
Қосымша 10

1 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр АТ 010101 – Ақпараттық-тарихи 
Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география; 

Математика және информатика
Модуль түрі Жалпы  модульдер (міндетті компоненттер)
Модуль дәрежесі Бакалавриат 
Аптадағы сағат саны 12 контакт сағат (9 аудиториялық сағат, 3 ОБСӨЖ сағаты)
Кредит саны 9 кредит 
Оқыту нысаны Күндізгі 
Семестр 1,3, 4 семестр
Оқитындар саны 10
Модульдің пререквизиті Жоқ 
Модуль мазмұны Рухани  өндірістің  ерекше  формасы  ретіндегі  философия

феномені  және  оның  мәдени-тарихи  дамуы  мен  қазіргі
болмысы  аталған  курстың  объектісі  болып  табылады.
Әлемдік және отандық философияның негізгі бағыттары мен
мәселелері де қарастырылған.

Оқу нәтижелері А. Модульде оқытылған пәндер  бойынша алған білімдерін
көрсете білуі тиіс;
В. Алған білімдерін белгілі жағдайларда қолдана білу;
С.  Оқытылған  ғылым  салалары  бойынша  шындықты  тұтас
қабылдап, жүйелі ойлап білу;
Д.  Теориялық  білімдерін  ауызша  және  жазбаша   формада
түсіндіре білу; 
Е.  Білімі  мен  дағдысын  шығармашылықпен  пайдалану,
басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау. 

Қорытынды бақылау нысаны «Қазақстанның  қазіргі  заман  тарихы»  пәнінен  мемлекеттік
емтихан,
«Философия» пәнінен емтихан,
«Ақпараттық-коммуникативтік  технологиялар  (ағылшын
тілінде)» пәнінен емтихан

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толық  игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 3 семестр
Әдебиет 1. Антология мировой философии. В 4-х т.-М.: Мысль, 1969-

1972г.
2. Назарбаев Н.А. В потоке истории. 

- Алматы, 2008. 
Жаңартылған мерзімі 20.06.2016



Қосымша 10

2 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр Кom 010202 – Коммуникативті
Модульге жауапты Филология кафедрасы
Модуль түрі Жалпы  модульдер (міндетті компоненттер)
Модуль дәрежесі Бакалавриат 
Аптадағы сағат саны 14 контакт сағат (12 аудиториялық сағат, 2 ОБСӨЖ сағаты)
Кредит саны 12 кредит 
Оқыту нысаны Күндізгі 
Семестр 1, 2 семестр
Оқитындар саны 10
Модульдің пререквизиті Жоқ 
Модуль мазмұны Болашақ мамандардың коммукативті құзыреттілігін 

қалыптастыру. 
Шет тілін меңгеру шетел тілдері деңгейлерінің Жалпы 
еуропалық сәйкес жүзеге асырылады.

Оқу нәтижелері А.Сөйлеудің лингвистикалық дұрыстығын түсіндіріп, көрсете
білу;
В. Сөйлеудің пәндік мазмұнын игеріп, көрсете білу;
С.Оқытылған ғылым салалары бойынша шындықты тұтас 
қабылдап, жүйелі ойлай білу;
Д. Коммуникативтік ойды іске асыру; 
Е. Сол тілде сөйлеушінің лингвомәдени нормаларына 
сәйкестік дағдысының болуы 

Қорытынды бақылау нысаны «Орыс тілі» пәнінен емтихан, 
«Шет тілі» пәнінен емтихан,

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр
Әдебиет 1. Кунанбаева С.С. Современное иноязычное образование.: 

Методология и теории. Алматы, 2005.
2. Салалық қос тілді сөздіктер: орысша-ағылшынша, орысша-

немісше, орысша-французша.
3. Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских 

отделений университетов (бакалавриат). Под редакцией 
Ахмедьярова К.К., Жаркынбековой Ш.К., Мухамадиева Х.С. –
Алматы,  Қазақ университеті, 2012. 

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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3 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр KА 010303 – Қоғамдық - әлеуметтік
Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география, Қаржы 

және құқықтану кафедралары
Модуль түрі Жалпы  модульдер (таңдау компоненттері)
Модуль дәрежесі Бакалавриат 
Аптадағы сағат саны 10 контакт сағат (7 аудиториялық сағат, 3 ОБСӨЖ сағаты)
Кредит саны 7 кредит 
Оқыту нысаны Күндізгі 
Семестр 3,4 семестр
Оқитындар саны 10
Модульдің пререквизиті Жоқ 
Модуль мазмұны Әлеуметтанулық ойлай білулерін, әлеуметтанулық 

зерттеулердің пәні мен әдістерін және өзекті мәселелері, 
салалары туралы түсінік қалыптастыруға бағытталған. Қазіргі
экономикалық ой-пікірдің негізін құрайтын экономикалық 
ұғымдарды, қағидаларды, заңдылықтарды түсіндіреді. 
Қоғамдық және жеке құқықтық сана мен құқықтық 
мәдениетті арттыру. 

Оқу нәтижелері А.Модульде оқытылған пәндер  бойынша алған білімдерін 
көрсете білуі тиіс;
В. Алған білімдерін белгілі жағдайларда қолдана білу;
С.Оқытылған ғылым салалары бойынша шындықты тұтас 
қабылдап, жүйелі ойлап білу;
Д. Теориялық білімдерін ауызша және жазбаша  формада 
түсіндіре білу; 
Е. Білімі мен дағдысын шығармашылықпен пайдалану, 
басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау. 

Қорытынды бақылау нысаны «Әлеуметтану» пәнінен емтихан,
«Экономикалық теория негіздері» пәнінен емтихан, «Құқық 
негіздері» пәнінен емтихан.

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр
Әдебиет 1. Экономикалық теория бойынша практикалық оқу құралы. 

Проф. Е.Б.Жарқынбаевтың жетекшілігімен. Алматы, 2006.
2.  Әлеуметтану. 2-кітап/ Жалпы ред.  М.М.Тажин. –Алматы, 

2005. -268б. 
3. Қарабаев Ш.Қ. Әлеуметтану негіздері: Оқу құралы. –Алматы: 

Экономика, 2004, -640б.
4. Оспанов Қ.И. Құқық негіздері. Оқу құралы. –Алматы, Жеті 

жарғы, 2010. -304б.
Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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4 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр PTZh 020401 – Педагогика және тәрбие жұмысы
Модульге жауапты Химия, биология және ауылшаруашылық,

Педагогика және психология кафедралары
Модуль түрі Мамандық  модульдер (міндетті компоненттер)
Модуль дәрежесі Бакалавриат 
Аптадағы сағат саны 20 контакт сағат (14 аудиториялық сағат, 6 ОБСӨЖ сағаты)
Кредит саны 14 кредит 
Оқыту нысаны Күндізгі 
Семестр 2,3,4 семестр
Оқитындар саны 10
Модульдің пререквизиті Жоқ 
Модуль мазмұны Білім беру жүйесінде педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыру 

бойынша болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін 
қалыптастыру
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» пәні тәрбиелік 
іс-әрекетті ұйымдастыру мен жүзеге асыру технологиясын 
кәсіби қызметі барысында қолдана алу дағдысы мен тәрбие 
үдерісінің негіздерін танып, білуде болашақ мұғалімдердің 
кәсіби педагогикалық құзыреттіліктерін қалыптастыру болып 
табылады

Оқу нәтижелері А.Модульде оқытылған пәндер  бойынша алған білімдерін 
көрсете білуі тиіс;
В. Алған білімдерін белгілі жағдайларда қолдана білу;
С.Оқытылған ғылым салалары бойынша шындықты тұтас 
қабылдап, жүйелі ойлап білу;
Д. Теориялық білімдерін ауызша және жазбаша  формада 
түсіндіре білу; 
Е. Білімі мен дағдысын шығармашылықпен пайдалану, 
басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау. 

Қорытынды бақылау нысаны «Оқушылардың физиологиялық дамуы» пәнінен емтихан,
«Педагогика» пәнінен емтихан,
«Психология» пәнінен емтихан,
«Білім берудегі менеджмент» пәнінен емтихан,
«Бағалаудың өлшемдік технологиялары» пәнінен емтихан,
«Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» пәнінен 
емтихан

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 3 семестр
Әдебиет 1. Әбенбаев С. Әбиев Ж. Педагогика. Оқу құралы. Астана. 

Фолиант, 2009. 336б.
2. Әбенбаев С. Тәрбие теориясы мен әдістемесі: Оқу құралы. –

Алматы, «Дарын» 2004ж.
Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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5 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр КТА 020502 - Кәсіби тілдер және әдістеме модулі

Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география,
Педагогика және психология кафедралары

Модуль түрі Мамандық  модулі(міндетті компонент)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 16 контакт сағат (11 аудиториялық сағат, 5 ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 11 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 3,5,6 семестр

Оқитындар саны 10

Модульдің пререквизиті Педагогика және тәрбие жұмысы модулі

Модуль мазмұны Оқыту  әдiстемесiнiң  теориялық-әдістемелік  негіздері.  Қазіргі
кезеңдегі мектептегі  тәрбие ролі. Мектеп бағдарламалары.  Тарих
пәнінің мемлекеттік стандарты. Тарихты оқытудың әдістері  мен
тәсілдері. Тарихтан оқу комплекстері. Тарихты оқытудың әдістері
мен тәсілдері. Оқыту әдiстерiн жіктеу. 
Тарихты  оқытудағы  көрнекіліктер.  Сабақтардың  типтері  және
оларды  жіктеу. Оқытудың модульдік технологиялары. Оқытудың
жаңа  технологиялары  және  білімді  бақылау.   Түркі  елдерінің
этногенезі. Қытай, орыс, араб, еуропалық және басқа деректердегі
Түркілер. Жаңа және қазіргі замандағы Еуразиядағы түркі елдері.
Саясат, қазіргі Түркиядағы саясат және мәдениет. Түркі елдерінің
бірігу  проблемасы  және  туранизм  идеясы.  Түркі  елдерінің
мәдениеті.  Түркі  елдерінің  тарихының  Қазақстанда  және
шетелдерде зерттелуі

Оқу нәтижелері А.Кәсіби қазақ (орыс) тілі,
Кәсіби бағытталған шетел тілі, 
Тарихты оқыту әдістемесі пәндері бойынша алған білімдерін 
көрсете білу; 
В. Алған теориялық  білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана 
білу;
С. Тарихи оқиғаларды және тарихи процестерді талдау қабілеті, 
кәсіби деңгейде тарих ғылымының дамуын сапасын бағалау; 
Д. Қарым-қатынас  технологиясын меңгеру, 
Е. Қазіргі ақпарат мүмкіндіктерін  пайдалана отырып , білімін 
көтеру дағдысын қалыптастыру, педагогикалық  шеберлік 
дағдыларын игеру.

Қорытынды бақылау нысаны «Кәсіби қазақ (орыс) тілі» пәнінен емтихан,
«Кәсіби бағытталған шет тілі» пәнінен емтихан, 
«Инклюзивті білім беру» пәнінен емтихан, 
«Тарихты оқыту әдістемесі» пәнінен емтихан, 
«Түркі халықтараның тарихы» пәнінен емтихан.

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.



Модульдің ұзақтығы 3 семестр

Әдебиет Жайлау  С.,  Унербаева  З.О.  Русско-англиско-казахский
терминологический словарь.  КазНПУ им.  Абая.2010.  -  228 с.  1
том.
Аманжолов  К.Р.  Түркі  халықтарының  тарихы.(  көне  дәуірден
біздің  заманымыздың   XIV  ғасырына  дейінгі  кезең).  1-кітап,
Алматы, Білім, 2002. 292 б.

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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6 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр SM  020603– Саясат және мәдениет модулі 

Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география
кафедрасы

Модуль түрі Мамандық  модульдер (тандау модульдері)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 19  контакт сағат (14 аудиториялық сағат, 5  ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 14 кредит

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 1,2 семестр

Оқитындар саны 10

Модульдің пререквизиті

Модуль мазмұны Археология және Қазақстанның мәдени мұрасы жөнінде 
мақсат, міндеттері және оның тарих ғылымынды алатын орны. 
Негізгі деректері. Археологиялық ескерткіштердің түрлері. 
Тұрақтар, қорғандар, қалалар, обалар, т.б. Археологиялық 
зерттеулердің әдістері. Археологиялық ескерткіштер және оны 
топтау. Археологиялық мәдениет. Археологиялық, 
этнографиялық, лингвистикалық, антропологиялық т.б. 
деректерді пайдалану. "Мәдени мұра" мемлекеттік, салалық 
бағдарламалары, Ұлттық старегиялық жоба жұмыстары.

Оқу нәтижелері A.  Алғашқы қауымдық өнердегі бейнелеу өндірісті 
дамытудағы елеулі түрде ілгері басушылықтың 
қалыптасуының  нығаю 
түрлерін  білу; 
В. Алғашқы қоғам тарихын шежірелеу және дәуірлерге 
бөлінуін білу керек;  
С. Тарихи мәселелерді талдай білу; тарихи оқиғаларды және 
саяси үрдістерді талдай білу;                   
Д.   Археология ғылымының қалыптасу, даму үдерістері және 
тарихи заңдылықтарын ұғыну.                                                        
Е. Археология саласы және мұражайтану мен мұрағаттану 
байланысы мен мәдени мұраны зерттеумен бірге 
насихаттаудағы ролі туралы жан-жақты білімі және 
ізденістігінің болуы.

Қорытынды бақылау нысаны «Саясаттану» пәнінен емтихан,
«Қазақ халқы мәдениетінің тарихы»  пәнінен емтихан,
 «Топонимика» пәнінен емтихан,
«Археология» пәнінен емтихан,
«Алғашқы қауымдық қоғам тарихы» пәнінен емтихан

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр

Әдебиет 1. Ахметова С.Ш. Историческое краеведение в Казахстане,А-
А., 2012.



2. Горфрейн М.,Шепелов Л. Архивоведение. М.2011
3. Байпаков  К.М.,  Таймагамбетов  Ж.К.,  Жумаганбетов  Т. –

Археология Казахстана. Алматы, 1993.
4. Всемирная  история  в  24-х  томах.  Каменный  век  /А.А.

Бадак и др./ Минск-М., 2000
5. Всемирная история. Т.4. Минск. 2000 г
6.  Свод памятников истории и культуры Казахстана. Южно-

Казахстанская область.Т.1.– Алма-Ата , 1994.-368 с

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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7 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр EKTP 020704 – Этнос және қосымша тарихи пәндер модулі

Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география

Модуль түрі Мамандық  модульдер(тандау модульдері)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 9 контакт сағат  (6 аудиториялық сағат, 3 ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 6 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 2 семестр

Оқитындар саны 10

Модульдің пререквизиті Ежелгі және орта ғасырлар тарихы модулі

Модуль мазмұны Палеография,  Метрология,  Хронология,  Нумизматика  ,
Ономастика, Сфрагистика, Геральдика, Генеалогия, 
Әлем халықтары.  ХІХ ғасыр мәдениеті. ХХ ғасыр мәдениеті

Оқу нәтижелері А.  Тәжірибеде қайнар көздердің деректерін мерзімдеу әдісін 
пайдалану, әр тарихи оқиғаның орны мен мезгілін  табу;            
В.  Тарихи мәселелерді талдай білу қабілеті,  себеп-салдар 
байланысын орнату
С. Қосалқы тарихи пәндер  саласында ғылыми зерттеуді 
жүргізуде аналитикалық шолу жасай білу;                                    
Д.  Қосалқы тарихи пәндер, этнология саласында бірлескен 
ғылыми-зерттеу жүргізу командасында әлеуметтік 
әрекеттестікте тиімді жұмыс істей білу
Е. Тарихи құбылыстардың болжамдарын жасай білуі керек. 

Қорытынды бақылау нысаны «Этнология» пәнінен емтихан,
«Қосалқы тарихи пәндер» пәнінен емтихан
«Әлем діндерінің тарихы»  пәнінен емтихан

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 1 семестр

Әдебиет 1. Артықбаев Ж.О. Этнология и этнография. Астана, ИКФ, 
Фолиант,2001

2. История Казахстана с древнейших времен до наших дней. 
тт. 1-4. Алматы, 1996-2009

3. Вспомагательные исторические дисциплины. Под ред. 
Г.А.Леонттьевой. М., 2003. -366 с

4. Хизметли С. Дінтану.-Шымкент, 2011
5. Есмагамбетов К.Л. Что писали о нас на Западе. Алматы, 

1992 
6. Картаева Т.Е. Тарихи демография: Оқу құрлы. – Алматы, 

2007
7. Кабульдинов З.Е. Народ Казахстана: история и 

современность. – Астана, 2009. –200 с

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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8 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр ООTМ  020805 – Өзін-өзі тану және мәдениеттану модулі 

Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география, 
Педагогика және психология кафедралары

Модуль түрі Мамандық  модульдер(тандау модульдері)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 7 контакт сағат (5 аудиториялық сағат, 2 ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 5 кредит

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 3,4 семестр

Оқитындар саны 10

Модульдің пререквизиті

Модуль мазмұны Өзін-өзі тану және мәдениеттану модулі мәдениет теориясы, 
әлемдік мәдениет тарихы  және Қазақстан мәдениеті сонымен 
қатар өзін-өзін тану мәселелерін қарастырады.

Оқу нәтижелері 1. өзін-өзі тану жұмысын ұйымдастыру принциптері және 
негізгі бағыттарын білу және түсіну; Адамның әлеммен өзара 
қарым-қатынасының мәселесін    түсіну, қазіргі әлемдік мәдени
құбылысты бағалай білу. 
2. өзін-өзі тану мәселелерінің дағдыларын, іскерлігін және 
тәсілдерді қолдана білу.3.  Білім алушы өмір практикасынан  
алынатын  адами мәнге,  қоғамдық маңызға ие жағдаяттарды 
шешуде инновациялық  шешімдерді іздестіру мен таңдауға 
дағдылануы барысында интеллектуалдық  тұрғыдан дами түсу,
қоғамға жат әрекеттерді сынай білу.4. білім алушының  өзін-өзі
тануы мен шығармашылық өзін-өзі іске асыру қажеттілігін 
дамыту.5. өзін-өзі тану  мен мәдениеттану саласындағы алған 
білімін  заманау технологияларды пайдалана отырып, білім 
беру үрдісін тану

Қорытынды бақылау нысаны «Өзін-өзі тану» пәнінен емтихан,
«Мәдениеттану» пәнінен емтихан

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр

Әдебиет 1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы (27. 07. 
2007ж No 319-III).

2. Программа воспитания, образования и развития детей 
дошкольного  возраста в условиях детского сада «Кайнар», 
Доронова Т.Т., Аймагамбетова  К.А. и др. –Алматы, 
Просвещение-Казахстан», -2006. 

3. Ғабитов Т.Х., Құлсариева А, Мүтәліпов 
Ж.Мәдениеттану.А,2004

4. Құлсариева А.Ғарифолла Есім, Ғабитов Т.Х. 
.Мәдениеттану.А,2006



5. Төкенов Ө. С. Жаңақұлов А. Мәдениеттану негіздері 
А,1999

6. Ш. Нағымұлы .Мәдениеттану.Астана,2007

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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9 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр EOGT  020906 – Ежелгі және орта ғасырлар тарихы модулі 

Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география

Модуль түрі Мамандық  модульдер(тандау модульдері)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 8 контакт сағат (6 аудиториялық сағат, 2 ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 6 кредит

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 3,4 семестр

Оқитындар саны 8

Модульдің пререквизиті Саясат және мәдениет модулі

Модуль мазмұны Ежелгі дүние тарихы: жыл мен ғасыр ара қатынасын, оқиғаның
реті мен ұзақтығын, тарихтағы жыл санау, ежелгі дүние 
тарихындағы алғашқы қауымдық қоғамның дамуының 
алғашқы белгілері мен ерекшеліктері.

Оқу нәтижелері А.  Ежелгі дүние тарихындағы алғашқы қауымдық қоғамның 
дамуының алғашқы белгілері мен ерекшеліктерін білу               
В.  Ежелгі тарихының хронологиясы, қоғамындағы адамның 
жағдайы;                                           
С.    Тарихи әдебиеттерді және ережелік құжаттарды талдау;     
Д.   Ежелгі дүние кезеңдегі тарихты терең зерделей білу.            
Е. Тарихи оқиғалардың бір-бірімен байланысын, тарихи 
үдерістің тұтастығын түсінуі, білуі;

Қорытынды бақылау нысаны «Ежелгі дүние тарихы» пәнінен емтихан,
«Қазақстанның ежелгі тарихы» пәнінен емтихан,

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр

Әдебиет 1. История Казахстана с древнейших времен до наших дней. 
тт. 1-4. Алматы, 1996-2009

2. Аманжолов К.Р. Түркі халықтарының тарихы.( көне 
дәуірден біздің заманымыздың  XIV ғасырына дейінгі 
кезең). 1-кітап, Алматы, Білім, 2002. 292 б. 

3. Всемирная история. Т.4. Минск. 2000 г
4. Васильев Л.С. История Востока. Т. 1. Москва, 1995 г.,  Том 

2. Москва, 2003 г.

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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10 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр ОGShZT 021007 –Орта ғасырлар және жаңа заман тарихы 
модулі

Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география

Модуль түрі Мамандық  модульдер(тандау модульдері)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 24 контакт сағат (18 аудиториялық сағат, 6 ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 18 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 5,6 семестр

Оқитындар саны 10

Модульдің пререквизиті

Модуль мазмұны Орта ғасыр тарихы: орта ғасырлар тарихының хронологиясы, 
қоғамындағы адамның жағдайы, қоғамның әлеуметтік құрамы,
орта ғасырдағы оқиғалар желісі.Жаңа заман тарихы: негізгі 
кезеңдері, жаңа кезеңдегі дүние жүзі мемлекеттерінің 
әлеуметтік-экономикалық және саяси жағдайы. 
Қазіргі заман тарихы: Дүниежүзілік соғыстар. Дүние жүзі 
мемлекеттерінің әлеуметтік-экономикалық және саяси 
жағдайы.

Оқу нәтижелері А. Дүниежүзі тарихы бойынша себеп-салдар байланысын 
орнату, салыстырмалы талдау негізінде тарихи құбылыстар 
мен оқиғаларды саналы түрде игере білуі керек, 
В.  Әлемнің  тарихи дамуындағы негізгі идеологиялық 
бағыттар туралы білу.                                                                       
С. Тарихи құбылыстарды талдау;                                 
Д. Жаңа заман тарихын  терең зерделей білу;                               
Е: Тарихи құбылыстардың болжамдарын жасай білуі керек. 

Қорытынды бақылау нысаны «Орта ғасырлардағы Еуропа және Америка елдерінің тарихы» 
пәнінен емтихан,
«Орта ғасырлардағы Азия және Африка елдерінің тарихы» 
пәнінен емтихан
«Орта ғасырлардағы Қазақстанның тарихы» пәнінен емтихан. 
«Қазақстанның жаңа заман тарихы» пәнінен емтихан,
«Еуропа және Америка елдерінің жаңа  заман тарихы» пәнінен
емтихан,
«Азия және Африка елдерінің жаңа  заман тарихы» пәнінен 
емтихан.

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр

Әдебиет 1. История Казахстана с древнейших времен до наших дней. 
тт. 1-4. Алматы, 1996-2009

2. Каирбекова Р.Р., Кокебаева Г.К. Всемирная история в нoвое 
и новейшее время. Учебное пособие. Алматы, 2007 г



3. Новая история стран Азии и Африки: Учебник для 
студента высш.учеб.заведений: В 3-ч./Под.ред. 
А.М.Родригиса. - М., 2001

4. Всемирная история. Т.4. Минск. 2000 г 

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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11 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр RHKT 021108 – Ресей және халықаралық қатынастар тарихы 
модулі

Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география

Модуль түрі Мамандық  модульдер (тандау модульдері)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 12 контакт сағат (9  аудиториялық сағат, 3 ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 9  кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 6,7 семестр

Оқитындар саны 10

Модульдің пререквизиті Қазіргі заман тарихы модулі

Модуль мазмұны Mемлекеттiң  орналасқан  жерi,  территориясы,географиялық
жағдайы,  ол  халықтың  қалыптасуы  мен  дамуының  бастау
алған жері мен уақыты, елдiң белгiлi бiр тарихи даму кезеңi,
басқа  елдермен  салыстырғанда  сол  кездегi  даму  ерекшелiгi;
халқы,  оның  этникалық  ерекшелiгi,  қайта  құру  кезiндегi
ерекшелiгi,  оның  кӛрнектi  қайраткерлерi  сияқты  негiзгi
факторларға  сипаттама.  Киев  Русi,  бытыраңқылық  кезi,
монғол-татар  шапқыншылығы,  бiрорталықтанған  Ресей
мемлекетiнiң  құрылуы,  ХУI-ХУII.  ХУIII-ХIХ  ғғ.  саяси-
экономикалық даму,орыс тарихындағы Отан соғысы,  бiрiншi
және екiншi дүниежүзiлiк соғыстар тарихының алатын орны,
Қазан революциясы,   дамудың социалистiк  кезеңi  мен 1917-
1991  жылдар  аралығындағы  Ресей  мемлекетiнiң  тарихы
туралы  мәлiметтердi  дүниежүзiлiк  тарихпен  байланыстыра
отырып,1991 жылдан  кейiнгi 

Ресей  мемлекетiнiң  дамуына  баға  беру.  «Қазақстан
Республикасының  сыртқы  саясаты  және  халықаралық
қатынастар»  курсы  егеменді  Қазақстан  мемлекеттігін
қалыптастырудың  алғышарттары  мен  кезеңдері  туралы,
мемлекеттің әлеуметтік – экономикалық, саяси – мәдени даму
процесін,  мемлекеттің  дипломатиялық  қатынасын  және
Қазақстан тарихы мәселелерінің объективті  түрде жан-жақты
дамуын нақты тарихи материал негізінде қарастырады.

«Қазақстан  Республикасының  сыртқы  саясаты  және
халықаралық қатынастар» курсы Қазақстан территориясында
басқа  мемлекеттермен  тығыз  байланыста  болған  тарихи
оқиғаларды көрсететін отандық тарихтың басты және жалпы
тарихи процестер бағытын ашуға бағытталған.

Оқу нәтижелері А.  халықаралық және дипломатиялық оқиғалардың себептілік-
нәтижелік байланыстарын  аңықтай білу
В.  Жалпы халықаралық қатынастардың  дамуының  негізгі 
үрдісін,  халықаралық саясаттың бағыттарынбілу;                       
С. Өткен дәуір деректерін жинақтау, оларды болашақта талдау 
және пайдалана білу;                                                                        
Д.  Объективті нәтиже және қорытындылар алу мақсатында 
ғылыми материал мен нақты оқулықты сараптай алу;                 



Е. Ғылыми және оқу материалдарымен өзіндік жұмыс істеу 
және сыни ойлау білу.

Қорытынды бақылау нысаны «Ресей тарихы» пәнінен емтихан,
 «Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты және 
халықаралық қатынастар тарихы» пәнінен емтихан, 
«Қазақстан тарихын оқыту әдістемесі» пәнінен емтихан

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр

Әдебиет 1. История России с доевнейших времен до 1861 года. Учебник
для студентов пед. Ин-тов/ Н.И. Павленко, В.Б. Кобрин, В.А. 
Федотов М. Просвещение, 2009
История Казахстана с древнейших времен до наших дней. тт. 
1-4. Алматы, 1996-2009
2. Көкебаева Г. Халықаралық қатынастар тарихы. 
Алматы.,1997
3 Всемирная история. Т.4. Минск. 2000 г

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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12 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр KZT 021209 – Қазіргі заман тарихы модулі

Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география

Модуль түрі Мамандық  модульдер (тандау модульдері)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 8 контакт сағат (6 аудиториялық сағат, 2 ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 6 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 7 семестр

Оқитындар саны 10

Модульдің пререквизиті Ежелгі және орта ғасырлар тарихы, Жаңа заман тарихы модулі

Модуль мазмұны 1-ші  және  2-ші  Дүниежүзілік  соғыстары  уақытында   Еуропа  мен
Америка, Азия мен Африка  елдерінің  даму мәселелері, Шығыс және
Батыс блогтарының идеологиялық    күресі жайында оқып-үйренеді.
Қазақстан қазіргі заман тарихы пәні, оның басқа да қоғамдық ғылым-
дардың  ортасындағы  орны.  Қазақстан  қазіргі  заман  тарихынның
кезеңдері.  Қазақстан  қазіргі  заман  тарихы  пәнінің  мақсатымен
міндеттері. Пәнінің басқа да қоғамдық пәндермен ара қатынасы және
байланысы.

Оқу нәтижелері А.  Дүниежүзі тарихы бойынша себеп-салдар байланысын орнату;
В.  Әлемнің  тарихи дамуындағы негізгі идеологиялық бағыттар 
туралы білу,
С. Құжаттарды талдауқабілетінің болуытарихи фактілерді жаңғырты 
және оларды қазіргі күнмен байланыста білу;   
Д. Негізделген пікір айтуда және пікірсайыс жүргізуде? көпшілік 
алдында сөйлеу дағдыларын қолдана білу
Е. Тарихи құбылыстардың болжамдарын жасай білуі керек. 

Қорытынды бақылау нысаны «Еуропа және Америка елдерінің қазіргі  заман тарихы» пәнінен 
емтихан,
«Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы» пәнінен 
емтихан.

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, қорытынды 
бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 1 семестр

Әдебиет 1. Шеретов  С.Г.  Новейшая  история  Казахстана   (1985-2002  гг.).
Алматы., 2003

2. Көкебаева Г. Халықаралық қатынастар тарихы. Алматы.,1997
3. С.М.Мәшімбаев.“Еуропа және Америка елдерінің қазіргі  заман

тарихы”. А.,2005
4. Новейшая история стран Азии и Африки.  XX век. Учебник для

студентов высших учебных заведений:  13 3 Ч./  Под ред.  А.М.
Родригеса. - М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2005

5. Всемирная история. Т.4. Минск. 2000 г

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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13 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр MMІ 021310-Мұражайтану және мұрағат ісі модулі

Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география

Модуль түрі Мамандық  модульдер(тандау компонент)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 17 контакт сағат (12 аудиториялық сағат,5 ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 12 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 5,6,7  семестр

Оқитындар саны 10

Модульдің пререквизиті

Модуль мазмұны Тарихи өлкетану және Қазақстанның мәдени мұрасы жөнінде
мақсат, міндеттері және оның тарих ғылымынды алатын орны.
Негізгі  деректері.  Деректердің  түрлері.  Тұрақтар,  қорғандар,
қалалар,  обалар,  т.б.  Археологиялық  зерттеулердің  әдістері.
Археологиялық ескерткіштер және оны топтау. Археологиялық
мәдениет.  Археологиялық,  этнографиялық,  лингвистикалық,
антропологиялық  т.б.  деректерді  пайдалану.  "Мәдени  мұра"
мемлекеттік,  салалық  бағдарламалары,  Ұлттық  старегиялық
жоба жұмыстары.

Оқу нәтижелері А. білім алушы жер-жерлерден тарих және мәдениет 
ескерткіштерін табуды білу;                                                            
В.   тұрғын жай немесе басқа да құрылыстардың 
шығармашылық бастаманы тани білу
С.  алынған білім негізінде талдау жасай білу, 
Д.  стандартты жағдайларда дәстүрлі амалдар мен әдістерді 
пайдалана отырып  ақпараттық кеңістігін талдау қабілеті мен 
сыни баға бере алуы
Е.  ғылымның теоретикалық базасына негізделген зерттеу 
болжаулары мен моделдерін қалыптастыра білу

Қорытынды бақылау нысаны «Тарихи өлкетану, мұражайтану» пәнінен емтихан,
«Мұрағаттану» пәнінен емтихан, 
 «Тарихи-мәдени ескерткіштерді қорғау» пәнінен емтихан.
«Тарихнама» пәнінен емтихан,
 «Қазақстан тарихының түпдеректері» пәнінен емтихан.

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 3 семестр

Әдебиет 1. Ахметова  С.Ш.  Историческое  краеведение  в
Казахстане,А-А., 2012.

2. Левкин К.Г. Музееведение. М.,2008.
3. Горфрейн М.,Шепелов Л. Архивоведение. М.2011
4. Свод памятников истории и культуры Казахстана. 

Южно-Казахстанская область.Т.1.– Алма-Ата , 1994.-
368 с

1. История Казахстана с древнейших времен до наших дней. тт.



1-4. Алматы, 1996-2009
2.  Есмагамбетов К.Л. Что писали о нас на Западе. Алматы, 
1992. 
3 Вопросы историографии и источниковедения Казахстана. - 
Алма-Ата, 1998 г.

1. 4. Всемирная история. Т.4. Минск. 2000 г

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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14 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр Etn 021411-Этнология модулі

Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география

Модуль түрі Мамандық  модульдер(тандау компонент)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 17 контакт сағат (12 аудиториялық сағат,5 ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 12 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 5,6,7  семестр

Оқитындар саны 10

Модульдің пререквизиті

Модуль мазмұны Мұражайтану,  мұражай ісі мен тарихын, оларды ұйымдастыру
мен қызметтер жүйесін, әдістемесін зерттейтін ғылым саласы. 
Этнология мен антропология ғылымдарының тоғысуындағы 
ғылыми білім саласы; антропологияның жекелеген 
этностардың морфо-физиологиялық ерекшеліктерін зерттейтін
бөлім. Этникалық антропология этностардың шығу 
сауалдарын, халықтардың әлеуметтік  өміріндегі 
жағдайлардың рөлі, әлемнің әр түкпіріндегі олардың өмірлік 
болмысын зерттеу мәселелері.

Оқу нәтижелері 1)  мұражайтану саласының қалыптасуының негізгі кезеңдері, 
үдерістері және даму заңдылықтарын ұғыну; кешенді саралау 
және ғылыми әдебиет және тарихи деректерді қолдану 
әдістерін меңгеру;  2)  әрі қарайғы сақтау мақсатында 
құжаттың құндылығын талдау; құжаттарды сақтау және 
ұйымдастыру бойынша шетел тәжірибесін үйрену; мұрағаттық
және библиографиялық шолу жасау білу;    археологиялық 
және этнологиялық зерттеулердің теория-әдістемелік 
негіздерін білу;     3)  Әртүрлі бағыттағы деректерге тарихи 
деректерге талдау жасау және түсіндіру қабілеті;қолда бар 
материалды қарастыру үшін алынған теориялық білімді 
қолдана білу;  4) қосалқы тарихи пәндер ұғымы мен 
материалдық құндылықтар мұраларын қорғау және 
ізденістігінің болуы; материалдық және рухани және рухани 
өмірдің негізгі талаптарына бейімделу;   5) Қазақстандағы 
мұражай ісінің  үрдістерін және заңдылықтарын қолдана білу.

Қорытынды бақылау нысаны «Мұражай ісі» пәнінен емтихан,
«Деректану» пәнінен емтихан, 
 «Қазақстан Республикасындағы Мемлекеттік мұрағаттардағы 
құжаттық материалдар» пәнінен емтихан.
«Қазақ халқының этногенез мәселелері»  пәнінен емтихан,
 «Этникалық антропология» пәнінен емтихан.

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 3 семестр

Әдебиет 1. Ахметова С.Ш. Историческое краеведение в Казахстане,А-

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5


А., 2012.
2. Левкин К.Г. Музееведение. М.,2008.
3. Горфрейн М.,Шепелов Л. Архивоведение. М.2011
4. Свод памятников истории и культуры Казахстана. Южно-

Казахстанская область.Т.1.– Алма-Ата , 1994.-368 с
5. История Казахстана с древнейших времен до наших дней. 

тт. 1-4. Алматы, 1996-2009
6. Есмагамбетов К.Л. Что писали о нас на Западе. Алматы, 

1992. 
7. Вопросы историографии и источниковедения Казахстана. - 

Алма-Ата, 1998 г.
8. Всемирная история. Т.4. Минск. 2000 г

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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15  модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр DSh 031501-Дене шынықтыру 

Модульге жауапты Дене шынықтыру және спорт кафедрасы

Модуль түрі Оқытудың қосымша түрі (міндетті компоненттер)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 8 контакт сағат (8 аудиториялық сағат)

Кредит саны 8 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 1,2,3,4 семестр

Оқитындар саны 10

Модульдің пререквизиті Жоқ 

Модуль мазмұны Оқу  бағдарламасының  мазмұны  келесі  концептуалды
позицияларда негізделеді:
Дене шынықтыру процесінің жалпы білім беру бағыты;
Оқу тәрбие процесінің жүйелілігі;
Дене  шынықтыру  және  спорт  саласында  студенттердің
білімділігін нормативті және әдістемелік қамту;
Дене шынықтыру кәсіби қолданбалы бағыты.  

Оқу нәтижелері А.  Дене шынықтырудың адам дамуындағы және маман 
дайындаудағы рөлін  білуі керек. ҚР-ның дене шынықтыру және 
спорт саласындағы мемлекеттік саясат негіздерін білуі керек. 
Дене шынықтырудың және салауатты өмір сүрудің теориялық 
әдістемелік негіздерін білуі керек. 
В. Денсаулықты сақтауды және нығайтуды қамтамасыз ететін 
психо-физикалық амалдар мен қасиеттерді дамытып және 
жетілдіру арқылы практикалық ептілік пен дағдыны өмірде 
қолдана алуы керек.
С. Дене шынықтыру және спорт құралдарын аурудан сақтанудан 
психикалық жақсарту, тұлғаның қасиеті мен сапасын дамыту 
және жетілдіру бойынша пікір айтуды қалыптастыру; 
Д. Дене шынықту құндылығын меңгеруге спорттық іс-әрекетті 
белсенді меңгеру;
Е. Білімі мен дағдысын шығармашылықпен пайдалану, 
басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау қабілетінің
болуы.

Қорытынды бақылау нысаны Дене шынықтыру пәнінен 1,2,3,4 семестрлерде дифференциалды 
сынақ

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 4 семестр

Әдебиет 1. Евсеев Ю.И. Физическая культура/ Евсеев Ю.И. издательство 3-
е. –Ростов на Дону: Феникс, 2005.
2.Тлеулов Э.Ж. Дене тәрбиесінің ілімі мен әдістемесі. Шымкент,
2003. -187.
3. Сиқынбаев Қ.С. Спорттық ойындар. Оқулық. -Алматы, 2015. 
4.  Қонарбаев  Ж.Ө.  Баскетбол  ойынын  оқытудың  әдістемелік



негіздері. –Алматы, Қазақпарат, 2008. -238б.  
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Модульдің атауы және шифр КР 031602 -Кәсіби практика 

Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география

Модуль түрі Оқытудың қосымша түрі (міндетті компоненттер)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 16 контакт сағат (16 аудиториялық сағат)

Кредит саны 16 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 2,3,4,5,6,8 семестр

Оқитындар саны 10

Модульдің пререквизиті Педагогика және тәрбие жұмысы модулі 

Модуль мазмұны  Педагогикалық практиканың мазмұны жалпы ғылыми, тарихи,
психолого-педагогикалық,  әдістемелік  және  арнайы  пәндер
бойынша  алған  білімін  шындап  тереңдету,  сондай-ақ
теориялық  білім  негізінде  педагогикалық  біліктілігін
ұйымдастыру. Мұғалім  және   жетекшінің  көмегімен  барлық
педагогикалық  функцияларды  біліп,  теориялық  білімін
қолдану.Педагогикалық  практика  жалпы  ғылыми,
дидиактикалық,  әдістемелік,  пәндік  және  психолого-
педагогиклық дайындықты біріктіруге бағытталған

Оқу нәтижелері А.  Мектептің,  сыныптың  тұтас  педагогикалық  процесс
жағдайы мен оқушы тұлғасын қалыптастыра білу
В.  Жаңа  білім  беру  технологияларына  және  жаңа
педагогикалық  білім  беру технологияларына  сәйкес  мұғалім
мен оқушының жұмысын ұйымдастыру. 
С.  Оқу процесіне инновациялық технологияларды пайдалана
білу. 
Д. Кәсіптік пәндер бойынша меңгерген теориялық білімдерін
тереңдету және бекіту. 
Е.  өз бетінше білім алу, оны үздіксіз  толықтыру және еңбек
бағыттарын  ғылыми  незіде  ұйымдастыру  мен  жүзеге  асыру
әдістерін ұйымдастыру және өткізу дағдысының болуы;

Қорытынды бақылау нысаны Оқу(археологиялық-этнографиялық) іс-тәжірибе 2 семестр 
дифференциалды сынақ
Педагогикалық іс-тәжірибесі 4 семестр дифференциалды 
сынақ, 
Педагогикалық іс-тәжірибе 6 семестр дифференциалды сынақ,
Өндірістік практика – 8 семестрде дифференциалды сынақ.

Кредиттерді алу шарты Практика бағдарламасының мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 6 семестр

Әдебиет 1. Т.Т.Тұрлығұл. Мектепте Қазақстан тарихын оқытудың 
теориясы мен әдістемесі. Алматы «Мектеп» 1984 ж.

2. Короткова М.В., М.М.Студеникин. Практикум по методики
преподавания истории в школе. М., 2000 г.



3. Студекин М.Т. Методика обучения. Теоретический курс. 
М., 2000 г.
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Модульдің атауы және 
шифр

МКА 041701-Мемлекеттік қорытынды аттестация 

Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география

Модуль түрі Мемлекеттік қорытынды аттестация

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 3 контакт сағат (3 аудиториялық сағат)

Кредит саны 3 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 8 семестр

Оқитындар саны 10

Модульдің пререквизиті Ежелгі және орта ғасырлар тарихы, Жаңа заман тарихы, Қазіргі заман 
тарихы

Модуль мазмұны  Тарих мамандығы бойынша алған білімдердің жиынтығымен қатар, 
сонымен бірге білім алушының өз көзқарасын дәлелдей алуын, өзінің 
азаматтық ұстанымын білдіре алуын, тіл мәдениетін көрсете алуын да 
анықтауы тиіс. 

Оқу нәтижелері А. тарих ілімінің жалпы құрылысын, тарихи ғылымның әдістемесін 
білу,  осы сала бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу; 
В.  Тарих  мамандығы бойынша алған теориялық білімі мен түсінігін 
кәсіби деңгейде қолдана білу; 
С. Дәйектемелер құрастыру және тарих саласындағы проблемаларды 
шешу; 
Д.әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, 
пайымдаулар жасауға қажетті ақпарат жинауды және 
интерпретациялауды жүзеге асыру; 
Е. ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді мамандарға 
да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.

Қорытынды бақылау 
нысаны

Мамандық бойынша мемелекеттік емтихан;
2. Диплом жұмысын (жоба) жазу және қорғау немесе екі кәсіби пәннен 
мемлекеттік тапсыру.

Кредиттерді алу шарты Практика бағдарламасының мазмұнын толып игеріп, қорытынды 
бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 1 семестр

Әдебиет 1.  Қазақстан тарихы ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейін. 5 томдық.
1 том. «Атамұра» А., 1996, 2-том, А., 1998.

2. Мусин Чапай. Қазақстан тарихы. А., 2003, 463 бет.
3. Аманжолов  К.Р. Қазақстан  тарихы.  Дәрістер  курсы.,  1-2  к.,  А.,

2004.
5. История Казахстана с древнейших времен до наших дней. тт. 1-4. 

Алматы, 1996-2009
4. Каирбекова Р.Р., Кокебаева Г.К. Всемирная история в нoвое и новейшее

время. Учебное пособие. Алматы, 2007 г
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