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Білім беру бағдарламасының паспорты 

Білім беру 

бағдарламасының коды мен 

атауы 

7М02201  Тарих  

Код және классификация 

білім салалары 

7М02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар 

Оқыту бағыттарының коды 

және жіктелуі 

7М022  Гуманитарлық ғылымдар 

ББ түрі Қолданыстағы 

Білім беру бағдарламасының мақсаты 

 Ғылыми-зерттеу, педагогикалық қызмет дағдылары бар, тарихи үрдістерді талдау және сыни 

бағалауға қабілетті магистрлерді дайындау; 

Берілетін дәреже: 

«7М02201 Тарих»  білім беру бағдарламасы  бойынша гуманитарлық ғылымдар магистрі 

Маманның лауазымдарының тізімі 

Университет оқытушысы, колледж ұстазы, ЖОО оқытушысы, ғылыми қызметкер, архивариус 

(жалпы профиль), музей қоры маманы, музей және көрме қорының сарапшысы, мемлекеттік 

қызметкер, тарихи-танымдық туризм маманы. 

Кәсіби қызметтің объектілері 

ғылыми-талдау орталықтары, қорлар, университеттер, колледждер, гимназиялар, саяси 

партиялар,қоғамдық-саяси ұйымдар мен қозғалыстар, бұқаралық ақпарат құралдары 

(бұқаралық ақпарат құралдары), үкіметтік емес ұйымдар (ҮЕҰ), білім беру органдары, 

мемлекеттік органдар, аналитикалық кеңес беру орталықтары, біліктілікті арттыру 

институттары. 

Кәсіби қызмет түрлері 

 бітірушілер колледждер мен жоғары оқу орындарында, мемлекеттік мекемелерде, 

бұқаралық ақпарат құралдарында, (ғылыми институттарда, педогогикалық және тарихи 

оқыту бөлімдерінде, баспада, әкімшілікте, кітапханада, мұрағатта, мұражайда, білімін 

жетілдіру мекемелерінде, БАҚ) жұмыс істей алады. 

Кәсіби қызмет функциялары 

- колледждер мен жоода курстар оқытуда; 

- мемлекеттік органдарда кәсіби қызмет жасау; 

- мұражайда, мұрағатта кәсіби қызмет жасау; 

- дағы оқытуда тәжірибе жүзінде білімін пайдалануы; 

- ғылыми-тарихи ақпаратты жинау және талдау; 

- тарихшы-зерттеуші ретінде білімін, біліктілігін, дағдыларын пайдалануы; 

- мәдени мұраларды сақтауда қызмет жасау;  

- тарихи сананы қалыптастыру; 

- тарихи-мәдени дәстүрлерді насихаттау; 

ББ нәтижелері 

ON1 Ғылыми коммуникацияны ана және шет тілінде жүзеге асыру 

ON2 Тарихи үрдістерді талдауда өркениеттілік және медениеттанушылық көзқарастардың 

принциптеріне сүйеніп, зерттеу міндеттерін шешуін білуі, академиялық жазудың 

нормаларын меңгерту, сыни талдаулардың дағдыларын дамыту, ғылыми шолулар, 

аннотациялар дайындау;; 

ON3Жүргізу, ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмысты тарта 

отырып, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалану; ақпараттық және 

компьютерлік технологиялар саласында кәсіби қызмет 

ON4Ұтымды пайдалануға барлық жиынтығы өркениетті тәжірибе ісінде тәрбие және оқыту, 



сондай, жеткілікті дәрежеде меңгеру және нысандары педагогикалық қызметі мен қарым-

қатынас;  
ON5 Ғылыми философиялық және діни сана ара қатынасын, жаратылыстану ғылымы мен 

гуманитарлық білімнің терең байланысын түсінуі; 
 ON6 Тарих ғылымның дамуының негізгі кезендері жалпы мазмұны мен басты жетістіктері туралы білу; 

ON7 әлемдік еркениеттің өзекті мәселелерін білуі керек 

ON8  Кешенді пәнаралық мәселелерді шешу;  ; 

ON9 Қабілетін көрсету сындарлы ойлау, жобалау, енгізу және бейімдеу тарихи үдерістер; ON10 Өз 
білімі мен жетістіктерін әріптестеріне, кәсіби қоғамдастыққа және көпшілікке жеткізу.  

ON 10 Өз білімі мен жетістіктерін әріптестерге, кәсіби қоғамдастыққа және жалпы 

жұртшылыққа жеткізу; 

 



Еуропалық жоғары білім беру кеңістігінің біліктілік шеңберінің шеңберіндегі 

екінші деңгейлі дескрипторлар (RK-EHEA) 

  

 

Білім беру бағдарламасының соңында түлектер: 
1) зерттелетін салада дамыған білімге және осы саладағы алдыңғы қатарлы білімге 

негізделген түсініктерді зерттеу контекстінде идеяларды әзірлеу және (немесе) қолдану 

кезінде көрсетуге; 

2) өз білімін, түсінігін және жаңа ортада, пәнаралық кеңістікте мәселелерді шешу 

қабілеттерін кәсіби деңгейде қолдана алады; 

3) әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып пайымдауды 

қалыптастыру үшін ақпарат жинайды және түсіндіреді; 

4) мамандарға да, маман емес адамдарға да ақпаратты, идеяларды, тұжырымдарды, 

проблемалар мен шешімдерді нақты және бір мәнді түрде жеткізуге; 

5) оқу саласында әрі қарайғы білімін тәуелсіз жалғастыру үшін қажетті жаттығу 

дағдылары. 

 

  



Білім беру бағдарламасының мазмұны 

Модуль атауы Компон

ент, 

циклі 

(МК, 

ЖООК, 

ТК) 

Код 

пәндер 

Пән / практика 

атауы 

Пәннің қысқаша мазмұны Қарыз 

саны 

Семестр Қалыпта

стырылғ

ан 

құзырет

тер 

(кодтар) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпы 

кәсіптік 

пәндер 

БП 

ЖООК 

GTF 

5201 

Ғылым тарихы 

және 

философиясы 

Пәнді оқу барысында ғылымның тарихы мен 

философиясы, магистранттар тарих 

философиясының білімін және басқа 

философиялық ғылымдардан жеке тұлға 

дағдыларын меңгереді. Сондай-ақ ғылыми 

ойлау мәдениеті қалыптасады, аналитикалық 

қабілеттер мен зерттеу қызметінің дағдылары 

дамиды 

3 1 ON5 

ON8 

ON9 

БП 

ЖООК 

ShT 

5202 

Шет тілі (кәсіби) Бұл пәнді оқу барысында магистранттар шет 

тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас 

дағдыларын меңгереді. Кәсіби қызмет 

саласында арнайы және ғылыми әдебиетті 

түсіну дағдыларын дамытуға көп көңіл 

бөлінеді. 

5 1 ON1 

ON3 

БП 

ЖООК 

ZhMP 

5203 

Жоғары 

мектептің 

педагогикасы 

Бұл пән оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру 

дағдыларын қалыптастырады, сондай-ақ 

жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру жүйесінде табысты ғылыми 

шығармашылыққа жан-жақты дайындықты 

дамытады 

4 1 ON4 

ON10 

 

 

БП 

ЖООК 

BP 

5204 

 

Басқару 

психологиясы 

Пән магистранттардың басқару 

психологиясының теориялық-әдіснамалық 

негіздерін түсінуін және түсінуін, басқару 

үдерістері жүйесіндегі тұлғаның рөлі мен 

орны туралы түсінігін береді, басқару 

4 1 ON3 

ON4 

ON10 



қызметінің және басқару өзара іс-қимылының 

мәнін ашады. Магистранттар персоналды 

басқару принциптері мен әдістерін, 

мотивация теориясын, басқарушылық 

шешімдерді қабылдауды зерттейді, басқару 

ортасындағы басшылық, көшбасшылық және 

тұлғааралық коммуникация дағдыларын 

алады 

Отандық 

тарихтың 

өзекті 

мәселелері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КП 

ЖООК 

KTG-

PU 

5301 

Қазіргі тарихи 

ғылымдағы 

пәнаралық 

әдістер 

Пән магистранттардың тарих ғылымының 

пәнаралық байланыстарын әлеуметтік 

пәндермен, сонымен қатар антропология 

және әлеуметтанумен, демографиямен және 

экономикамен, құқықтанумен байланысты 

тарихи ғылымның ұғынуын және түсінуін 

береді. Магистранттар тарих ғылымының 

пәнаралық байланыстарын филологиямен 

және лингвистикамен, тарихи зерттеу 

объектілеріне мәдениеттанулық және 

философиялық қажеттіліктерді моделдеуді 

және әдістерін, принциптерін зерттейді. 

5 1 ON2 

ON3 

ON5 

ON8 

 

 

БП ТК KHKК

КZh  

5205 

Қазақстан және 

халықаралық 

қарым-қатынас 

қазіргі жүйесі 

Пән Қазақстанның және қазіргі халықаралық 

қатынастар жүйесінің рөлін ұғынуға және 

түсінуге мүмкіндік береді. Қазақстанның 

тәуелсіздік алуы, сыртқы саясатты 

қалыптастыру, геосаяси жағдай, көпвекторлы 

сыртқы саясатты дамыту, халықаралық 

ұйымдармен өзара қарым-қатынас процесін 

зерттейді. Қазақстанның аймақта және әлемде 

қауіпсіздікті қалыптастыру жөніндегі сыртқы 

саяси бастамалары туралы түсінік 

қалыптасудабезопасности в регионе и мире. 

5 1 ON2 

ON9 

ON10 

БП ТК AA 

EKA 

Аудиовизуалдық 

архивтер және 

Аудиовизуалды мұрағаттар және 

электрондық құжат айналымы" пәні 

ON2 

ON3 



5205 электрондық 

құжат айналымы 

стандартты емес жағдайларда шешім 

қабылдауды қалыптастыруға, қабылданған 

шешімдер үшін әлеуметтік және этикалық 

жауапкершілікті көтеруге бағытталған. 

Деректанулық талдауды жүзеге асыру, 

электрондық құжат айналымы саласында 

жаңа идеяларды тудыру 

ON9 

Әлем 

тарихының 

іргелі 

мәселелеріне 

жаңа көзқарас 

және оқыту 

әдістемесі 

КП ТК ATIM-

ZhK 

5302 

Әлем 

тарихының 

іргелі 

мәселелеріне 

жаңа көзқарас 

Пән әлемдік тарихтағы мемлекеттік-

құқықтық үрдістерді түсіну мен түсінуді, 

еуропалық қоғамның қайта жандандырудан 

реформалауға дейінгі дамуын береді. ХІХ 

ғасырдағы материализмнің позитивизмі мен 

дамуы, өркениетті талдаудың мәдени-тарихи 

әдіснамасы, Тарихи синтез және "жаңа 

әлеуметтік тарих"зерттеледі. Магистранттар 

дүние жүзі тарихының қазіргі замандағы 

дүниетанымдық мәселелерін зерттейді 

5 2 ON5 

ON6 

ON7 

ON9 

КП ТК ZhMT 

OA 

5303 

Жоғары 

мектепте 

тарихты оқыту 

әдістемесі 

Пән мазмұны жоғары мектепте тарихты 

оқытудың дәстүрлі және инновациялық 

әдістерімен танысудан тұрады. Оқыту 

мәселелерін ашады (оқу қызметінің теориясы, 

оқыту теориясы, оқытудың белсенді 

әдістерінің негіздері). Білімді меңгеру 

заңдылықтарын, оқу қызметінің тиімділік 

шарттарын, сондай-ақ жоғары оқу орнындағы 

тарих курсындағы сабақтарда тұтас оқу-

тәрбие жағдайларын ұйымдастыруға нақты 

талаптарды қарастырады. 

 

5 2 ON1 

ON2 

ON3 

ON4 



КП ТК GTOT 

5304 

ХХ  ғасыр 

тарихи ойының 

тарихы 

Бұл пән тарих ғылымының тарихын 

зерделеудің негізгі тәсілдерін ұйымдастыру 

дағдыларын қалыптастырады. 

Университеттер мен тарихи қоғамдардағы 

тарих, ұлттық тарихнама феномені туралы 

түсінік қалыптастырады. Ғасырлар 

тоғысындағы саяси тарихнаманың құрылымы 

мен көлемі зерттеледі. 

5 2 ON3 

ON5 

ON6 

ON9 

Тарихтың 

теориялық 

әдіснамалық 

проблемалар

ы мен 

кезеңдестіру  

КП ТК TK 

(ODT) 

6306 

 Тарихты 

кезеңдендіру 

(Отан және 

дүниежүзілік 

тарихи) 

Тарих ғылымының кезеңдеу мәселелерін 

зерттеу. Тарихи құбылыстарды зерттеудегі 

жаңа әдіснамалық тәсілдер, бастапқы 

оқиғаларды бағалау критерийлерін өзгерту 

зерттеледі. Тарих ғылымын кезеңдеудің 

жаһандық проблемасын қайта ойлау 

дағдыларын меңгеру. Зерттеушілердің 

ғылыми дүниетанымының қалыптасуына әсер 

ету факторлары, Қазақстанның тәуелсіздігі 

және дүниежүзілік-тарихи процесс 

контекстіндегі ис-торияның жергілікті 

мәселелері зерттеледі. 

5 3 ON2  

ON5 

ON6 

ON9 

 

КП ТК TDT 

AM 

6305 

Тарихнама мен 

деректанудың 

теориялық-

әдістемелік 

мәселелері 

Ғылыми түсініктер, категориялар мен 

принциптер, тарихтың позитивистік 

әдіснамасы оқытылады. Альтерна-тивтілік 

және заңдылық сияқты тарихи зерттеулердегі 

негізгі заманауи әдіснамалық 

тұжырымдамаларды меңгеру. Тарих 

ғылымын зерделеудің қазіргі мәселелері, 

деректанулық талдау және синтез, ИСО-

ториялық таным принциптері, тарихи зерттеу 

әдістері туралы түсінік қалыптасады. 

5 3 ON2 

ON5 

ON6 

ON8 

 

Тарих 

философиясы 

және 

КП ТК ATA 

6307 

Әлеуметтік 

танымның 

әдіснамасы 

Әлеуметтік таным ерекшеліктері. Әлеуметтік 

танымның жаратылыстану-ғылыми 

пәндердегі танымнан айырмашылығы. 

5 3 ON3 

ON5 

ON9 



әлеуметтік 

философияны

ң мәселелері 

Әлеуметтік таным ерекшелігіне қатысты 

неокантиан мұрасын зерттеу. В. Дильтейдің 

көзқарастары мен ілімдерін талдау. 

Әлеуметтік таным принциптерін анықтау. 

Әлеуметтік танымның ерекше құралдары 

ретінде түсінуді, түсіндіруді талдау. 

КП ТК TF 

6308 
Тарих 

философиясы 

Бұл пән тарих философиясының негізгі 

концепцияларын қарастырады. Әлемдік 

тарихтың жалпы схемасы. Индивидуалистік 

(ашық) қоғам және оның мәні. 

Индивидуалистік (ашық) қоғамды жаулап 

алу. Капитализм перспективалары. Ұжымдық 

ойлау. Ұжымдық ойлаудың ішкі 

параметрлері. Ұжымдық ойлаудың 

дүниетанымы. Ұжымдық өмір салтының 

негізгі параметрлері. Ұжымдық өмір 

салтының қажеттілігі мәселесі 

4 3 ON3 

ON10 

 

Тарих 

ғылымының 

даму тарихы, 

тарихы және 

логикасы* 

 

 

КП ТК PFTK 

HAE 

MDM  

5302 

Ресей 

Федерациясы 

территориясынд

а қазақ 

тұрғындарының 

әлеуметтік-

экономикалық 

және мәдени 

даму мәселелері 

Бұл пән "диаспора", 

"ирредента"терминдерінің мәні мен түсінігін 

қарастырады. Ресей Федерациясында тұратын 

қазақ халқының тарихын зерттеу 

барысындағы тарихнаманың негізгі 

мәселелері. 1920-1930 жылдары Қазақ КСР 

мен Ресей Федерациясының Әкімшілік-

аумақтық бөлінуінің мәселелері. Аштық 

1920-шы жж. және оның әсері 

демографиялық жағдайды Оңтүстік Уралда. 

Қазақ халқының Оңтүстік Орал аумағында 

ауыл шаруашылығын дамытуға қатысуы. 

5 2 ON1 

ON2 

ON5 

ON10 

КП ТК TGTT 

5303 
Тарих 

ғылымының 

тарихы. 

Тарихнамасы 

Курстың пәні мен міндеттері. Проблемалық 

өрістерді анықтау. Тарих ғылымының 

тарихын зерттеудегі негізгі тәсілдердің 

сипаттамасы. Ежелгі орыс тарихи 

5 2 ON6 

ON7 

ON9 



шығармалары. Университеттер мен тарихи 

қоғамдардағы тарих. Ұлттық тарихнама 

феномені. Тарихи кәсіптегі универсализм 

ерекшеліктері. Саяси тарихнаманың 

құрылымы мен көлемі. Ғасырлар 

тоғысындағы экономикалық тарихты 

институттандыру. 

КП ТК ABK 

5304 

Әлеуметтік 

басқару қисыны 

Басқару ұғымы ретінде. Әлеуметтік 

үрдістерді басқару ерекшеліктері және 

логика. Әлеуметтік басқарудағы табиғи және 

саналы арақатынасы. Әлеуметтік басқару 

объектісі мен субъектісі. Жалпы және жеке 

әлеуметтік процестерді басқару логикасы. 

5 2 ON5 

ON10 

Тарих 

философиясы 

және 

әлеуметтік 

философия 

мәселелері* 

КП ТК MTA 

6305 

Мұрағаттану 

теориясы мен 

әдістемесі 

Революцияға дейінгі Қазақстандағы мұрағат 

ісі. Кеңес өкіметінің алғашқы жылдарындағы 

Қазақстан мұрағаты (1918-1922). 1922-1936 

жылдардағы Қазақстан архивтері 1936-1945 

жылдардағы Қазақстан архивтері 1946-1991 

жылдардағы Қазақстан архивтері 

Республиканың Орталық мемлекеттік кино 

және фотоқұжаттар мен дыбыстық жазбалар 

мұрағатының қызметі. Қазақстан 

Республикасында мұрағат қызметінің 

қалыптасуы. Қазақстан Республикасы 

мұрағат қызметінің халықаралық 

ынтымақтастығы. Қазақстан Республикасы 

мұрағаттары қызметінің құқықтық негіздері. 

Мұрағат. Мұрағатқа құжаттарды дайындау 

және рәсімдеу. Мұрағатта құжаттарды 

қалыптастырудың негізгі ережелері. 

5 3 ON1 

ON2 

ON3 

 

КП ТК AKKM  

6306 

Ақпараттық 

қоғам 

құрылымындағы 

Ақпараттық қоғамды анықтау. Архивтер 

конструктивтік тарихнама ретінде. 

Ақпараттық қоғамды дамытудағы 

5 3 ON1 

ON2 

ON3 



мұрағаттар мұрағаттардың рөлі. Ақпараттық және 

журналистік қызмет құрылымындағы 

мұрағаттар. Мұрағат еліміздің тарихи 

тақырыптарына және қоғамдық-саяси даму 

мәселелеріне арналған жарияланымдардың 

құжаттық негізі ретінде. Мұрағаттар ақпарат 

көзі және қоғамның әлеуметтік көңіл-күйінің 

құжаттық құрамдас бөлігі ретінде. Бейне 

және фото мұрағаттар теледидар 

хабарламасының арнайы материалы ретінде. 

Баспадағы Фото мұрағаттардың ерекшелігі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақ 

халқының 

революцияға 

дейінгі 

шаруапшылы

қ және 

мәдени 

дамуы* 

КП ТК ShMT 

6307 

Шаруашылық- 

мәдени типтер 

Шаруашылық-мәдени типтердің мәні мен 

функциялары. Шаруашылық және олардың 

түрлері. Адамның және табиғи-климаттық 

жағдайлардың өзара әрекеттесуі. Мәдени 

типтердің дамуы. Көшпелі шаруашылық. 

Мәдениеттің дамуы және оның көршілес 

өңірлерге әсері. Ортағасырлық ғалымдардың 

ғылыми көзқарастарының негізгі ережелері. 

Қазақ қоғамының шаруашылығы мен 

мәдениетін дамыту. ХІХ-ХХ ғасырлардағы 

қазақ интеллигенциясының қызметі. Қазақ 

қоғамындағы модернизациялық үрдістер 

және олардың шаруашылық пен мәдениеттің 

дамуына әсері. 

5 3 ON1 

ON2 

ON3 

ON9 

КП ТК RIKKK 

6308 

ХІХ- ХХ ғғ. 

басындағы Ресей 

империясындағы 

қазақ 

қызметкерлеріні

ң қызметі 

Бұл пән Қазақстан аумағында ХІХ-ХХ ғғ. 

басындағы білім беру жүйесінің дамуын 

қарастырады. Қазақ қызметшілерінің 

санатының дамуы. Қазақ шенеуніктері 

қызметінің негізгі және кәсіби салалары. 

Қазақ қызметшілерінің қоғамдық-саяси 

қызметі. Қазақ шенеуніктерінің ортасында 

патронаждық жүйе. Қазақ қызметшілерінің 

4 3 ON2 

ON3 



мәдени-ағартушылық қызметі. Қазақ 

шенеуніктерінің мүдделерін қорғаудағы 

қызметі 

    Вариативтік модуль- 10 кредит (5206-5207)    

Жалпы 

базалық 

пәндер  

 

БП/ТК       AMUSh

T 
 

Арнайы 

мақсаттар үшін 

шетел тілі 

Бұл пәнде арнайы мәтіндер, мәтіндердің 

тілдік: лексикалық, морфологиялық, 

синтаксистік ерекшеліктері, академиялық 

жазу, эссе жазу, нақты мәтіндер мен ғылыми 

мақалалар, мәтін жазудың тақырыптық және 

құрылымдық ерекшеліктері және оған 

қойылатын талаптар, мәтінді құру мен талдау 

қарастырылады. 

5 2 ON1 

ON3 

 

 БП/ТК       IKT Іскерлік қазақ 

тілі 

Пән магистранттар арасында сөйлеу 

мәдениетін дамытуға, іскерлік қазақ тілінің 

грамматикасын оқытуға, іскерлік қарым-

қатынасқа байланысты лексикалық 

минимумға бағытталған. Магистранттар 

жұмыс, жұмыс уақыты, қазақ тілінде жұмыс 

күнін жоспарлау туралы есептерді оқып 

үйренеді. 

5 2 ON1 

 

 БП/ТК       IR Іскерлік 

риторика   

Бұл пән іскерлік риториканың теориялық  

заңдылықтары және оны практикалық 

тұрғыда жүзеге асыру,қазақ халқының 

шешендік өнері,қазақтың би-шешендері және 

олардың шешендік сөздері,қазіргі қоғамдағы 

адамдар арасындағы қарым-қатынастарды тіл 

арқылы жолға қою қағидаларын 

қарастырады. 

5 2 ON1 

 

 БП/ТК       IBBT  Инновациялық 

білім беру 

технологиялар 

Бұл пән бойынша қазіргі білім беру 

жүйесі,білім беру парадигмасының өзгеруі, 

оның ерекшеліктері,мәні, белгілері, 

технология ұғымы шеберлік және іскерлік, 

білім беру технологиялардың құрылымы, 

5 2 ON4 

 



түрлері, оқытушының негізгі функциялары, 

жобаны жасау барысында өздік жұмыс, 

ізденіс жұмысы, топтық жұмыс, 

альтернативті оқыту технологиялары 

қарастырылады. 

 БП/ТК       PShN Педагогикалық 

шеберлік 

негіздері 

Бұл пән жоғары мектептегі оқытушылық 

қызметке қажетті қазіргі заманғы білімнің 

маңызды салаларының бірі педагогикалық 

ғылым туралы. Білім және түсінік жүйесін 

қалыптастыруға мүмкіндік береді.        Пән 

мазмұнында жоғары мектеп 

педагогикасының орны, рөлі және маңызы 

туралы түсінік беретін педагогикалық 

теорияның ғылыми, теориялық негіздері 

қарастырылады. 

5 2 ON4 

 

 БП/ТК       KKKP Конструктивтік 

қарым-қатынас 

психологиясы 

Бұл пән конструктивті қарым-қатынас 

психологиясы,қарым-қатынас 

құрылымы,қарым-қатынастың 

коммуникативті жағы,қарым-қатынастың 

перцептивті жағы,қарым-қатынастың 

интерактивті жағы, тұлғааралық 

қатынастар,тұлғааралық конфликт және оны 

шешудің тәсілдері,қарым-қатынас стильдерін 

қарастырады. 

5 2 ON4 

 

 БП/ТК       IT Интернет 

технологиялары 

Бұл пән интернет технологияларының 

негізі,интернет байланысының үлгісі, 

интернетке қолданушылардың қол жеткізуі, 

интернеттегі Wеb-серверлер, WEB-ресурстар 

технологиясы, интернетте іздестірудің 

технологиясы, интернет сервистері, 

электрондық почта, Файлдармен айырбас 

және т.б. қарастырады. 

5 2 ON3 

 

 БП/ТК       ZhBKT Жобаларды Бұл пән жобаларды басқарудың ұйғарымы 5 2 ON3 



басқарудың 

қазiргi 

технологиясы 

(ағылшынша. project management), 

техникаларды қолдану,жобаның кәсiби 

салаларында жобаларды басқару,техникалық 

тиiмдiлікті үйлестiретiн жобаның және 

басқарушы әдiстер  өнiмiн жасау мәселелерін 

қарастырады және жобалар бойынша 

құзырыреттіліктерді қалыптастырады. 

 

Кәсіби 

практикалар 

БП 

ЖООК 
 Педагогикалық 

практика 

Педагогикалық практика кезінде 

магистранттар магистерлік бағдарлама пәнін 

оқу барысында алған білімдерін, іскерліктері 

мен дағдыларын бекітеді. Бұл сабақ өткізудің 

әр түрлі формаларын дайындау және өткізу 

әдістемесін меңгеру, оқу сабақтарын Талдау 

әдістемесін меңгеру, қазіргі заманғы білім 

беретін ақпараттық технологиялар туралы 

түсініктерді  іру дағдыларын меңгеру. 

4 3 ON3 

ON4 

ON6 

ON7 

ON9 

ON10 

 

КП 

ЖООК 
 Зерттеу 

практикасы 

Зерттеу практикасы таным мен зерттеудің 

ғылыми әдістерін меңгеру арқылы 

шығармашылық кәсіби ойлау дағдыларын 

қалыптастырады. Практикадан өту кезінде 

магистрант ғылыми зерттеу технологияларын 

меңгереді, стандартты емес ойлауды, 

эксперимент қоюды және дайындауды, 

ғылыми зерттеулердің нәтижелерін 

рәсімдейді және бағалайды. 

10 4 ON2 

ON3 

Ғылыми-

зерттеу 

жұмысы 

МҒЗЖ  Тағылымдамада

н өту мен 

магистрлік 

диссертацияны 

орындауды 

қамтитын 

магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы 

тағылымдамадан және магистрлік жобаны 

орындаудан тұрады. Тағылымдама 

барысында магистранттар жоба тақырыбы 

бойынша ақпараттар мен материалдарды 

жинайды және жинайды. Ғылыми 

зерттеулердің заманауи әдістерін қолдану, 

сараптамалық деректерді өңдеу және 

24 1,2,3,4 ON2 

ON3 

ON8 

ON9 

ON10 

 



жұмысы  интерпретациялау машықтарын бекітед 

Қорытынды  

аттестаттау 

ҚА  Магистрлік 

диссертацияны 

ресімдеу және 

қорғау (МДРҚ) 

 12 4  

    Барлыгы 120   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


