

Краткое содержание. Воспроизведение концептуально организо-

ванного филологического знания на  казахском (русском) языке; со-

отнесение процессов функционирования и развития казахского 

(русского) языка с социально-экономической, культурно-

исторической, политической ситуацией в Казахстане и в мире, с 

конституционно-правовыми основами РК. 

– умение применять фундаментальные знания о системе 

казахского языка, структуре и функционировании его единиц 

для работы с текстами по специальности с целью 

формирования профессионального мировоззрения;  

- умение создавать вторичные научные тексты – аннотацию и 

реферативное описание; умение обобщать научную 

информацию в форме тезисного изложения проблемы. 

 

POIYa 1103 Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Цель: обучение студентов профессиональному общению на ино-

странном языке. 

Краткое содержание. Обогащение словарного запаса иностранного 

языка, включая профессиональные термины и клише, развитие 

навыков аудирования, усовершенствование способностей студентов 

при чтении публикаций по предложенным тематикам из 

оригинальных профессиональных источников и развитие навыков 

ведения деловой переписки с партнерами на профессиональные 

темы. Курс предназначен для студентов со средним и высоким 

уровнями владения языком (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-

Intermediate, Advanced).  

- умение воспринимать иностранную речь на слух; 

- владение навыками общения на иностранном языке и 

широким словарным запасом;  

- владение навыками чтения и анализа прочитанного 

материала.  

FNP 2104 Философия научного 

познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: формирование методологической и исследовательской 

культуры студентов, умения самостоятельно формулировать на-

учные проблемы и алгоритм научного поиска ориентируясь на 

фундаментальные знания в области философии науки, а также 

возможности междисциплинарной методологии. Особое внимание 

уделяется проблемам науки и техники, инженерно-технических 

знаний и творчества, роли науки в общественном прогрессе, а также 

- знание роли философии как мировоззрения и основы 

научного знания; сущности и взаимосвязи философской и 

общенаучной картин мира;  

- знание основные принципов, законов и механизмов 

познавательной деятельности; - знание актуальных этических 

проблем современности и их значимости для 

профессиональной деятельности;  



в генезисе и решении глобальных задач современности. 

Краткое содержание. Изучение ключевых идей и категорий 

современной философии, и основных принципов, законов и 

механизмов познавательной деятельности. Рассмотрение этических 

проблем развития науки и техники, основных духовных ценностей и 

их значимость для профессиональной деятельности. Расширение и 

совершенствование знаний студентов в эвристической и 

методологической области науки посредством освоения научно-

методологического потенциала современной философии. 

Формирование представления о закономерностях существования и 

развития социума, государства, гражданского общества и личности, о 

принципах толерантности и межкультурного диалога как условии 

существования современного глобального общества. Формирование 

у студентов культуры критического мышления и навыков 

самостоятельной рефлексии над собственными методологическими 

проблемами. 

- умение объективно осмысливать реалии современной 

социокультурной ситуации с точки зрения методологии 

критического мышления;  

- умение использовать знание принципов, законов и категорий 

философии в процессе решения профессиональных научных 

задач; 

- владение навыками творческого, критического мышления и 

применения инструментария критического мышления к 

анализу научных, культурных, социально-политических 

явлений и процессов.  

- 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

PMK  2201 Психология межличностной 

коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: осознание студентами роли и места психологических знаний о 

межличностной коммуникации в современном мире, выявление их 

значения в процессе профессионального становления в рамках 

выбранной специальности. 

Краткое содержание. Систематизация знаний студентов на основе 

изучения основных парадигм, теорий и концепций современной 

психологии межличностной коммуникации. Теоретическое и 

эмпирическое изучение психологических проблем межличностной 

коммуникации на основе изучения познавательных процессов, 

психических состояний и индивидуально-психологических 

особенностей личности. Основные категории и понятия социальной 

психологии, методологические основы социальной психологии, 

основные теории, концепции и принципы социальной психологии, 

сущность, содержание и формы психических явлений, 

закономерности их динамики, методы и приемы исследования 

межличностной коммуникации, сущность новых психологических 

методик и технологий изучения межличностной коммуникации. 

- знание системы психических явлений межличностной 

коммуникации в единстве познавательных процессов и 

регулятивных состояний;  

- знание теоретико–методологических основ современной 

психологии межличностной коммуникации; 

- знание основных понятий и категорий современной 

психологии межличностной коммуникации;  

- умение адекватно применять полученные психологические 

знания в условиях межличностной коммуникации;  

- умение исследовать индивидуальные особенности человека 

в условиях межличностной коммуникации с целью 

выявления его личностных свойств и составления 

психологической характеристики; 

- умение грамотно выстраивать систему отношений с 

другими людьми в контексте межличностной коммуникации 

и группового взаимодействия;  

- владение навыками осуществления психологического 

исследования межличностной коммуникации, его 

проведения, обработки полученных данных и грамотной 

интерпретации результатов; 

- владение навыками выработки практических рекомендаций, 

способствующих совершенствованию личности в условиях 

межличностной коммуникации; 

- владение навыками оценки и коррекции межличностной 

коммуникации в целях гармонизации личности и ее 

взаимоотношений с окружающими.  



TPP  2202 Теоретическая и 

прикладная политология  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: ознакомление с основами политики, власти и властных 

отношений, политической системы Республики Казахстан.  

Краткое содержание. Политических режимы, формы 

государственного правления и устройства, политические процессы в 

Казахстане и на мировой арене. Программные документы и Послания 

Главы государства, стратегические направления внутренней и 

внешней политики Республики Казахстан. Представление о 

глобальном мире как новом мировом порядке, понимание основных 

тенденций мировой политики и международных отношений, 

содействие укреплению национальной безопасности и 

предотвращению актов терроризма и экстремизма. 

- умение выражать гражданскую позицию и проявлять 

общественно-политическую активность, противостоять 

различным формам манипулирования; 

- способность к толерантному профессиональному 

взаимодействию и адаптации в новых условиях с учетом 

социально-культурных, идейно-политических и религиозных 

различий. 

 

ELSU 2203 Этика личного и 

социального успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с этическими нормами, 

моральными принципами и ценностями в социальной деятельности 

человека. 

Краткое содержание. Систематизированное представление о путях 

формирования и совершенствования этических нормативов в 

различных областях профессиональной деятельности. Формирование 

у будущих специалистов знания об основных этических понятиях, 

закономерностях формирования этических норм в процессе 

социализации личности. Ознакомление с основными этапами и 

тенденциями в развитии этики. раскрытие 

содержанияфундаментальных этических ориентиров, формирующих 

нравственную позицию личности. 

- знание основных этических понятий и категорий; 

- владение навыками самостоятельной нравственной 

ориентации в социуме, свидетельствующие о достаточном 

уровне этической зрелости; 

- знание принципов и методик поиска оптимальных 

этических решений в затруднительных ситуациях 

повседневной жизни;  

- владение навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

- владение навыками поведения в обществе и общении с 

гражданами в соответствии с нормами этикета. 

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основными особенностями культуры и религии 

Казахстана, рассмотрение эволюции культурных и религиозных 

традиций народов Казахстана.  

Краткое содержание. Методы культурологии, религиоведения, для 

исследования явлений культуры и религии регионов Казахстана, 

понятие «диалога» как одной из центральных категорий 

гуманитарных наук 20-21 века, а также специфику теоретического 

языка описания его основных экзистенциальных и социокультурных 

параметров, границ и горизонтов. Специфические характеристики 

метафизического и религиозного опыта человека как онтологических 

оснований диалога. 

- знание научного мировоззрения, этнической и культурной 

толерантности;  

- умение осуществлять сравнительный анализ иерархий 

базовых ценностей религиозных и нерелигиозных 

мировоззрений прошлого и настоящего;  

- умение прогнозировать перспективы возможного 

взаимодействия философии, религии, науки и искусства в 

процессе решения основных мировоззренческих проблем; 

- умение выявлять синхронные и диахронные взаимосвязи 

явлений региональной культуры, устанавливать их причины 

и следствия;  

- владение навыками толерантного поведения, социального и 

профессионального взаимодействия с учетом 

этнокультурных и конфессиональных различий. 

OPS 2205 Общая и прикладная 

социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: сформировать общее представление о современном обществе; 

знать социальные процессы, происходящие в мире и Казахстане 

(вопросы стратификации, социального неравенства, бедности и 

богатства, социальных, религиозных, экономических и политических 

конфликтов). 

Краткое содержание. Характер социальных взаимодействий между 

людьми, социальные и групповые различия между ними. Основные 

закономерности развития общества, основные социологи-ческие 

понятия, методы социо-логического исследования, со-временные 

- умение самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

- умение динамично использовать альтернативные, новые 

и/или инновационные социологические подходы к решению 

профессиональных задач; 

- умение корректно и аргументировано формулировать свою 

мысль в устной и письменной форме; 

- умение использовать усвоенные знания в конкретных 

ситуациях;  



социологические тео-рии, основные направления и результаты 

современных ис-следований в области социологии.  

- владение навыками социального взаимодействия: 

сотрудничества, толерантности и уважения;  

- владение навыками социального прогнозирования и 

проектирования, публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики.  

BZhCh 2206 Безопасность 

жизнедеятельности 

человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: освоение теоретических знаний и приобретение практических 

навыков, необходимых для создания комфортного состояния среды 

обитания в зонах трудовой деятельности человека, идентификация 

негативных воздействия среды обитания, разработка и реализация 

мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий.  

Краткое содержание. Основные  природные и техносферные 

опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы 

защиты от них. Основы теоретического  анализа и прогнозирования 

опасных явлений и процессов.  

- знание методов защиты от природных и техносферных 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- умение принимать решения в пределах своих полномочий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций(ЧС);  

- умение идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации;  

- владение способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

EUR 2207 Экология и устойчивое 

развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: обеспечить обучающихся систематическими теоретическими и 

практическими знаниями по экологии и устойчивому развитию, 

охране окружающей среды и рациональному природопользованию, 

для подготовки квалифицированных специалистов  широкого 

профиля. 

Краткое содержание. Оновные закономерности взаимодействия 

живых организмов с окружающей средой; механизмы устойчивости и 

функционирования экосистем и биосферы; место и роль экологии в 

решении современных экономических и политических и социальных 

проблем; глобальные экологические проблемы современности, 

причины, этапы их становления и последствия. Особое место в 

дисциплине занимает вопрос об устойчивом развитии природы и 

общества, международном сотрудничестве в области охраны 

окружающей среды.  

- умение выявлять и анализировать естественные и 

антропогенные экологические процессы и возможные пути 

их регулирования; 

- умение разбираться в современных концепциях и 

стратегиях устойчивого развития человечества, 

направленных на планомерное изменение традиционных 

форм хозяйствования и образа жизни людей с целью 

сохранения стабильности биосферы и развития социума без 

катастрофических кризисов;  

- умение использовать полученные знания о закономерностях 

взаимодействия живых организмов и окружающей среды в 

практической деятельности для сохранения устойчивого 

развития; 

- владение навыками анализа экологических процессов, 

постановки конкретных  задач  и приоритетов устойчивого 

развития природы и общества.  

KP  2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: рассмотрение особенностей правовой системы Казахстана, 

раскрытие основных положения базовых нормативных правовых 

актов Республики Казахстан. 

Краткое содержание. Правовая система Казахстана, основные 

положения базовых нормативных правовых актов Республики 

Казахстан. Теоретические основы  построения правового государства, 

демократического общества и социального государства. Основные 

направления Концепции правовой политики Казахстана на 2010-2020 

гг. и «Стратегии «Казахстан-2050». 

- знание специфики казахстанской правовой системы как в 

историко-правовом контексте, так и в современных условиях 

интеграции отечественного законодательства в мировую 

систему права;   

- умение свободно использовать научно-теоретические 

знания в процессе жизнедеятельности, защиты 

конституционных прав и свобод.  

 



OE  2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: Формирование научных представлений об основных кате-

гориях, понятиях и закономерностях функционирования экономики.  

Краткое содержание. Социально-экономические отношения. 

Основные микро- и макроэкономические показатели, методы их 

расчета. Механизм рыночного ценообразования, конкуренции; 

тенденций экономического развития. Основы экономического 

развития современной системы между-народных экономических 

отно-шений и тенденций развития мирового рынка.  

- знание сущности экономических преобразований в 

обществе, логики и взаимосвязи явлений и процессов в 

жизни общества; 

- умение применять систематизированные экономические 

знания в профессиональной деятельности. 

 

 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ (STEM) МОДУЛЬ 

 

ITPC 1301 Информационные 

технологии для проф. целей 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+0+2 

Целью данной дисциплины является формирование у студентов 

практических навыков использования современных информационных 

технологий в их будущей профессиональной деятельности. 

– знать назначение и виды информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, обработки, передачи и 

распространения информации; 

– уметь обрабатывать информацию, используя средства 

пакета прикладных программ; 

– знать состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных технологий. 

KSE(P) 1302 Концепции современного 

естествознания 

(Палеонтология) 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Данный курс посвящен изучению органического мира прошлого: 

установлению систематического состава биоты; выявлению 

закономерностей эволюции и этапов развития биосферы; 

реконструкции образа жизни и условий существования организмов. 

Студенты познакомятся с основным содержанием палеонтологии, еѐ 

методами, научатся пользоваться палеонтологическими данными для 

решения вопросов исторической геологии и эволюционной теории. 

– знать основные биологические закономерности эволюции 

органического мира прошлого; главнейшие группы 

ископаемых организмов – их общую характеристику, условия 

существования и образ жизни, историческое развитие и 

геологическое значение;  

– знать этапы развития органического мира; 

– уметь различать главные ископаемые организмы; 

описывать их морфологию. 

БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 1 «Археология и антропогенез» 

A 1401 Археология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

 

Целью данного курса является формирование знаний о законах 

исторического процесса, глубинных проблемах мировой истории. 

Студенты узнают об истории становления археологии,  ее отраслях, 

методах исследования деятельности выдающихся археологов и 

крупнейших в истории археологических открытиях. 

– способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области археологии,  

– знать способы существования человека в различной 

экологической среде, материальные остатки 

жизнедеятельности людей, их типологию и методы изучения, 

общие черты и характерные особенности жизни древних 

обществ, формирования этнокультурных миров от эпохи 

палеолита до средневековья включительно; 

– способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса. 



DECh 1402 Доисторическая эволюция 

человечества 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

 

Главным содержанием программы является изучение прошлого 

человечества, развития человеческого общества по археологическим, 

этнографическим (этнологическим) и антропологическим 

источникам. История первобытного общества обобщает данные, 

полученные археологией, этнографией (этнологией) и 

антропологией, которые являются основными источниками при 

изучении доклассового и раннеклассового общества, т.к. письменных 

источников нет вообще или их чрезвычайно мало. 

– знать периодизацию истории первобытного общества; 

– уметь использовать основные методики для исследования 

проблем эволюции человечества. 

Модуль 2 «Основы музейного дела» 

VM 1403 Введение в музеологию 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

 

Цель – сформировать у студентов представления об особенностях 

музееведения как научной дисциплины и об истории мировых 

музейных учреждений. Студенты узнают о направлениях 

деятельности музея: научно-фондовой работе,   правилах 

проектирования экспозиции, музейном менеджменте и маркетинге, 

экскурсионной деятельности музея. 

– сформировать у студентов способность осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в музейном 

учреждении; 

–  свободно ориентироваться в методологических проблемах 

музейного дела; 

–  сформировать фундаментальные знания в области 

теоретической музеологии и прикладного музееведения, 

методики музееведческих исследований, реставрационных и 

консервационных работ и охраны памятников культуры. 

MMS 1404 Мировая музейная сеть 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: VM 1403 

2+1+0 

 

Целями освоения дисциплины является ознакомление студентов с 

историей и теорией музейной деятельности как части 

общечеловеческой культуры. Кроме ознакомления с историей 

мировой культуры и с особенностями национальных культур в 

разные исторические периоды на примере развития музеев, изучение 

курса нацелено также на освоение и закрепление многих навыков, 

которые в дальнейшем пригодятся в процессе обучения другим 

дисциплинам и в профессиональной деятельности. 

– знать основные актуальные проблемы развития 

современной культуры на примере тенденций развития 

музеев; 

– уметь применять понятийно-категориальный аппарат 

музееведения в профессиональной деятельности;  

– применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности; 

– уметь интерпретировать тексты по теории и истории 

музейного дела. 

Модуль 3 «Этнополитика в контексте мировой истории» 

VI 1405 Всемирная история 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  нет 

2+1+0 

 

Основной цель курса является изучение основных этапов 

исторического развития стран мира. В ходе его изучения будут 

изучены главные исторические события, их причины и следствия, 

основные тенденции развития современной международной 

системы. 

– знать основные исторические события, их причины, 

последствия; 

– знать историческую обусловленность социально-

политических перемен. 

EIK 2406 Этнополитическая история 

Казахстана 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  IRK1101 

2+1+0 

 

Дисциплина на конкретном историческом материале раскрывает  

процесс развития общества на современной территории Республики 

Казахстан, рассматривая исторические события объективно, во всех 

их противоречиях. Исходя из принципов научности, историзма к 

анализу общественно-экономических явлений, программа 

учитывает, что основу исторических знаний должна составлять 

изучение фактического материала. 

– уметь самостоятельно изучать и анализировать 

общественно-политические и социально-экономические 

события;  

– знать исторические события, происходившие на территории 

Казахстана во взаимосвязи и взаимодействии с историей 

других народов. 



MPI 4407 Методика преподавания 

истории 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  IRK1101 

2+1+0 

Целью курса является формирование знаний, умений, навыков, опыт 

творческой деятельности и ценностных отношений, необходимые 

для успешного преподавания истории в школе. 

– знать сущность и значение истории как учебной 

дисциплины, опыт ее преподавания; 

– знать основные методы, формы и средства организации 

учебного процесса;  

– уметь разрабатывать учебно-методическую документацию. 

Модуль 4 «Этнология и прикладное искусство» 

Е 1408 Этнология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  нет 

2+1+0 

 

Цель – ознакомление студентов с основными этапами расогенеза и 

этногенеза; классификациями народов мира; этнической 

психологией и культурой; особенностями межэтнических 

взаимоотношений; территориальном расположении народов мира и 

их миграциях. Студенты узнают о методах этнологических 

исследований, основных проблемах этнологической науки, значении 

языка, культуры, религии и государства для идентичности человека 

и их роль в этнических процессах. 

– будут понимать сущность направленность этнических 

процессов; 

– ориентироваться в особенностях межэтнических 

коммуникаций различных народов; 

– приобретут навыки методов сбора и анализа этнологических 

материалов. 

DPI 2409 Декоративно-прикладное 

искусство 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Е 1408 

2+1+0 

 

Данная дисциплина призвана способствовать формированию у 

студентов художественной культуры как составной части 

материальной и духовной культуры, художественно-творческой 

активности, помочь им в овладении образным языком декоративно-

прикладного искусства. 

– знать  роль декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в развитии культуры и общества; 

– историю и перспективы развития  декоративно-прикладного 

искусства; 

–  стили, национальные традиции, символику изделий  

декоративно-прикладного искусства. 

Модуль 5.  «Иностранный язык» 

VYiPC 1410 Восточный язык для 

профессиональных целей 

(турецкий, арабский)   

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  POIYa1103 

2+1+0 

 

Целью изучения иностранного языка является формирование 

профессионально-коммуникативных компетенций, систематизация 

знаний студентов в основных видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении и письме.  Основное внимание 

направлено на систематизацию и активизацию языковых, речевых, 

социо-культурных знаний, умений; привлечение актуальных 

аутентичных материалов, соответствующих интересам и 

особенностям студентов. 

–  уметь вести диалог в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– уметь  создавать словесный социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации. 

YiPC 2411 Иностранный язык для 

профессиональных целей 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  POIYa1103 

2+1+0 

 

Целью изучения иностранного языка является формирование 

профессионально-коммуникативных компетенций, систематизация 

знаний студентов в основных видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении и письме.  Основное внимание 

направлено на систематизацию и активизацию языковых, речевых, 

социо-культурных знаний, умений; привлечение актуальных 

аутентичных материалов, соответствующих интересам и 

особенностям студентов. 

–  уметь вести диалог в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– уметь  создавать словесный социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации. 

Модуль 6.  «Туризм и охрана памятников» 



DMOOP 3412 Деятельность 

международных 

организаций по охране 

памятников 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MMS 1404 

2+1+0 

Студенты познакомятся с деятельностью международных 

организаций, призванных сохранить и популяризовать культурное 

наследие, хранить и охранять памятники истории и культуры. 

Студенты узнают о законодательной базе, сложившейся в сфере 

международного права в данной области, получат представление о 

работе ЮНЕСКО, ИКОМ, ИКОМОС, Римского клуба.  

– знать международное законодательство в сфере охраны 

памятников; 

– уметь анализировать деятельность международных 

организаций и определять ее перспективы; 

– владеть навыками научного исследования памятников 

истории и культуры. 

IKT  2413 Историко-культурный 

туризм 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: VM 1403 

2+1+0 

 

Целью дисциплины является  ознакомление студентов с историко-

культурным наследием Казахстана и других стран мира. Студенты 

получат представление об особенностях организации туристических 

маршрутов и экскурсий, значении музейного туризма для 

Казахстана. Музейный туризм играет важную роль в формировании 

и развитии туристических городов и маршрутов.  Историко-

культурный туризм  определяется совокупностью факторов 

культуры и истории. С повышением уровня культуры населения,  

такой туризм играет более важную роль в развитии туристических 

центров.  

– уметь подготовить и провести экскурсию; 

– знать основные характеристики въездного и выездного 

туризма; 

– уметь составить туристический маршрут.  

Модуль 7. «Искусство музейной экспозиции» 

PIM 1414 Первобытное искусство  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

 

Цель данного курса – сформировать у студентов представление о 

сложном процессе возникновения изобразительного творчества. 

Появившись в палеолите, искусство проходит долгий и сложный 

путь от схематичных фигур до реалистичных многоцветных 

изображений, но в неолите вновь возвращается к упрощенным 

формам. Студенты смогут узнать о причинах возникновения 

искусства, его эволюции, особенностях территориального 

распространения, технике изготовления произведений, а также о 

наиболее известных памятниках искусства каменного века в мире. 

- знание основных теорий о происхождении изобразительного 

творчества; 

- знание общих теоретических и практических принципов и 

методов, применяемых в музее; 

- знание особенностей деятельности музея, включая 

регистрацию данных (музейных предметов и коллекций), 

анализ и планирование. 

ME 2415 Музейная экспозиция  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VM 1403 

2+1+0 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о 

теории и методике построения экспозиции, а также особых приемах 

используемых при ее проектировании. Музейная экспозиция 

является основной формой музейной коммуникации, отражающей 

как богатство фондов и процесс их комплектования, так и 

направления научных исследований сотрудников музея. 

 

– уметь  определять тип, вид экспозиции и экспозиционных 

материалов; 

– знать последовательность процесса проектирования 

музейной экспозиции; 

– уметь  правильно организовывать экспозиционное 

пространство, подбирать цветовое решение, источники света, 

аудиовизуальные материалы. 

Модуль 8.  « Управление музейными коллекциями» 

NFM  2416 Научно-фондовая работа 

музея  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: VM 1403 

2+1+0 

 

Цель курса – сформировать у студентов знания по особенностям 

фондовой работы музея: структуре музейных фондов, типам 

предметов, учету, хранению материалов, реставрации и 

консервации, правилам транспортировки музейных предметов. 

– владеть навыками  заполнения различных видов музейных 

документов; 

– уметь классифицировать, систематизировать  и 

атрибутировать музейные предметы; 

– знать основные правила хранения предметов в музейных 

фондах; 

– знать принципы консервации и реставрации музейных 

предметов. 



RKP  3417 Реставрация и консервация 

памятников 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  NFM 2416 

2+1+0 

 

Цель изучения дисциплины - приобретение студентами знаний и 

навыков в области научной реставрации. Студенты получат 

представление об основах консервации музейных  предметов, также 

они познакомятся с видами реставрационных работ, проводимых с 

различными материалами: керамикой, деревом, металлом, 

произведениями искусства.  

 

–  знать об этической стороне реставрационного 

вмешательства; 

–   знать основные этапы и особенности развития научной 

реставрации в отечественной и зарубежной культурах; 

традиционные и современные технологические методы 

реставрации, а также технологические и эстетические свойства 

применяемых материалов; 

–  о принципиальном различии реставрации, консервации и 

воссоздания; 

–  современных возможностях реставрационных и 

консервационных работ. 

Модуль 9.  « Современные проблемы музеологии » 

МММ 2418   Музейный менеджмент  и 

маркетинг  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VM 1403 

2+1+0 

 

Данный курс призван охарактеризовать основные принципы 

управления музеем, которое позволит оптимизировать его 

деятельность, увеличить число посетителей и прибыли, получаемой 

этим учреждением. В современных условиях функционирование 

музея невозможно без знания и использования основных приемов и 

принципов менеджмента и маркетинга, которые помогают 

управлять интеллектуальными и финансовыми ресурсами, получая 

при этом прибыль. Данные проблемы должны волновать как 

руководителя, так и сотрудников музея даже при успешной его 

деятельности, причем в качестве основной ценности выступают не 

деньги или оборудование, а идеи. 

– будут знать методологические принципы и методы 

управления музейными учреждениями; 

–  знать финансово-экономические аспекты деятельности 

музеев 

– уметь разрабатывать маркетинговый план и стратегию 

развития музея; 

– уметь использовать новые музейно-информационные 

технологии; 

– уметь работать в фандрейзинговой сфере. 

 

МР 2419 Музейная педагогика  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   VM 1403 

2+1+0 

 

Современный музей выступает в роли важного фактора 

образовательно-воспитательного воздействия на разные 

социальные, возрастные, профессиональные категории населения.  

Деятельность музея напрямую связана с передачей знаний музейной 

аудитории. Исследования социологов призваны установить в какой 

мере музей может реально обеспечить высокую степень 

использования своих фондов и высокую эффективность в передаче 

научных знаний. 

- способность  оценивать состояние и направления актуальных 

направлений деятельности в музейной сфере, обобщать 

результаты познания и использовать их как средство 

получения нового знания; 

- умение планировать, разрабатывать, реализовывать и 

корректировать комплексный процесс научных 

музеологических исследований. 

ТМ 2420 Теоретическая музеология  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VM 1403, 

MMS 1404 

2+1+0 

 

Теоретическое музееведение  представляет собой  осмысление 

социокультурных функций музея. Общее музееведение изучает 

закономерности, характерные для любого музея как института 

социальной памяти. Специальное музееведение, связанное с 

профильными дисциплинами, изучает эти закономерности 

применительно к особенностям и функционированию музея 

определенного профиля. Теоретическая отрасль музеологии 

развивается в рамках нескольких основных подходов, таких как 

предметный, коммуникативный, социологический, 

культурологический, педагогический. 

– знать основные направления современной музеологии; 

– владеть навыками классификации музеев; 

– знать работы теоретиков музееведческой науки; 

– знать основные подходы, существующие в теоретической 

музеологии. 

Модуль 10.  « Краеведение и кочевая цивилизация» 



IK 3421 Историческое краеведение 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  IRK1101 

2+1+0 

 

Дисциплина имеет целью сформировать у студентов представление 

о теоретической и методической базе исследования локальной 

истории, раскрыть особенности и значение исторического 

краеведения в научном и социокультурном аспектах, включая 

выявление и сохранение культурно-исторического наследия. В нем 

прослеживается становление и развитие данной дисциплины как 

части исторической науки и вида общественной деятельности.  

–  понимать специфику исторического краеведения как 

комплексной дисциплины исторического цикла и формы 

общественной деятельности, определяющую научное и 

практическое значение краеведения; 

– знать основные этапы изучения регионов Казахстана; 

–   ориентироваться в разнообразии направлений и форм 

историко-краеведческой работы и музейной деятельности. 

KC 4422 Кочевая цивилизация 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  

E 1401,  EIK 2406 

2+1+0 

 

Студенты познакомятся с этнокультурными процессами, 

происходившими на территории Казахстана, где истоки кочевой 

цивилизации прослеживаются, начиная с эпохи бронзы. Феномен 

номадов на современном этапе исследуется в рамках этнического 

самосознания. 

- способность понимать концептуально организованное 

историческое знание; осознавать его роль в контексте 

профессионального образования; 

- умение концептуализировать и проектировать 

междисциплинарное знание с целью применения в учебной, 

учебно-исследовательской, научной деятельности. 

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ  (ИОТ) 

ИОТ 1 «Музеология» 

SW 3501 Scientific Writing 

1 кредита/2 ECTS 

0+1+0 

Студенты узнают об исследованиях и их роли  в практической 

деятельности человека, основных понятиях научно-

исследовательской работы; использовании методов научного 

познания; применении логических законов и правил; накоплении 

научной информации; основных понятиях; алгоритмах решения 

изобретательских задач; охранных документах; международной 

сертификации изобретений. 

– знать этапы теоретической и экспериментальной научно-

исследовательской работы; 

– уметь применять теоретические знания для решения 

конкретных практических задач; 

– уметь определять объект исследования, формулировать цель, 

составлять план выполнения исследования. 

MDK 3502 

 

Музейное дело Казахстана 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VM 1403, 

EIK 2406 

2+1+0 

 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у 

студентов представления об истории музейного дела в Казахстане. 

Учащиеся узнают об его основных этапах, появлении первых музеев 

на территории республики, современной музейной сети и 

деятельности крупнейших музейных учреждений. 

– знать  историю становления, периодизацию, закономерности 

и особенности развития музейного дела в Казахстане, роль и 

значение музейной деятельности в научном освоении 

окружающей действительности, в социокультурной динамике 

общества; 

–  уметь применять принципы историзма и объективности как 

основополагающие в изучении истории музейного дела;  

– анализировать исследовательскую литературу по истории 

музейного дела; находить и использовать источники по 

истории музейного дела и отдельных музеев. 

MSZM  3503 

 

Музеография в системе 

знаний о музее  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   TM 2420 

2+1+0 

Студенты познакомятся с наиболее значительными трудами, 

созданными за длительный период существования музеев, узнают 

об эволюции музееведческих знаний.     Музеография — описания 

музеев, являющиеся важнейшими источниками сведений об их 

истории и деятельности. Музеография предшествовала 

музееведению, оформившемуся в XX в. в самостоятельную научную 

дисциплину. В задачи историографии истории музейного дела 

входят поиски ответов на вопросы о том, какие историко-музейные 

проблемы изучены применительно к современному уровню 

музееведения с достаточной полнотой, какие изучались, но 

освещены неполно, какие не ставились, но в изучении их возникла 

потребность.  

–  уметь применять принципы историзма и объективности как 

основополагающие в изучении истории музейного дела;  

– анализировать исследовательскую литературу по истории 

музейного дела; находить и использовать источники по 

истории музейного дела и отдельных музеев. 

 

 



IME 3504 

 

История музеев Европы 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MMS 1404 

2+1+0 

Цель дисциплины – выяснить условия зарождения и развития 

музейного дела в странах Европы, определить место и роль музея в 

сфере науки и культуры, проследить формирование и развитие 

зарубежной музееведческой мысли. Рассматриваются крупнейшие 

музеи Италии, Франции, Испании, Германии и др. стран. 

– знать историю становления, периодизацию, закономерности 

и особенности развития музейного дела в Европе; 

–  уметь анализировать исследовательскую литературу по 

истории музейного дела;  

– находить и использовать источники по истории музейного 

дела и отдельных музеев. 

IMA 4505 

 

История музеев Азии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  MMS 1404 

2+1+0 

Основная цель дисциплины – выяснить условия зарождения и 

развития музейного дела в странах Азии, определить место и роль 

музея в сфере науки и культуры, проследить формирование и 

развитие зарубежной музееведческой мысли. 

– знать историю становления, периодизацию, закономерности 

и особенности развития музейного дела в странах Востока; 

–  уметь анализировать исследовательскую литературу по 

истории музейного дела;  

– находить и использовать источники по истории музейного 

дела и отдельных музеев. 

MPER 3506 Методика и практика 

экскурсионной работы  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MP 2419 

2+1+0 

Цель дисциплины - знакомство студентов с закономерностями 

музейно-педагогического процесса, применением новых технологий 

в экскурсионном деле, современными коммуникационными 

подходами в области работы с посетителями. Кроме того, студенты 

научатся составлять методические разработки экскурсий.  

- знание методологии разработки обзорной и тематической 

экскурсии;  

- способность выражать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся ценностного отношения к музеям, 

музейным предметам и коллекциям, историко-культурным 

памятникам. 

METD 3507 Менеджмент экскурсионно-

туристской деятельности  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  MP 2419 

2+1+0 

Цель дисциплины – изучение одного из ведущих направлений 

культурно-просветительной деятельности музейной организации, 

которое позволяет наладить устойчивые связи с музейными 

посетителями, заинтересовать их и сделать друзьями музея. 

- знание особенностей международного и казахстанского 

законодательства в сфере туризма; 

- умение классифицировать, систематизировать экскурсии. 

NIDMU 3508 Научно-исследовательская 

деятельность музейного 

учреждения 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TM 2420 

2+1+0 

Научно-исследовательская работа в музее - одно из ведущих 

направлений деятельности, связанное с накоплением, обработкой и 

введением в научный и общекультурный оборот материальных и 

нематериальных объектов наследия. Научные исследования в 

любом музее являются обязательным условием его 

функционирования, поскольку их результаты определяют уровень 

научно-фондовой, экспозиционной, просветительской и 

образовательной деятельности музея.  

– знать методику исследовательской работы в музее; 

– знать этапы теоретической и экспериментальной научно-

исследовательской работы; 

– уметь применять теоретические знания для решения 

конкретных практических задач; 

– уметь определять объект исследования, формулировать цель, 

составлять план выполнения исследования. 

SMI 3509 

 

Современное мировое 

искусство 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: PIM 1414, 

DPI 2409 

2+1+0 

Данная дисциплина предполагает изучение студентами основных 

этапов развития современного искусства, теоретических основ 

пластических искусств (живописи, скульптуры, архитектуры), 

рассмотрение основных стилей, направлений, школ мирового 

искусства, ознакомление с основными понятиями искусствознания. 

Студенты смогут освоить искусствоведческую терминологию, а 

также основные методы искусствоведческого исследования; изучат 

основные стили и направления в современном искусстве (поп-арт, 

элитное искусство, компьютерная графика). 

- умение планировать, разрабатывать, реализовывать и 

корректировать комплексный процесс научных 

музеологических исследований; 

- умение выдвигать, обосновывать и решать научные 

проблемы с использованием достижений современной 

информационной культуры, современных методов и средств 

научного познания в области музееведения.   

 

GVD 4510 Галерейное и выставочное 

дело 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: VM 1403 

2+1+0 

Цель дисциплины – сформировать у будущего специалиста в 

области музейно-выставочного сервиса представление о 

теоретических основах музееведения, музейного и галерейного 

дела, а также умения и навыки по организации и проведению 

различных видов музейных мероприятий в рамках разработки и 

оказания населению музейно-выставочных услуг. 

– уметь работать с учетной документацией, составлять 

проектные документы для музейных выставок и экспозиций,  

– знать классификацию музеев и определение их профиля; 

– уметь осуществлять научное исследование музейных 

предметов (работа с источниками, справочниками и 

определителями). 



IK 4511 

 

История 

коллекционирования 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MMS 1404, 

MMM 2420 

2+1+0 

Будет рассмотрена история создания первых музеев, раскрыты 

особенности формирования протомузейной культурной формы, 

мотивация собирательства, пути трансформации домузейных 

собраний в музейные учреждения, крупнейшие частные собрания.  

История коллекционирования рассматривается ретроспективно в 

контексте истории культуры и музейного дела. Будут 

проанализированы вопросы развития коллекционерских интересов, 

мотивации коллекционирования, а также расширение круга 

коллекционирования предметов в зависимости от развития 

культуры; отражены состав и судьбы значительных коллекций 

XVIII - начала XXI в. 

– знать основные этапы развития собирательства; 

– уметь выявлять основные свойства музейного предмета и 

анализировать его; 

– знать основные признаки и направления 

коллекционирования. 

MPON 4512 

 

Музеи под открытым небом 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MMS 1404 

1+1+0 

Музеи под открытым небом – это группа музеев, основные объекты 

показа и экспозиции которых расположены вне помещений, на 

открытых территориях. Музеи под открытым небом создаются на 

основе недвижимых памятников истории и культуры на месте их 

нахождения и в природном окружении или на основе перевозки 

памятников на специально отведенную территорию из других мест.  

Студенты получат представление об особенностях деятельности 

подобного рода музеев, их классификации и их значении в системе 

прочих музейных учреждений. 

– знать историю создания музеев под открытым небом и 

основные их отличительные характеристики; 

– иметь представление о специфике экспозиционной 

деятельности подобных музеев.  

PDMS 3513 

 

Протомузеи в Древнем 

мире и средневековье 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  MMS 1404 

1+1+0 

Целью данного курса является изучении истории протомузейных 

учреждений эпохи античности и средневековья. Студенты получат 

представление об их видах, мотивациях до-музейного 

собирательства и деятельности крупнейших коллекционеров 

данного времени. 

– знать отличительные особенности античных и 

средневековых до-музейных учреждений; 

–  применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности. 

ИОТ 2 «Охрана памятников» 

SW 3501 Scientific Writing 

1 кредита/2 ECTS 

0+1+0 

Студенты узнают об исследованиях и их роли  в практической 

деятельности человека, основных понятиях научно-

исследовательской работы; использовании методов научного 

познания; применении логических законов и правил; накоплении 

научной информации; основных понятиях; алгоритмах решения 

изобретательских задач; охранных документах; международной 

сертификации изобретений. 

– знать этапы теоретической и экспериментальной научно-

исследовательской работы; 

– уметь применять теоретические знания для решения 

конкретных практических задач; 

– уметь определять объект исследования, формулировать цель, 

составлять план выполнения исследования. 

MDK 3502 Музейное дело Казахстана 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   VM 1403, 

EIK 2406 

2+1+0 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у 

студентов представления об истории музейного дела в Казахстане. 

Учащиеся узнают об его основных этапах, появлении первых музеев 

на территории республики, современной музейной сети и 

деятельности крупнейших музейных учреждений. 

– знать  историю становления, периодизацию, закономерности 

и особенности развития музейного дела в Казахстане, роль и 

значение музейной деятельности в научном освоении 

окружающей действительности, в социокультурной динамике 

общества; 

–  уметь применять принципы историзма и объективности как 

основополагающие в изучении истории музейного дела;  

– анализировать исследовательскую литературу по истории 

музейного дела; находить и использовать источники по 

истории музейного дела и отдельных музеев. 

CShP 3503 Цивилизация на Шелковом 

пути 3 кредита/5 ECTS 

Великий Шелковый путь – система караванных дорог, ведущих из 

Китая в страны Ближнего Востока и Европы. Значительная часть 

- умение концептуализировать и проектировать 

междисциплинарное знание с целью применения в учебной, 



Пререквизиты: EIK 2406 

2+1+0 

этого отрезка пролегала по территории Средней Азии и Казахстана. 

Маршрут Шелкового пути не был застывшим, в течение столетий 

он менялся в зависимости от различных причин, наибольшую 

значимость приобретали те или иные его участки и ответвления, 

другие же, напротив, отмирали, а города и торговые станции на них 

приходили в упадок. Великий Шелковый путь играл большую роль 

истории народов Евразийского и Африканского континентов. 

Данный путь способствовал экономическому взаимодействию 

многих народов и государств древности. По данному пути шла не 

только торговля товарами, но и обмен духовными ценностями.   

учебно-исследовательской, научной деятельности; 

- понимание необходимости взаимодействия 

правительственных, межправительственных и 

неправительственных организаций  для решения проблем 

охраны памятников. 

PI 3504 

 

Памятники искусства в 

музеях  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: ME 2415, 

NFM 2416 

2+1+0 

Целью данного курса является сформировать у студентов 

представление об особенностях комплектования, хранения, 

экспонирования, определения (атрибуции) и роли памятников 

искусства в музее. Студенты узнают о различных видах памятников, 

стилях и направлениях в искусстве, наиболее примечательных 

коллекциях произведений искусства в мировых музеях. 

– знать виды классификации памятников искусства; 

– уметь осуществлять анализ произведения искусства; 

– знать принципы экспонирования предметов искусства в 

музее; 

– владеть навыками создания оптимальных условий хранения 

произведений искусства по материалам. 

KSNOP 4505 

 

Классификация, 

систематизация и научная 

обработка памятников 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  NFM 2416, 

RKP 3417 

2+1+0 

Цель курса дать студентам общие понятие исторических 

памятников. Ознакомить  студентов с основами охраны памятников, 

навыками в области камеральной обработки и консервации 

археологических артефактов, памятников. Ознакомит студентов с 

основными теоретическими положениями экспедиционной и 

реставрационной работы. Изучить законодательные акты связанные 

с охраной памятников.   

– уметь осуществлять классификацию музейных предметов; 

– владеть навыками составления научного паспорта предмета; 

– знать правила и методы, применяемые при определении 

музейного памятника; 

– знать принципы систематизации музейных источников. 

OKPNKR 3506 

 

Охрана культурного и 

природного наследия в 

Казахстане и за рубежом 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: DMOOP 

3412 

2+1+0 

Отношение к культурному наследию приобретает все более 

идеологический, общественно-политический характер. На 

сегодняшний день накоплен существенный опыт по возрождению и 

сохранению культурно-исторического наследия, расширен диапазон 

работ различных учреждений и организаций по выявлению, 

восстановлению и использованию памятников истории и культуры. 

Все большее значение приобретает включение в эту деятельность 

широких слоев населения. Студенты получат знания по мировому и 

отечественному опыту сохранения памятников, ознакомятся с 

документами, регламентирующими деятельность охранных 

организаций. 

– знать основные законодательные акты, связанные с охраной 

памятников; 

– владеть навыками составления паспорта памятника;  

– уметь классифицировать и систематизировать различные 

типы памятников; 

– знать основные направления памятникоохранной 

деятельности как в РК, так и за рубежом. 

IOMOP 3507 

 

Юридические и 

организационные 

мероприятия охраны 

памятников 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  DMOOP 

3412 

2+1+0 

Охрана памятников истории и культуры -  система международных, 

государственных и общественных мероприятий по сохранению, 

восстановлению, использованию и пропаганде памятников. 

Основной международной межправительственной организацией, 

занимающейся решением широкого круга проблем международного 

культурного и научного сотрудничества, включая охрану 

культурных ценностей, является ЮНЕСКО. Вопросами охраны 

памятников истории и культуры занимаются Международный совет 

музеев, Международный исследовательский центр по охране 

и реставрации культурных ценностей, Международный совет 

по охране памятников и достопримечательных мест. Студенты 

познакомятся с основными законодательными актами и 

- активное владение знаниями в области международного   

права по охране памятников  истории и культуры; 

- понимание необходимости взаимодействия 

правительственных, межправительственных и 

неправительственных организаций  для решения проблем 

охраны памятников; 

- готовность действовать рационально и самостоятельно, 

руководствуясь своими научно-обоснованными выводами, 

наблюдениями и опытом, полученными в результате 

познавательной профессиональной деятельности в сфере 

музеологии и памятниковедения. 

http://j-art.ladimir.kiev.ua/pq/dic/a--SISTEMA


организационными мероприятиями, призванными сохранить 

памятники исторического, культурного и природного наследия. 

MPER 3508 

 

Методика и практика 

экскурсионной работы 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MP 2419 

2+1+0 

Цель дисциплины - знакомство студентов с закономерностями 

музейно-педагогического процесса, применением новых технологий 

в экскурсионном деле, современными коммуникационными 

подходами в области работы с посетителями. Кроме того, студенты 

научатся составлять методические разработки экскурсий.  

- знание методологии разработки обзорной и тематической 

экскурсии;  

- способность выражать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся ценностного отношения к музеям, 

музейным предметам и коллекциям, историко-культурным 

памятникам. 

ED 3509 

 

Экомузеи и их деятельность  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MMS 1404 

2+1+0 

Экологическая ситуация, сложившаяся на сегодняшний день в 

Казахстане и во всем мире сложная. Экомузеи занимаются сбором и 

распространением экологической информации   для повышения 

роли общественности в решении экологических проблем, 

вовлечением общественности в процессы принятия экологически 

важных решений. Экологический музей – тот тип музейного 

учреждения, деятельность которого особенно важна на современном 

этапе развития общества.  Он помогает вовлекать население и 

государство в активную природоохранную деятельность. Студенты 

познакомятся с крупнейшими экомузеями мира и Казахстана, 

узнают о направлениях их работы, изучении острых экологических 

проблем. 

– знать об особенностях экомузеев как новой разновидности 

музейного учреждения; 

– знать историю развития экомузеев, основные этапы  и 

принципы их создания; 

–  знать основные направления деятельность экомузеев; 

– уметь разрабатывать «зеленые маршруты». 

 

MPKN 4510 

 

Музеефикация памятников 

культурного наследия 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: IKT 2413 

2+1+0 

Музеефикация - направление музейной деятельности, 

заключающееся в преобразовании историко-культурных или 

природных объектов в объекты музейного показа с целью 

максимального сохранения и выявления их историко-культурной, 

научной, художественной ценности. В рамках данного модуля 

студенты ознакомятся с правилами музеефикации объектов 

историко-культурного наследия. Будут рассмотрены проблемы 

музеефикации исторических, в том числе археологических и 

этнографических  памятников, как специфическое направление 

музейной деятельности и охраны памятников. 

– знать характерные особенности процесса музеефикации 

различных памятников; 

– уметь разрабатывать проект музеефикации объекта; 

– знать отличительные особенности функционирования 

музеефицированного памятника. 

IMA 4511 

 

История мировой 

архитектуры  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: VI 1405 

2+1+0 

Архитектура - часть материальной культуры человечества, которая 

несет уникальную информацию о жизни людей в давно прошедшие 

исторические эпохи. Архитектурное сооружение имеет не только 

утилитарный смысл и конструктивную идею, но и художественное 

содержание – разное для разных эпох. Студенты узнают историю 

мирового зодчества, самые известные архитектурные сооружения 

разных веков и стран, получат представление о типологии 

памятников архитектуры, их характерных особенностях, 

структурных элементах, стилях, распространенных в этом виде 

искусства и деятельностью выдающихся архитекторов мира.   

– об особенностях архитектуры как исторически и культурно 

обусловленного образа пространства, о специфике города как 

архитектурного целого. 

MPON 4512 

 

Музеи под открытым небом  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MMS 1404 

1+1+0 

Музеи под открытым небом – это группа музеев, основные объекты 

показа и экспозиции которых расположены вне помещений, на 

открытых территориях. Музеи под открытым небом создаются на 

основе недвижимых памятников истории и культуры на месте их 

нахождения и в природном окружении или на основе перевозки 

памятников на специально отведенную территорию из других мест.  

– знать историю создания музеев под открытым небом и 

основные их отличительные характеристики; 

– иметь представление о специфике экспозиционной 

деятельности подобных музеев. 



Студенты получат представление об особенностях деятельности 

подобного рода музеев, их классификации и их значении в системе 

прочих музейных учреждений. 

KTMD 3513 

 

Компьютерные технологии 

в музейном деле  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: ME 2415, 

NFM 2416 

1+1+0 

Студенты смогут освоить общие теоретические положения 

современной информатики применительно к музейной 

деятельности, ознакомиться с принципами компьютерной 

обработки текстов и изображений, изучить опыт использования 

компьютерных технологий для учетно-хранительской, научной и 

реставрационной деятельности, экспозиционной, выставочной, 

популяризационной и издательской деятельности музеев, 

ознакомиться с конкретными системами, применяемыми в музеях, 

ознакомиться с опытом внедрения новых информационных 

технологий в зарубежных музеях, с опытом работы международных 

организаций. 

 

- уметь сопоставлять, анализировать и интерпретировать 

сложную  информацию и делать выводы; 

- знать общие теоретические проблемы и способы их решений 

в области  компьютеризации музейных фондов; 

- знание особенностей деятельности музея, включая 

регистрацию данных (музейных предметов и коллекций), 

анализ и планирование. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ 

TPO 3601 Теория и практика 

ономастики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  POK(R)Ya 

1102 

2+1+0 

Рассматриваются языковая ситуация, языковая политика и языковые 

законодательства в республиках Центральной Азии, осуществляется 

анализ понятий государственного и официального языков. 

Описываются произошедшие в Казахстане в последние годы 

значительные миграционные процессы и связанные с ними 

изменения в этническом составе населения. 

- знать методику и метаязык ономастических исследований; 

– знать специфику этнокультурной информации, заложенной в 

топонимическом материале; 

– знать историю становления и развития ономастики как 

науки. 

SEPK 3602 Современные этноязыковые 

процессы в Казахстане 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  EIK 2406 

2+1+0 

Рассматриваются языковая ситуация, языковая политика и языковые 

законодательства в республиках Центральной Азии, осуществляется 

анализ понятий государственного и официального языков. 

Описываются произошедшие в Казахстане в последние годы 

значительные миграционные процессы и связанные с ними 

изменения в этническом составе населения. 

– знать о роли и значении языка для сохранения и развития 

этнической культуры; 

– знать о билингвизме и полиязычности; 

– владеть навыками анализа этноязыковых процессов в 

современном Казахстане. 

E 3603 Экскурсоведение 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: MP 2419 

2+1+0 

Цель дисциплины - формирование у студентов основ знаний в 

области теории и практики экскурсионного дела, навыков в 

подготовке и технике проведения экскурсий. Учащиеся узнают о 

классификации экскурсий, профессиональном мастерстве 

экскурсовода, методике и технике ведения экскурсии, сочетании в 

ней показа и рассказа. 

– знать основные понятия и исторические события, связанные 

с развитием экскурсионного дела; 

– знать методику формирования новой экскурсии, основанную 

на положениях государственных стандартов; 

– уметь анализировать потребности группы экскурсантов и 

использовать необходимые формы работы с ними; 

– уметь самостоятельно подготовить экскурсию и комплект 

документов к ней. 

GMT 3604 География международного 

туризма 

2 кредита/3ECTS 

Пререквизиты: IKT 2413 

2+1+0 

Предмет изучения географии туризма – это анализ форм и 

отношений туристских явления и связанных с ними процессов, 

изменяющих и преобразующих пространство. Данное направление 

науки изучает пригодность территории для развитии туризма, 

изучает туристские ресурсы этой территории, а так же влияние 

туризма на культурный ландшафт (окружающую среду).  Цель 

курса: изучение ключевых факторов и особенностей развития 

туризма в странах Европейского, Американского, Восточно-

– уметь  анализировать конкретный географический материал 

(визуальный, картографический и проч.) по вопросам развития 

туризма в различных регионах; 

–  знать о природных, историко-культурных, социально-

экономических, геополитических и экологических 

особенностях основных туристических регионов мира; 

–  знать с теоретико-методологические основы географии 

туризма. 



Азиатско-Тихоокеанского, Африканского туристских 

макрорегионов и Австралии. Задачи курса: Охарактеризовать 

географические и социально-экономические 

предпосылки  территориальной дифференциации международного 

туризма в странах Европейского, Американского, Восточно-

Азиатско-Тихоокеанского, Африканского макрорегионов и 

Австралии.  Провести анализ природно-рекреационных, культурно-

исторических и инфраструктурных ресурсов развития туризма в 

странах-лидерах въездного и выездного туризма.   

- анализа туристско-рекреационных ресурсов и 

условий  развития международного туризма в странах 

и  регионах мира; 

- систематизации факторов регионального развития 

международного туризма, определяющих туристскую 

специализацию стран, мезо- и макрорегионов мира; 

 

VID 3605 Вспомогательные 

исторические дисциплины 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: A 1401, E 

1408 

2+1+0 

В ходе изучения основных аспектов вспомогательных исторических 

дисциплин студенты получат знания об основах нумизматики и 

топонимики, изучающих историю монетной чеканки, денежного 

обращения, географические названия, их происхождение, прошлое и 

настоящее, включая их семантику и интерпретацию. Дисциплины 

также рассматривают проблемы классификации и типологизации 

нумизматических материалов и данных по топонимике, которые 

являются междисциплинарной научной дисциплиной, что 

подразумевает использование данных следующих областей научных 

знаний: географии, истории и лингвистики.  

- знания о монетных дворах, существовавших на территории 

Казахстана и других сопредельных стран, о том какие монеты 

в разные исторические периоды использовались в качестве 

денежного средства; 

- знание истории родного края, найти объяснение  названиям 

рек, городов и различных местностей Казахстана и других 

стран ближнего и дальнего зарубежья. 

- умение делать историко-сравнительный анализ по 

топонимике Казахстана и на просторе Евразии.  

 

IP 2606 Инновационное 

предпринимательст-во  

(по отраслям) 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Целью преподавания данной дисциплины является изучение 

правового регулирования инновационного предпринимательства, 

так как с ростом уровня развития экономики возрастает значение 

использования нововведений.  Инновационное 

предпринимательство – это процесс создания и коммерческого 

использования технико-технологических нововведений. Инновации 

служат специфическим инструментом предпринимательства. В 

рамках курса предполагается изучение субъектов инновационного 

предпринимательства, его основных видов (инновационное 

предпринимательство на основе внутренней организации, 

инновационное предпринимательство на основе внешнего внешней 

организации при помощи контрактов, инновационное 

предпринимательство на основе  внешней оргавнизации при 

помощи венчуров), особенности осуществления инновационного 

предпринимательства, сравнительный анализ инновационного 

предпринимательства в мировой практике, в странах ближнего и 

дальнего зарубежья.  

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать: общие теоретические  принципы и методы 

инновационного 

предпринимательства, понятие, содержание и историю 

развития инновационного предпринимательства, цели и задачи 

инновационного предпринимательства, принципы 

деятельности, формы и методы; цели и задачи инновационного 

предпринимательства.  

Уметь -  анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей инновационное предпринимательство, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике по вопросам 

инновационного предпринимательства. 

Владеть навыками решения научных и практических 

проблем в сфере правового регулирования инновационного 

предпринимательства. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять критический 

анализ состояния современных научных исследований. 

IP 2607   Интеллектуальное право 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Целью преподавания настоящей дисциплины является изучение 

правового регулирований отношений, возникающих по поводу 

результатов интеллектуальной творческой деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации участников 

гражданского оборота, товаров, работ и услуг. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать - общие теоретические  принципы и методы права 

интеллектуальной собственности, понятие, содержание и 

историю развития интеллектуального права, цели и задачи, 

объекты права интеллектуальной собственности, основные 



 

 

 

  

способы защиты результатов права интеллектуальной 

собственности.  

 Уметь -   анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей отношения, возникающих по поводу 

результатов творческой интеллектуальной деятельности, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике поддержке и защите 

результатов творческой интеллектуальной деятельности.   

Владеть навыками   решения научных и практических 

проблем в сфере правового регулирования результатов 

творческой интеллектуальной деятельности. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять критический 

анализ состояния современных научных  исследований, 

сформируют системные навыки, связанные с решением 

проблем, критической оценкой первоначальных данных, и 

коммуникацией в области права интелектуальной 

собственности.  Овладение практическими навыками; 



 

SPECIALTY 5В041900 – MUSEOLOGY AND PROTECTION OF MONUMENTS 

Discipline code The name of discipline, the 

number of credits 

prerequisites, the distribution 

by type of occupation 

The goal, objectives, an outline of the module (course) Learning Outcomes 

(knowledge, skills) 

STATE COMPULSORY MODULES 

1 2 3 4 

HK 1101 History of Kazakhstan  

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: No 

2+1+0 

The aim: To familiarize the  students with the historical bases and periods 

of formation of the independent Kazakhstan statehood through the study of 

specific sources and historical facts from the standpoint of new theoretical 

and methodological views. 

 

Content. The historical bases and periods of formation of the independent 

Kazakhstan statehood. Historical and comparative analysis of the current 

achievements of  the  Kazakhstan statehood compared to various periods of 

the past. 

- knowledge of historical bases and periods of establishment of 

the independent Kazakhstan statehood in the context of the global 

and Eurasian historical process; 

- the ability of comprehending objectively and thoroughly the 

inherent advantages, features and value of Kazakhstan's 

development model; 

-  analytical skills and skills of axiological analysis in the study 

of complicated historical processes, phenomena and historical 

figures of modern Kazakhstan. 

K(R)LPP 

1102 

 

Kazakh (Russian) Language for 

Professional Purposes 

3  credits /   5   ECTS 

Prerequisites: No 

0+3+0 

The aim: To teach the students the ability to reproduce and produce 

dialogues and monologues   in the Kazakh (Russian) language in  every 

day scientific and professional communication. 

Content. Reproduction of the conceptually 

 organized philological knowledge in the Kazakh (Russian)  language, the 

co-allocation of  the functioning and development  of the Kazakh  

(Russian) language with the socio-economic, cultural, historical, political 

situation in Kazakhstan and in the world, with constitutional legal bases of 

the Republic of Kazakhstan. 

– the ability to apply the basic knowledge of the system,  

structure and functioning  of the  Kazakh language units for 

working at  texts  on speciality to formulate a professional 

outlook; 

- the ability to create  secondary scientific texts: abstract, 

summary and description; the ability to synthesize the  scientific 

information in the form of a thesis of the issue. 

 

FLPP 1103 Foreign Language for 

Professional Purposes  

3  credits / 5  ECTS 

Prerequisites: No 

0+2+1 

The aim: To teach the students to communicate in a foreign language for 

professional needs. 

Content. Enriching the vocabulary of a foreign language, including the  

professional terms and clichés, development of listening skills, 

improvement of students' abilities in reading authentic publications on 

suggested topics from professional press and the development of  skills of 

writing  business correspondence with partners on professional issues. The 

course is designed for students with the average and high levels of 

language proficiency (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, 

Advanced). 

- the ability to comprehend a foreign speech by listening; 

- communication skills in a foreign language and  rich 

vocabulary; 

-  reading  skills and skills of analysis of the read  material. 

 

PSK 2104 Philosophy of Scientific 

Knowledge  

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

The aim: to develop students’ methodological and scientific culture,  

their skills of independent formulating scientific problems and algorithm of 

scientific search based on fundamental knowledge in the sphere of 

philosophy, as well as possibilities of interdisciplinary methodology.  

A special attention is paid to the problems of science and technology, 

engineering, technical knowledge and art, the role of science in social 

progress, and also in genesis and solution of global tasks of modern 

society.    

Content. Studying key ideas and categories of Modern Philosophy, its 

basic principles, laws and mechanisms of cognitive activity. 

-  knowledge of the role of Philosophy as 

worldview and basic concepts of the scientific knowledge; its 

essence and interrelation of philosophical and general scientific 

worldview; 

-  knowledge of core principles, laws and mechanisms of the 

cognitive activity. 

- knowledge of current ethical problems of  modern society and 

their importance for the professional activity; 

- skills of non-biased comprehension of realias of modern socio-

cultural situations from the point of view of critical thinking 



Considering ethical problems of the development of science and 

technology, basic spiritual values and their importance for professional 

activity. 

Extension and improvement of students’ knowledge in heuristic and 

methodological spheres of science by 

mastering scientific and methodological potential of Modern Philosophy. 

Forming the idea of the objective law of existence and the development of 

the community, state, civil society and individuals, of the principles of 

tolerance and intercultural dialogue as conditions of existence of a global 

society. Developing the students’ culture of critical thinking and their skills 

of independent reflection on their own methodological problems.      

methodology; 

- skills to use knowledge of principles, laws and categories of 

Philosophy in the process of solving professional scientific tasks; 

- mastering skills of creative and critical thinking and applying of 

tools of critical thinking to the analysis of scientific, cultural, 

social and political phenomena and processes. 

 

SOCIAL-COMMUNICATIVE MODULE 

PIC 2201 Psychology of Interpersonal 

Communication  

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

The aim:  students’ awareness of the role and place of psychological 

knowledge about interpersonal communication in the modern world, 

revealing their importance in the process of becoming a professional in 

their chosen specialty. 

Content: Systematization of students’ knowledge through the study of the 

major paradigms, theories, and concepts of modern psychology of 

interpersonal communication. The theoretical and empirical study of the 

interpersonal communication   psychological problems based on the study 

of cognitive processes, mental states and individual psychological 

characteristics of the individual. Basic categories and concepts of social 

psychology, methodological foundations of social psychology, the basic 

theories, concepts and principles of social psychology, the nature, content 

and form of psychic phenomena, laws of their dynamics, methods and 

techniques of researching interpersonal communication, the essence of the 

new psychological techniques and technology of studying  interpersonal 

communication. 

knowledge of mental phenomena of interpersonal communication 

in the accordance of the cognitive processes and  regulatory 

conditions; 

- knowledge of the theoretical and methodological foundations of 

modern  psychology of  interpersonal communication ; 

- knowledge of the basic concepts and categories of modern 

psychology of  interpersonal communication ; 

- the ability to adequately apply the acquired psychological 

knowledge in interpersonal communication ; 

- the ability to investigate individual human characteristics in 

terms of interpersonal communication in order to identify his 

personal attributes and  form  his  psychological characteristics; 

- the ability to competently build a system of relationships with 

others in the context of interpersonal communication and group 

interaction ; 

- skills of interpersonal communication  psychological research, 

implementation, analysis , processing of the data and correct 

interpretation of the results ; 

- the ability to develop practical recommendations to help 

improve the individual in terms of interpersonal communication ; 

-  the ability to estimate and adjust interpersonal communication 

in order to harmonize the individual and his relationship with 

others . 

TAPS 2202 Theoretical and Applied 

Political Science   

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

 

The aim:   To introduce to the basics of politics, power and power 

relations, the political system of the Republic of Kazakhstan. 

Content: Political systems and forms of government, and institutions, the 

political processes in Kazakhstan and in the world. Program documents and 

the President's Addresses, strategic directions of home and foreign policy 

of the Republic of Kazakhstan. The idea of a global world as the new world 

order, an understanding of the major tendencies in world politics and 

international relations, contribution to the  national security  strengthening 

and terrorism and extremism prevention. 

- the ability to express attitude and to exercise social and political 

activity to resist various forms of manipulation; 

- the ability of a tolerant professional interaction and adaptation 

to the new conditions, taking into account the socio-cultural, 

ideological, political and religious differences. 



EPSS 2203 Ethics of Personal and Social 

Success 

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

 

The aim:   to introduce students to ethical standards, moral principles and  

human values in the  social activity. 

Content: The systematic understanding of the ways of forming and 

improving ethical standards in various areas of professional activity. 

Formation for future professionals of knowledge about the basic ethical 

concepts, regularities of forming ethical conduct in the process of a 

person’s socialization. Introduction to the basic stages and tendencies in the 

development of ethics. Revealing  the contents of fundamental ethical 

guidelines that form the moral position of  an  individual. 

- knowledge of basic ethical concepts and categories; 

- skills of independent moral orientation in society, indicating a 

sufficient level of ethical maturity; 

- knowledge of principles and methods of finding the best ethical 

decisions in difficult situations of everyday life; 

- skills of assessment of their own actions and the behavior of 

others in terms of ethics and  morality norms; 

-skills to behave in society and communicate with citizens in 

accordance with the rules of etiquette. 

CR 2204 Culture and Religion   

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

The aim: introduction to the  main cultural and religious peculiarities of 

Kazakhstan, consideration of the evolution of Kazakhstan peoples’ cultural 

and religious traditions. 

Content: Methods of  Cultural Studies and Religions Studies applied for 

researching Kazakhstan regions’ cultural and  religious phenomena; 

concept of ―dialogue‖  as one of the basic categories of the 20-21 century 

humanities, as well as peculiarities of theoretical language of describing its 

fundamental existential and socio-cultural parameters, boundaries and 

horizons. Specific features of man’s metaphysical and religious experience 

as ontological bases of a dialogue. 

- knowledge of scientific world outlook, ethnic and cultural 

tolerance; 

- the ability to  make comparative analysis of the hierarchy of 

core values of  the past and present religious and unreligious 

world outlook; 

- the ability to predict perspectives of  possible interaction of 

philosophy, religion, science and arts in the process of solution of 

the main world-outlook problems; 

- the ability to identify synchronic and diachronic  

interconnections of regional cultural phenomena, to identify  their 

causes and effects; 

 - skills of tolerant behavior, social and professional interaction 

taking into account ethno-cultural and  confessional differences. 

GAS 2205 General and Applied Sociology  

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

The aim: to form a general idea of the contemporary society; to make the 

students aware of social processes taking place both in the world and 

Kazakhstan (issues of stratification, social inequality, poverty and wealth, 

social, religious, economic and political conflicts). 

Content: Character of social interactions between people, social and group 

differences between them. Main laws of society development, basic 

sociological concepts, methods of sociological research, contemporary 

sociological theories, main trends and results of contemporary research in 

sociology.    

- the  ability to make independent analysis of  the processes and 

phenomena taking place in the society;  

- the ability to dynamically use alternative, new or innovative 

sociological approaches in solution of professional issues; 

- the ability to express one’s thoughts in oral and written forms 

correctly and reasonably; 

- the ability to use the gained knowledge in certain situations; 

- skills of social interaction: collaboration, tolerance and respect; 

- skills of social prognosis and strategic planning, public speech, 

argumentation, conducting discussion and debate. 

HLS 2206 Human Life Safety 

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

The aim: acquisition of theoretical knowledge and practical skills 

necessary for creating proper living environment and labour conditions, 

identification of negative impacts of living environment, elaboration and 

realisation of protective measures to secure the man and living 

environment from negative impacts. 

Content: Basic natural and techno-sphere dangers, their properties and 

features, types of impact of harmful and dangerous factors on the man and 

natural environment, methods of protection. Bases of theoretical analysis 

and prediction of hazard phenomena and processes.    

- knowledge of protection measures from  natural and techno-

sphere disasters within the sphere of professional activity; 

- the ability to make decisions within the limits of one’s 

competence and authority in emergency situations (ES); 

- the ability to identify the  major dangers of man’s living 

environment, to assess the risk of their realization. 

- knowledge of protection methods and safety technologies in 

emergency situations. 

 



ESD 2207 Ecology and Sustainable 

Development 

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

The aim: to provide students with systematic and practical knowledge on 

ecology and stable development, protection of environment and rational  

environmental management  to train qualified specialists with a wide range 

of skills.  

Content. Basic regularities of life forms’ interaction with the environment; 

mechanisms of ecosystems and biosphere stability and functioning;  place 

and role of  ecology in modern economic, political and social problems 

solution; modern global economic problems, their causes, stages of 

formation and consequences. Special place in the discipline is given to 

stable development of nature and society, international cooperation in the 

sphere of environmental safety 

-the ability to identify and analyze natural and human-caused 

ecological processes and to find the ways of their regulation;   

- the ability to understand modern concepts and strategies of 

stable mankind development aimed at systematic changing of 

traditional forms of management and people’s lifestyle in order to 

preserve stable biosphere and society development without  

disastrous crisis; 

-the ability to use in practice the obtained knowledge of basic 

regularities of life forms’ interaction with the environment in 

order to preserve stable development; 

- skills to analyze ecological processes, to set specific targets and  

priorities of stable nature and society development. 

KL 2208 Kazakhstan Law 

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

 

The aim: to study  the peculiarities of Kazakhstan legal system, to study 

the main regulations of basic norms of legal documents in the RK. 

Content. Legal system in Kazakhstan, conceptual issues of basic 

regulations in the RK. 

Theoretical bases of rule-of-law state formation, democratic society and 

social state. Basic trends of Kazakhstan’s law policy conception in 2010-

2020 and ‖The Strategy ―Kazakhstan - 2050‖. 

-knowledge of legal system peculiarities in Kazakhstan in 

historical and law context and in current situation of national 

legal system integration into the world system of laws; 

-the ability to apply scientific and theoretical knowledge in daily 

activity  in defending   constitutional rights and freedoms.  

 

FE 2209 Fundamentals of Economics 

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

The aim: to form scientific concepts of basic categories, ideas and 

regularities of economy functioning. 

Content. Socio-economic relations. Basic micro and macroeconomic 

indices, their computing methods. The mechanism of market pricing, 

competition and economic development trends. Basis of economic 

development of modern international economic relations system and world 

market development trends. 

- knowledge of the basic economic reorganizations in the society, 

logics and interconnection of phenomena  and processes in the 

society life; 

  -the ability to  apply systematic knowledge in economy  in 

professional activity. 

NATURAL SCIENCE (STEM) MODULE 

ITPP 1301 Information Technologies for 

Professional Purposes 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: No 

1+0+2 

The purpose of this course is to develop students' practical skills in the use 

of modern information technologies in their future careers. 

- Know the purpose and types of information technologies, 

technologies for the collection, storage, processing, transmission, 

and distribution of information; 

- To be able to process information, using the means of the 

application package; 

- To know the composition, structure, principles of 

implementation and operation of information technology. 

KSE(P) 1302 Concepts of Modern Science 

(Paleontology) 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: No 

2+1+0 

This course focuses on the study of the organic world of the past: the 

establishment of the taxonomic composition of the biota; identify patterns 

of evolution and stages of development of the biosphere, the reconstruction 

of lifestyle and living conditions of organisms. Students will become 

familiar with the content of paleontology, its methods; learn to use the 

paleontological data to address issues of historical geology and 

evolutionary theory. 

- Know the basic biological laws of evolution of the organic 

world of the past, the principal groups of fossil organisms - their 

general characteristics, living conditions and lifestyle, historical 

development and geological significance; 

- Know the stages of development of the organic world; 

- To be able to distinguish between the main fossils and describe 

their morphology. 

BASIC PROFESSIONAL MODULES 

1 Module «Archeology and Anthropogenesis» 



A 1401 Archeology  

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: No 

2+1+0 

 

The purpose of this course is to develop knowledge about the laws of the 

historical process, the underlying problems of world history. Students will 

learn about the history of archeology, its industries, methods of research 

activities of prominent archaeologists and the largest in the history of 

archaeological discoveries. 

- The ability to use basic knowledge of historical research in the 

field of archeology, 

- To know the ways of human existence in various environmental 

media, material remains of human activity, their typology and 

methods of study, general features and characteristics of the life 

of ancient societies, the formation of ethnic and cultural worlds 

from the Paleolithic to the Middle Ages, inclusive; 

- The ability to understand the driving forces and laws of the 

historical process. 

PHE  1402 Prehistoric Human Evolution 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: No 

2+1+0 

 

The main content of the program is the study of the past of mankind, 

human development on archaeological, ethnographic (ethnological) and 

anthropological sources. Prehistory summarizes data from archeology, 

ethnography (ethnology), and anthropology, which are the main sources for 

the study of pre-class and early class society, as written sources is not at all 

or very little. 

- Know the periodization of the history of primitive society; 

- Know the characteristics of the evolution of the human species; 

- To be able to use the basic techniques for the study of problems 

of human evolution. 

2 Module  «Fundamentals of Museology» 

IM 1403 Introduction to Museology   

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: No 

2+1+0 

 

The aim - to form students' understanding of the peculiarities of museology 

as a discipline and the history of the world of museum institutions. 

Students will learn about the scope of the museum: scientific paper stock, 

design codes exposition, museum management and marketing, 

interpretation of the museum. 

 

- Form students' ability to carry out research activities in the 

museum institution; 

- Freely navigate the methodological problems of museums; 

- To generate fundamental knowledge in the field of theoretical 

and applied museology, techniques of museological research, 

restoration and conservation work and the protection of cultural 

monuments. 

GMN 1404 Global Museum Network  

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: IM 1403 

2+1+0 

 

The objectives of the development of the discipline are to familiarize 

students with the history and theory of museum work as a part of human 

culture. Apart from reading the history of world culture and specific 

national cultures in different historical periods from the development of 

museums, the study of the course also aims to develop and consolidate the 

many skills that will be useful later on in the process of learning other 

subjects and professional activities. 

- Know the main topical issues of contemporary culture on the 

example of trends in museums; 

- Be able to apply the concepts and categorical apparatus of 

museology in professional activities; 

- To apply the methods and means of knowledge for intellectual 

development, improve the cultural level of professional 

competence; 

- Be able to interpret the texts on the theory and history of the 

museum. 

3 Module «Ethno politic in Context of World History» 

WH 1405 World History  

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites:  No 

2+1+0 

 

The main objective of the course is to learn the basic steps of the historical 

development of the countries of the world. In the course of its study will 

examine the major historical events, their causes and consequences, the 

main trends of the modern international system. 

- Know the major historical events, their causes and 

consequences; 

- Know the historical conditionality of social and political 

change. 



EPHK 2406 Ethno Political History of 

Kazakhstan 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: HRK1101 

2+1+0 

 

Discipline on the specific historical material reveals the process of social 

development on the present territory of the Republic of Kazakhstan, 

considering the historical events objectively, in all its contradictions. Based 

on the principles of science, historicism to the analysis of socio-economic 

phenomena, the program takes into account that the basis of historical 

knowledge should be the study of the actual material. 

- Be able to independently examine and analyze the socio-

political and socio-economic developments; 

- Know the historical events that took place on the territory of 

Kazakhstan in the relationship and interaction with the history of 

other nations. 

MTH 4407 Methods of Teaching of History 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: HRK1101 

2+1+0 

 

The aim of the course is to develop the knowledge, skills, experience, 

creativity, and value relationships necessary for successful teaching of 

history in schools. 

- To know the nature and significance of history as an academic 

discipline, the experience of teaching; 

- Know the basic methods, forms and means of organizing the 

educational process; 

- Be able to develop educational and training material. 

4 Module «Ethnology  and Applied Art» 

Е 1408 Ethnology 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: No 

2+1+0 

 

The goal - to familiarize students with the basic stages of the origin of the 

human races and ethnogenesis; classifications of the world; ethnic 

psychology and culture, especially inter-ethnic relations, territorial location 

of the peoples of the world and their migrations. Students will learn about 

the methods of ethnological studies, important issues, ethnology, the 

meaning of language, culture, religion and the state of a person's identity 

and their role in ethnic processes. 

- Will understand the essence of ethnic orientation processes; 

- Navigate the features of inter-ethnic communication of different 

nations; 

- Acquire skills in data collection and analysis of ethnological 

materials. 

AC 2409 Arts and Crafts 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: Е 1408 

2+1+0 

 

This discipline aims to foster in students' art culture as an integral part of 

the material and spiritual culture, artistic and creative activity, to help them 

in mastering the figurative language of arts and crafts. 

- Know the role of arts and crafts and folk art in the development 

of culture and society; 

- The history and prospects of the development of arts and crafts; 

- Styles, national traditions and symbolism of Decorative and 

Applied Arts. 

5 Module.  «Foreign Language» 

ELPP 1410 Eastern Language for Professional 

Purposes (Turkish, Arabic)  

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites:  FLPP 1103 

2+1+0 

 

The purpose of learning a foreign language is to develop professional 

communication skills, organize the students' knowledge in basic types of 

language skills: speaking, listening, reading and writing. The focus is on 

the systematization and activation of language, speech, socio-cultural 

knowledge, skills, attracting relevant authentic materials that meet the 

interests and characteristics of students. 

- Be able to conduct a dialogue in situations of formal and 

informal communication in the household, socio-cultural, 

educational and labor spheres, using reasoning, emotional and 

evaluation tools; 

- Be able to create a socio-cultural verbal portrait of his country 

and the country / countries of the target language on the basis of a 

variety of cross-cultural information and cultural studies. 

FLPP 2411 Foreign Language  for 

Professional Purposes 

3  credits / 5 ECTS 

Prerequisites:    FLPP 1103 

2+1+0 

 

The purpose of learning a foreign language is to develop professional 

communication skills, organize the students' knowledge in basic types of 

language skills: speaking, listening, reading and writing. The focus is on 

the systematization and activation of language, speech, socio-cultural 

knowledge, skills, attracting relevant authentic materials that meet the 

interests and characteristics of students. 

- Be able to conduct a dialogue in situations of formal and 

informal communication in the household, socio-cultural, 

educational and labor spheres, using reasoning, emotional and 

evaluation tools; 

- Be able to create a socio-cultural verbal portrait of his country 

and the country / countries of the target language on the basis of a 

variety of cross-cultural information and cultural studies. 

 6 Module.  «Tourism and protection of the monuments» 



AIOPM 3412 Activity of the International 

Organizations in the Protection of 

Monuments Sphere 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: MMS 1404 

2+1+0 

Students will become familiar with the activities of international 

organizations that exist to preserve and popularize the cultural heritage, 

store and protect the monuments of history and culture. Students will learn 

about the legislation prevailing in the field of international law in this area, 

get an idea of the work of UNESCO, ICOM, ICOMOS, the Club of Rome. 

- Know the international legislation in the field of protection of 

monuments; 

- Be able to analyze the activities of international organizations 

and to determine its prospects; 

- Be able to research historical and cultural monuments. 

HCT  2413 Historical and Cultural Tourism 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: VM 1403 

2+1+0 

 

Aim of the course is to familiarize students with the historical and cultural 

heritage of Kazakhstan and other countries of the world. Students will gain 

an idea of the features of the organization of tourist routes and excursions, 

museum tourism importance for Kazakhstan. Museum tourism plays an 

important role in the formation and development of tourist destinations and 

routes. Historical and cultural tourism is defined by a combination of 

factors of culture and history. As the level of awareness of the population, 

such tourism plays an increasingly important role in the development of 

tourist centers. 

- To be able to prepare and conduct a tour; 

- Know the basic characteristics of inbound and outbound 

tourism; 

- Be able to make up the tourist route. 

7 Module. «Art of Museum Exhibit» 

PA  1414 Prehistoric Art 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: No 

2+1+0 

 

The purpose of this course - form students an idea of the complex process 

of a fine art. Appearing in Paleolithic art goes a long and difficult way of 

schematic figures to realistic multi-color images, but in the Neolithic 

returns to the simplified forms. Students will learn about the causes of the 

art, its evolution, characteristics of spatial distribution, manufacturing 

technique works, as well as the most famous monuments of the Stone Age 

art in the world. 

- Know the basic theory of the origin of fine arts; 

- Know the basic theoretical and practical principles and methods 

used in the analysis of the monuments of primitive art; 

- Know the history feature of monuments of primitive art. 

ME 2415 Museum Exhibit   

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites:  VM 1403 

2+1+0 

 

The purpose of discipline - to form students' understanding of the theory 

and method of constructing the exhibition, as well as specific techniques 

used in its design. Museum exhibition of the museum is the main form of 

communication that reflects both the wealth funds and the process of 

recruitment and research trends of museum staff. 

- Be able to determine the type, the kind of exposure and 

exhibition materials; 

- To know the sequence of the design process of the museum 

exhibition; 

- Know how to organize the exhibition space, pick colors, lights, 

audio-visual materials. 

8 Module.  « Museum Collections Management » 

SFWM  2416 Scientifically-Fund Work of a 

Museum  

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: IM 1403 

2+1+0 

 

The purpose of the course - form students knowledge on the specifics of 

the storage of the museum: the structure of the museum collections, types 

of objects, recording, storage of materials, restoration and conservation, 

transportation. 

- Be able to fill various types of museum documents; 

- To be able to classify, organize, and attribute the museum 

objects; 

- Know the basic rules for storage of items in museum 

collections; 

- Know the principles of conservation and restoration of museum 

objects. 



RCM  3417 Restoration and Conservation of 

Monuments 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites:  SFWM 2416 

2+1+0 

 

The purpose of the discipline - the acquisition of knowledge and skills of 

students in the field of scientific restoration. Students will get an idea about 

the basics of conservation of museum objects, they also learn about the 

types of restoration work carried out with different materials: ceramics, 

wood, metal, works of art. 

- Know about the ethics of restoration intervention; 

- Know the main stages and characteristics of the development of 

scientific restoration of native and foreign cultures, traditional 

and modern technological methods of restoration, as well as 

technological and aesthetic properties of the materials used; 

- A fundamental difference between the restoration, conservation 

and recreation; 

- The modern possibilities of restoration and conservation work. 

9 Module.  «Modern Problems of  Museology» 

МММ 2418   Museum Management and 

Marketing   

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: IM 1403 

2+1+0 

 

This course aims to describe the basic principles of the museum, which will 

optimize its operations, increase the number of visitors and the profit 

received by the agency. In modern conditions the operation of the museum 

is not possible without the knowledge and use of basic techniques and 

principles of management and marketing, which help control the 

intellectual and financial resources to obtain profit. These problems need to 

worry as the leader and the museum staff even with its successful activities, 

and to serve as a core value is not the money or equipment and ideas. 

- Will know the methodological principles and methods of 

museum institutions; 

- Know the financial and economic aspects of museum 

- Be able to develop a marketing plan and strategy for the 

museum; 

- To be able to use the new museum and information technology; 

- Be able to work in the field of fundraising. 

 

МР 2419 Museum Pedagogic   

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: IM 1403 

2+1+0 

 

Contemporary museum serves as an important factor in education and 

educational impact on different social, age, professional category of the 

population. The activities of the museum are directly related to the transfer 

of knowledge of the museum audience. Studies by sociologists are intended 

to establish the extent to which the museum can really provide a high 

degree of use of its funds and high efficiency in the transfer of scientific 

knowledge. 

- The ability to assess the state and direction of current activities 

in the museum field, summarize the results of learning and use 

them as a means of obtaining new knowledge; 

- The ability to plan, design, implement and adjust the complex 

process of scientific museological research. 

ТМ 2420 Theoretical Museology 

3  credits / 5 ECTS 

Prerequisites:   IM 1403, GMN 

1404 

2+1+0 

 

The theoretical museology is a reflection of social and cultural functions of 

the museum. Total museology studies the patterns that are typical for any 

museum as an institution of social memory. Special museology associated 

with specialized disciplines studying these patterns in relation to the 

features and operation of the museum's particular profile. Theoretical 

Museology industry develops within a few basic approaches such as 

subject, communicative, sociological, cultural, pedagogical. 

- Know the main problems of modern museology; 

- Be able to classify the museums; 

- Know the work of theorists museological science; 

- Know the basic approaches that exist in the theoretical 

museology. 

10 Module.  «Local Studies and Nomadic Civilization» 

HLS 3421 Historical Local Studies 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: HRK1101 

2+1+0 

 

The discipline aims to form students’ representation of the theoretical 

and methodological basis of studies of the local history, discover the 

features and the value of local history in the scientific and socio-cultural 

aspects, including the identification and preservation of cultural and 

historical heritage. It traces the emergence and development of the 

discipline as part of historical science and the kind of social activity. 

- Understand the specific local history as an integrated discipline of 

historical cycle and forms of social activity that defines the 

scientific and practical value of local history; 

- Know the main stages of the study of the regions of Kazakhstan; 

- To navigate in a variety of directions and forms of historical and 

local history work and museum work. 

NC  4422 Nomadic Civilization 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: E 1401,  EPHK  

2406 

2+1+0 

Students will become familiar with the ethno-cultural processes taking 

place on the territory of Kazakhstan, where the origins of nomadic 

civilization can be traced from the Bronze Age. The phenomenon of 

nomads at this stage in the study of ethnic identity. 

- The ability to understand conceptually organized historical 

knowledge, aware of his role in the context of vocational education; 

- The ability to conceptualize and design a multidisciplinary 

knowledge for the purpose of use in educational, research and 

scientific activities. 



MODULES INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORIES 

IET  1 «Museology» 

SW 3501 Scientific Writing 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: No 

0+1+0 

Students will learn about the research and their role in the practice of 

human rights, fundamental concepts of research, the use of methods of 

scientific knowledge, the use of logical laws and regulations; 

accumulation of scientific information, the basic concepts, algorithms 

for the solution of inventive problems; protection; international 

certification inventions. 

 

- Be aware of the theoretical and experimental research; 

- Be able to apply theoretical knowledge to solve specific practical 

problems; 

- Be able to identify the object of research, formulate the goal, to 

make the plan of the study. 

MBK  3502 

 

Museum Business of Kazakhstan 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites:   IM 1403, EPHK 

2406 

2+1+0 

 

The purpose of the study of this discipline is to develop students' 

understanding of the history museum in Kazakhstan. They will learn 

about the fundamental stages, the appearance of the first museums in the 

country, a modern museum network and activities of the largest museum 

institutions. 

- Know the history of the formation, periodization, patterns and 

characteristics of museum development in Kazakhstan, the role and 

importance of museum activities in the scientific exploration of 

reality, in the socio-cultural dynamics of society; 

- Be able to apply the principles of historicism and objectivity as 

fundamental in the study of the history museum; 

- To analyze the research literature on the history of museums, 

finding and using sources on the history of museums and some 

museums. 

MSKM  3503 

 

Museography in the System of 

Knowledge about the  Museum 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: TM 2420 

2+1+0 

Students will become familiar with the most important works created 

over a long period of museums and learn about the evolution of 

museological knowledge. Museography - descriptions of museums, 

which are the most important sources of information about their history 

and activities. Museography preceded museology, took shape in the XX 

century. an independent science. The objectives of the historiography of 

museums includes searches for answers to questions about which 

historical museum problem studied in relation to the current level of 

museology in sufficient detail, which have been studied, but the 

highlight is incomplete, which were not stated, but in the study of the 

need arose. 

- Be able to apply the principles of historicism and objectivity as 

fundamental in the study of the history museum; 

- To analyze the research literature on the history of museums, 

finding and using sources on the history of museums and some 

museums. 

 

HEM  3504 

 

History of European Museums 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites:  GMN 1404 

2+1+0 

The purpose of discipline - to determine the conditions of origin and 

development of museums in Europe, to determine the place and role of 

the museum in the area of science and culture, and to trace the formation 

and development of foreign museological thought. Considered the 

largest museums in Italy, France, Spain, Germany and other countries. 

- Know the history of the formation, periodization, patterns and 

characteristics of the development of museums in Europe; 

- Be able to analyze the research literature on the history of 

museums; 

- Find and use sources on the history of museums and some 

museums. 

HAM  4505 

 

History of  Asian Museums 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites:   GMN 1404 

2+1+0 

The main purpose of the discipline - to determine the conditions of 

origin and development of museums in Asia, to determine the place and 

role of the museum in the area of science and culture, and to trace the 

formation and development of foreign museological thought. 

- Know the history of the formation, periodization, patterns and 

characteristics of museum development in the countries of the East;  

- Be able to analyze the research literature on the history of 

museums;  

- Find and use sources on the history of museums and some 

museums. 

MPEW  3506 Methodic and practice of 

excursion work   

3  credits/ 5 ECTS 

The purpose of discipline - familiarity with the laws of the students of 

museum-pedagogical process, the application of new technologies in the 

tour business, modern communication approaches in the field of work 

- Knowledge of development methodologies survey and thematic 

excursions; 

- The ability to express and justify their position on matters relating 



Prerequisites:  MP 2419 

2+1+0 

with the visitors. In addition, students will learn to be methodical 

excursions. 

to the valuable relation to museums, museum objects and 

collections of historical and cultural monuments. 

METW  3507 Management of Excursion and 

Touristic Work 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: MP 2419 

2+1+0 

The purpose of discipline - the study of one of the leading areas of 

cultural and educational activities of the organization of the museum, 

which allows establishing strong ties with museum visitors, and 

motivating them to make friends of the museum. 

- Knowledge of the characteristics of international and Kazakh 

legislation in the field of tourism; 

- Be able to organizations working with tourists; 

- The ability to classify, organize excursions. 

RAM  3508 Research Activity of a Museum 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites:  TM 2420 

2+1+0 

Research work at the museum - one of the leading activities associated 

with the accumulation, processing and an introduction to the scientific 

and wider cultural revolution of tangible and intangible heritage. 

Scientific research in any museum is a must for its functioning, as they 

define the level of scientific and storage, exposure, outreach and 

educational activities of the museum. 

- Know the methodology of research work in the museum; 

- Be aware of the theoretical and experimental research; 

- Be able to apply theoretical knowledge to solve specific practical 

problems; 

- Be able to identify the object of research, formulate the goal, to 

make the plan of the study. 

CWA  3509 

 

Contemporary World Art 

3  credits / 5 ECTS 

Prerequisites: PA 1414, AC 2409 

2+1+0 

This discipline involves the examination of students of the main stages 

of development of modern art, the theoretical foundations of the visual 

arts (painting, sculpture, architecture), consideration of the basic styles, 

trends, schools of art, introduction to the basic concepts of art history. 

Students will learn the terminology of art history, as well as the basic 

methods of art history research; learn the basic styles and trends in 

contemporary art (pop art, elite art, computer graphics). 

- The ability to plan, design, implement and adjust the complex 

process of scientific museological research; 

- The ability to propose, justify and solve scientific problems with 

the achievements of modern information culture, modern methods 

and means of scientific knowledge in the field of museology. 

GEB  4510 Gallery and Exhibition Business 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: IM 1403 

2+1+0 

The purpose of discipline - to form a future specialist in the field of 

museum and exhibition service representation of the theoretical 

foundations of museology, museum and gallery business, as well as 

skills for organizing and conducting various types of museum activities 

for the design and delivery of public museum and exhibition services. 

- Be able to work with the accounting records, prepare project 

documents for museum exhibits and displays,  

- To know the classification of museums and the determination of 

their profile; 

- Be able to carry out a scientific study of museum objects (work 

with sources, directories, and qualifiers). 

HC  4511 

 

History of Collecting 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: GMN 1404, MMM 

2420 

2+1+0 

Will be considered history of the first museums disclosed peculiarities of 

before museum cultural form, motivation gathering, transforming the 

way into museum collections of before museum  institutions, the largest 

private collections. Collecting history is seen retrospectively in the 

context of history and culture museum. Will analyze issues of the 

collecting interests, motivation, collectibles, as well as expanding the 

range of collectible items, depending on the development of culture, 

reflected the composition and fate of important collections of XVIII - 

the beginning of the XXI century. 

- Know the main stages of gathering; 

- Be able to identify the basic properties of museum objects and 

analyze it; 

- Know the basic features and trends of collecting. 

OAM  4512 

 

Open Air Museums 

2  credits / 3 ECTS 

Prerequisites: MMS 1404 

1+1+0 

Open-air museums - a group of museums, the main objects of the show 

and the exposure of which are located outdoors, in open areas. Open-air 

museums are based on immovable monuments of history and culture on 

their location in the natural environment, or on the basis of transport 

sites in designated areas from other places. Students will get an idea 

about the features of this kind of museums, their classification and their 

role in the system of other museum institutions. 

- Know the history of open-air museums and their main 

distinguishing characteristics; 

- Have an understanding of the specifics of the expositions of such 

museums. 

 

AMM  3513 

 

Ancient and Medieval Museums 

2  credits / 3 ESTC 

Prerequisites:  MMS 1404 

1+1+0 

The purpose of this course is to study the history of the before museum 

institutions of Antiquity and the Middle Ages. Students will gain insight 

into their views, motivations to before museum and gathering of the 

biggest collectors of the time. 

- Know the distinctive features of ancient and medieval before 

museum institutions 

- To apply the methods and means of knowledge for intellectual 

development, improve the cultural level of professional 



competence. 

IET  2 «Protection the Monuments» 

SW 3501 Scientific Writing 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: No 

0+1+0 

Students will learn about the research and their role in the practice of 

human rights, fundamental concepts of research, the use of methods of 

scientific knowledge, the use of logical laws and regulations; 

accumulation of scientific information, the basic concepts, algorithms 

for the solution of inventive problems; protection; international 

certification inventions. 

- Be aware of the theoretical and experimental research; 

- Be able to apply theoretical knowledge to solve specific practical 

problems; 

- Be able to identify the object of research, formulate the goal, to 

make the plan of the study. 

MBK  3502 Museum Business of Kazakhstan 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites:   IM 1403, EPHK 

2406 

2+1+0 

The purpose of the study of this discipline is to develop students' 

understanding of the history museum in Kazakhstan. They will learn 

about the fundamental stages, the appearance of the first museums in the 

country, a modern museum network and activities of the largest museum 

institutions. 

- Know the history of the formation, periodization, patterns and 

characteristics of museum development in Kazakhstan, the role and 

importance of museum activities in the scientific exploration of 

reality, in the socio-cultural dynamics of society; 

- Be able to apply the principles of historicism and objectivity as 

fundamental in the study of the history museum; 

- To analyze the research literature on the history of museums, 

finding and using sources on the history of museums and some 

museums. 

CSW  3503 Civilization on the Silk Way  

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites:  EHPK 2406 

2+1+0 

The Great Silk Road - a system of caravan routes leading from China to 

the Middle East and Europe. A significant part of this segment ran on 

the territory of Central Asia and Kazakhstan. Route of the Silk Road was 

not frozen, over the centuries it has changed according to different 

reasons, the greatest significance of acquired certain land and its 

offshoots, and others, however, died out, and the city and the 

commercial stations they fell into decay. The Great Silk Road played a 

big part of history of the peoples of the Eurasian and African continents. 

This way contributed to the economic cooperation of many peoples and 

nations of antiquity. According to this way was not only trade in goods 

but also the exchange of spiritual values. 

- Be able to conceptualize and design a multidisciplinary knowledge 

for the purpose of use in educational, research and scientific 

activities; 

- Understanding of the necessity of cooperation of governmental, 

intergovernmental and non-governmental organizations to address 

the protection of monuments. 

 

PA 3504 

 

Prehistoric Art 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: ME 2415, SFWM 

2416 

2+1+0 

The purpose of this course is to build students' understanding of the 

features of acquisition, storage, exposure, definitions (attribution) and 

the role of works of art in the museum. Students will learn about 

different types of sites, styles and trends in the arts, the most remarkable 

collections of art museums in the world. 

- Know the types of classification of works of art; 

- Be able to analyze works of art; 

- Know the principles of the exposure of art in a museum; 

- Be able to create optimal conditions for storage of art materials. 

CSSPM  4505 

 

Classification, Systematization 

and Scientific Processing of the 

Monuments 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: SFWM 2416, RKP 

3417 

2+1+0 

The purpose of this course is to familiarize students with one of the most 

important areas of applied museum studies - attribution, and the 

formation of skills of classification, systematization of museum sites. 

- To be able to classify the museum items; 

- Be able to put together a scientific subject matter of the passport; 

- Know the rules and methods used in the determination of the 

museum monument; 

- Know the principles of organizing museum sources. 

 

PCNHK  3506 

 

Protection of Cultural and Natural 

Heritage in Kazakhstan and 

abroad 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites:  AIOPM 3412 

Relation to the cultural heritage is becoming more ideological, social 

and political. To date, gained significant experience in the revival and 

preservation of cultural and historical heritage, expanded the range of 

activities of various agencies and organizations to identify, restore and 

use of monuments of history and culture. Becoming increasingly 

- Know the basic laws relating to the protection of monuments; 

- Be able to drawing up the passport of the monument; 

- Be able to categorize and organize various types of monuments; 

- Know the basic directions of the monuments protection activity as 

in Kazakhstan and abroad. 



2+1+0 important to the inclusion in this work the general population. Students 

will gain knowledge of international and domestic experience of 

preservation of monuments, become familiar with the documents 

governing the activities of security organizations. 

LIMPM  3507 

 

Legal and Institutional Measures 

of Protection of the Monument 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites:   AIOPM 3412 

2+1+0 

Protection of monuments of history and culture - a system of 

international, governmental and public activities for the conservation, 

restoration, use and promotion of monuments. The main international 

intergovernmental organization dedicated to solving a wide range of 

issues of international cultural and scientific co-operation, including the 

protection of cultural property is of UNESCO. In the protection of 

historical and cultural monuments by the International Council of 

Museums, International Research Center for the Protection and 

Restoration of Cultural Property, the International Council on 

Monuments and Sites. Students will become familiar with the basic laws 

and organizational activities designed to preserve the monuments of 

historical, cultural and natural heritage. 

- Have knowledge in the field of international law on the protection 

of monuments of history and culture; 

- Understanding of the necessity of cooperation of governmental, 

intergovernmental and non-governmental organizations to address 

the protection of monuments; 

- Readiness to act rationally and independently, in accordance with 

its science-based conclusions observations and experience obtained 

as a result of cognitive professional experience in museology and 

protection the monuments. 

MPEW  3508 

 

Methodic and practice of 

excursion work 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: MP 2419 

2+1+0 

The purpose of discipline - familiarity with the laws of the students of 

museum-pedagogical process, the application of new technologies in the 

tour business, modern communication approaches in the field of work 

with the visitors. In addition, students will learn to be methodical 

excursions. 

- Knowledge of development methodologies survey and thematic 

excursions; 

- The ability to express and justify their position on matters relating 

to the valuable relation to museums, museum objects and 

collections of historical and cultural monuments. 

EA 3509 

 

Ecomuseums and their Activity   

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: GMN 1404 

2+1+0 

Environmental situation at present in Kazakhstan and the world is 

complicated. Ecomuseums collect and disseminate environmental 

information to enhance the role of the public in environmental issues, 

public involvement in decision-making ecologically important. 

Ecomuseum - the kind of museum institutions, whose activities are 

particularly important at the present stage of development of society. It 

helps to involve the population in the active state and environmental 

activities. Students will become familiar with the major ecomuseums in 

world and Kazakhstan; learn about the directions of their work, the study 

of critical environmental problems. 

- To know about the features of ecomuseums as a new species of 

museum institutions; 

- Know the history of ecomuseums, milestones and principles of 

their creation; 

- Know the basic directions of activity of ecomuseums; 

- Be able to develop "green ways". 

MCHM  4510 

 

Museefication of Cultural Heritage 

Monuments 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites:  IKT 2413 

2+1+0 

Museefication - direction of museum work, which consists in 

transforming the historical, cultural or natural objects into objects of 

museum display in order to maximize the preservation and identification 

of historical, cultural, scientific and artistic value. As part of this 

module, students will become familiar with the rules museefication sites 

of historical and cultural heritage. Will address the challenges 

museefication historical, including archaeological and ethnographic sites 

as specific area of museum work and the protection of monuments. 

- Know the characteristics of the process museefication various 

monuments; 

- Be able to develop the  museefication project of the object; 

- Know the distinctive features of the functioning of this monument. 

HWA  4511 

 

History of World Architecture 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: WH 1405 

2+1+0 

Architecture - part of the material culture of humanity, which carries a 

unique insight into the lives of people in bygone historical era. The 

architectural structure is not only a utilitarian sense and constructive 

idea, but the artistic content - different things to different eras. Students 

will learn the history of world architecture, the most famous 

architectural structures of different ages and countries will get an idea of 

the typology of monuments, their characteristic features, structural 

- Know about the features of architecture as a historically and 

culturally conditioned space of the image, the specifics of the city as 

an architectural whole; 

- Know the features of the architecture of the ancient world, 

antiquity, signs and design features of various architectural styles 

(Gothic, Renaissance, Baroque, Classicism), and also features 

modern architectural styles; 



elements, styles, common in this art form and the work of prominent 

architects of the world.   

- Own methods of analysis of structural features of the architecture 

of different eras and styles. 

OAM  4512 

 

Open Air Museums   

2  credits/ 3 ECTS 

Prerequisites:  GMN 1404 

1+1+0 

Open Air museums - a group of museums, the main objects of the show 

and the exposure of which are located outdoors, in open areas. Open Air 

museums are based on immovable monuments of history and culture on 

their location in the natural environment, or on the basis of transport 

sites in designated areas from other places. Students will get an idea 

about the features of this kind of museums, their classification and their 

role in the system of other museum institutions. 

- Know the history of open-air museums and their main 

distinguishing characteristics; 

- Have an understanding of the specifics of the expositions of such 

museums. 

CTM  3513 

 

Computer Technologies in 

Museum 

2  credits/ 3 ECTS 

Prerequisites:  ME 2415, SFWM 

2416 

1+1+0 

Students will learn the basic theoretical principles of computer science 

applied to museum work, familiar with the principles of computer 

processing of text and images, to explore the experience of using 

computer technology to registration and archival, research and 

restoration activities, exposition, exhibition, for promotion and 

publishing activities of museums, refer to specific systems used in 

museums, learn from the experience of new information technologies in 

foreign museums, with experience of international organizations. 

- Be able to collate, analyze and interpret complex information and 

draw conclusions; 

- Know the basic theoretical problems and their solutions in the 

field of computerization of museum collections; 

- Knowledge of the features of the museum, including registration 

data (museum objects and collections), analysis and planning. 

INTERDISCIPLINARY MODULE 

TPO  3601 Theory and Practice of 

Onomastics 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites:  K(R)LPP  

1102 

2+1+0 

Students should get a general idea of the system onomastic vocabulary 

specific features that distinguish it as a special linguistic phenomenon, 

discover the history of the formation, the formation and development of 

onomastic system, learn practical skills of linguistic analysis of the main 

types of proper names. 

- Know the methods and meta-language onomastic research; 

- Know the specific ethno-cultural information embedded in 

toponymic material; 

- Know the history of the formation and development of the science 

of onomastics. 

MEPK 3602 Modern Ethno-linguistic Processes 

in Kazakhstan 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: EPHK 2406 

2+1+0 

The purpose of this course is to familiarize students with the linguistic 

features of the processes occurring today in Kazakhstan. The most 

important issues are: the Kazakh language as the state language in the 

context of the language situation of the Republic of Kazakhstan, Russian 

as a native language as a second language and as a foreign language, 

languages of ethnic groups, communicative space of languages and 

cultures, language identity and tolerance. 

- Know the of the role and importance of language preservation and 

development of ethnic culture; 

- Know about bilingualism and of multilingual; 

- Be able to analyze national and linguistic processes in modern 

Kazakhstan. 

EB 3603 Excursion Business 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: MP 2419 

2+1+0 

The purpose of discipline - the formation of the students basic 

knowledge in the theory and practice of the tour business, skills training 

and techniques for conducting tours. Students learn about the 

classification of excursions, professional skills guide, methods and 

techniques of conducting guided tours, a combination of the show and 

story. 

- Know the basic concepts and historical events associated with the 

development of tour business; 

- Know the method of forming the new tour, based on the 

provisions of state standards; 

- Be able to analyze the needs of tourists and use the necessary 

forms to work with them; 

- To be able to prepare their own tour and a set of documents to it. 

GIT  3604 Geography of International 

Tourism 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: IKT 2413 

2+1+0 

The purpose of the course - to help students research a systematic 

understanding of the spatial aspect of the tourist accommodation 

industry in the world and in the Republic of Kazakhstan on the basis of 

the analysis of natural, cultural, socio-economic and geo-political factors 

to create effective inbound tours, outbound and domestic tourism. 

Theoretical knowledge of the geography of tourism will help future 

professional’s competent and efficient development of different areas of 

- Be able to analyze a specific geographical material (visual, 

mapping and so on.) On the development of tourism in different 

regions; 

- Know about the natural, historical, cultural, socio-economic, 

geopolitical and environmental features of the main tourist regions 

of the world; 

- To know the theoretical and methodological foundations of 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

the modern tourism industry. tourism geography. 

AHD 3605 Auxiliary Historical Disciplines  

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: A 1401, E 1408 

2+1+0 

In the process of studying the discipline students must receive a full and 

deep understanding of the place and role of auxiliary historical 

disciplines in the history of education. 

- Navigate the scientific concepts that explain the unity and 

diversity of the historical process, the specific interpretation of the 

past by various schools and trends in historiography; 

- To apply the methods of complex analysis of historical sources to 

explain the historical facts; 

- Use scientific functions and special knowledge of the principles 

and methods in the analysis of specific historical problems. 

IE  2606 Innovative Entrepreneurship 

(trade-wise) 

3  credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: No 

2+1+0 

The purpose of the teaching of this discipline is the study of the legal 

regulation of innovative business, as with the level of economic 

development increases the value of the use of innovations. Innovative 

Entrepreneurship - is the process of development and commercial use of 

technical and technological innovations. Innovation is the specific 

instrument of entrepreneurship. The course is planned to study the 

subjects of innovative business, its core (innovative business based on 

internal organization, innovative businesses based outside the external 

organization through contracts, innovative entrepreneurship based on the 

external orgavnizatsii with ventures), the features of the innovative 

business, a comparative analysis of innovation entrepreneurship in the 

world, in countries near and far abroad. 

Competence, mastered from the study of the module: the student 

must 

Know - the general theoretical principles and methods of innovation 

entrepreneurship, the concept, content and history of the 

development of innovative business, goals and objectives of 

innovative business principles of the forms and methods, objectives 

and tasks of innovative entrepreneurship. 

To be able to - to analyze and apply this knowledge in practice. 

Work with legal and regulatory framework governing the innovative 

entrepreneurship and to implement the knowledge, understanding of 

the public policies on innovation entrepreneurship. 

Possess the skills of solving scientific and practical problems in the 

field of legal regulation of innovative entrepreneurship. 

Graduates will possess in-depth knowledge in all areas of law and to 

be able to carry out a critical analysis of the state of current 

research. 

IPL  2607   Intellectual Property Law  

3 credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: No 

2+1+0 

Purpose and Objectives: to help students understanding of the courts. 

Contents: The subject examines the concept and principles of the 

judiciary, the court system of the Republic of Kazakhstan, the courts. 

The course provides information on the activities and competence of the 

Supreme Judicial Council, the Judicial jury, the Committee on Court 

Administration. 

Competence, mastered from the study of the module: the student 

must 

know: the theory and practice of judicial work; 

be able to: theoretically, logically, intelligently and make judicial 

decisions (the verdict, decision, judgment); 

have: skills in the main proceedings of the court of appellate, 

cassation and supervisory authority. 


