
Археология және этнология 
мамандығы



Археология және этнология» мамандығы 
бойынша жалпы білім берудің мақсаттары:

•Елдің ата заңына, дәстүріне, мәдениеті мен 
әдебиетіне, түркі тілдес халықтардың 
құндылықтарына, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету, 
отан сүйгіштік рухында тәрбиелеу; 
білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік 
жағынан дамытуға, білім беру үрдісін 
психологиялық-педагогикалық тұрғыдан 
қамтамасыз етуге, сондай-ақ білім беру үрдісінің 
әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған 
кәсіби қызметті жүзеге асыруға және бәсекеге 
қабілетті халықаралық талаптарға сай кәсіби 
біліктілігі жоғары археолог-этнологтарды даярлау



Археология және этнология» мамандығы бойынша
жалпы білім берудің міндеттері:

•«Археология және этнология» мамандығы 
шеңберінде кәсіби білімді және тәжірибелік 
дағдыларды, қазіргі заманғы білім 
технологияларын меңгеруді қамтамасыз ету.
•Әдіснамалық және зерттеушілік даярлық пен 
ғылымның сәйкес бағыттары бойынша 
пәндерді терең оқытуды қарастырады және 
ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, 
жүргізу, ұйымдастыру-басқару іс-әрекеттерін 
игерту;



МАМАНДЫҚ ПАСПОРТЫ

 5В011400, 5В020300-Тарих,

 Оқу мерзімі: 4 жыл

 Оқу түрі: күндізгі

 Білім беру деңгейі: жоғары

 Түлектердің кәсіби қызметінің обьектілері:

 Жалпы білім беретін және арнаулы мектептер,
лицейлер, гимназиялар, колледждер. сонымен қатар –
тарихшылар жоғары оқу орындарында, мемлекеттік
мекемелерде және бұқаралық ақпарат салаларында
(ғылыми-зерттеу институттары, педагогикалық және
тарих кабинеттері, баспалар, әкімшіліктер,
кітапханалар, мұрағаттар, мұражайлар, мамандықты
жетілдіру институттары, газеттер, радио, теледидар),
археолог болып қызмет істей алады.



 Емтихан өткізу  
шарттары жыл сайын
қабылдау  комиссиясының  
төрағасы  (Ректор) 
бекітетін 5В020800 
«Археология және 
этнология» мамандығы  
бойынша талапкерлерден
шығармашылық  
емтихандар қабылдау
ережесі арқылы  
белгіленеді.

ОҚУҒА ТҮСУ



ОҚУ-ӨНДІРІСТІК  ТӘЖІРИБЕЛЕР ҚР БЖҒМ  БЕКІТКЕН 
СТАНДАРТТАРДА

КӨРСЕТІЛГЕН МЕРЗІМ БОЙЫНША  ӨТКІЗІЛЕДІ
5В020800-АРХЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ 

ЭТНОЛОГИЯ 
1-курста Археология ғылыми-зерттеу орталығында өтетін 

«Оқу тәжірибесі» – 3 апта; 
2-курста Археология ғылыми-зерттеу орталығында өтетін 

«Өндірістік тәжірибе» – 2,5 апта; 
3-курста Археология ғылыми-зерттеу орталығында өтетін 

«Өндірістік тәжірибе» – 2,5 апта; 
4-курста Археология ғылыми-зерттеу орталығында,  

облыстық, республикалық, аудандық, қалалық ЖОМ өтетін 
«Өндірістік тәжірибе» – 10 апта; 

4-курста Ясауи университетінде өтетін «Диплом алды 
тәжірибе» – 5 апта. 
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СТУДЕНТТЕР ҚАНДАЙ МЕКЕМЕЛЕРДЕ ТӘЖІРИБЕДЕН ӨТЕ АЛАДЫ?

Археология ғылыми-зерттеу орталығы

Ш.Уәлиханов атындағы тарих және 
этнология институты

Әзірет Сұлтан мемлекеттік қорық
мұражайы

ОҚО тарихи-мәдени этнографиялық
орталық



СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ



БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ 
НӘТИЖЕЛЕРІ

 Білімі:

5В020800 - «Археология және этнология» мамандығы бойынша білім 
бакалавры негізгі оқу жоспарында қарастырылған міндетті 
модульдерге енетін: Қазақстан тарихы, философия, экология және 
тұрақты даму, басқа да әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің негізгі 
ережелерін білуі; мемлекеттік және шетел тілдерін тереңдете 
меңгеруі; басқару құралы ретінде техникалық және жалпы 
бағыттағы бағдарламалық құралдармен жұмыс істеу дағдыларын 
меңгеруі; базалық пәндерді оқу барысында: педагогика, 
психология және адам дамуы, жас ерекшеліктер физиологиясы 
және мектеп гигиенасы, тәрбие жұмысының теориясы мен 
әдістемесі және т.б. пәндердің негізгі бөлімдерін білуі; 
кәсіптендіру пәндерін оқу үшін қажетті базалық білімінің болуы; 
кәсіби пәндерді оқу барысында: археология және этнология 
бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық 
түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды 
меңгеруі тиіс.



Тарих - біздің істеріміздің өткенінің 
куәсі, қазіргіміздің үлгісі мен өнегесі, 
ал болашағымыздың асыл
қазынасы. Мигель де Сервантес


