


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 5В011400, 
5В020300 – «Тарих» 
мамандығы  бойынша
талапкерлерден
шығармашылық  
емтихандар қабылдау
ережесі арқылы  
белгіленеді.

ОҚУҒА ТҮСУ



ОҚУ-ӨНДІРІСТІК  ТӘЖІРИБЕЛЕР ҚР БЖҒМ  БЕКІТКЕН 
СТАНДАРТТАРДА

КӨРСЕТІЛГЕН МЕРЗІМ БОЙЫНША  ӨТКІЗІЛЕДІ

5В011400, 5В020300-Тарих 
1-курста Ясауи университетінде өтетін «Оқу 

тәжірибесі» – 3 апта;
2-курста ҒЗИ және қалалық ЖОМ өтетін 

«Педагогикалық тәжірибе» – 3    апта;
3-курста ҒЗИ және қалалық ЖОМ өтетін 

«Педагогикалық тәжірибе» – 2 апта;
4-курста облыстық, республикалық, аудандық, 

қалалық ЖОМ өтетін «Өндірістік тәжірибе» – 10 
апта;

4-курста Ясауи университетінде өтетін «Диплом 
алды тәжірибе» – 5 апта.



ОҚУ
Мамандықтың оқу 

жоспарларындағы жеке пәндер блогы 
бойынша жұмыспен қамтылған (еңбек 
келісім-шарттарын жасасқан) оқытушы-
профессорлар құрамының штат 
бірліктерінің жалпы саны – 23. Оның 
ішінде 2 ЖАК ғылым докторы, 6 ЖАК 
доценті, 10 ғылым кандидаты, 3 PhD 
докторы, 2 магистр  оқытушы қызмет 
атқарады. Тарих кафедрасында  
5В011400, 5В020300-Тарих, 5В020800 
археология  және этнология 3 мамандық 
бойынша мамандар даярлайды.

Аталған мамандықтардың міндетті 
курстарын кафедраның тәжiрибелi, 
бiлiктiлiгi жоғары оқытушылары 
жүргiзедi. Міндетті және таңдаулы пәндер 
бойынша кафедра мәжiлiсiнде 
талқыланып, бекiтiлген аралық бақылау 
тапсырмалары, емтихан билеттерi бар, 
тест сұрақтары мен СӨЖ және ОБСӨЖ 
сапасы мен ұйымдастырылуы тиiстi 
назарда. 2015-2016 оқу жылынды 
«Мевлана» бағдарламасы бойынша 
мамандықтың 3 студенті Түркия 
Республикасы  университеттерінде I-
семестр білім алды.



ҒЫЛЫМ
Кафедра оқытушы-професссор құрамы халықаралық және республика 

көлеміндегі ғылыми конференцияларға қатысумен қатар, кафедрада жыл 
сайын «Өзбекәлі Жәнібек оқулары», «Дүниежүзілік тарихтың өзекті 
мәселелері» атты конференциялар және Дүниежүзі тарихынан пәндік 
олимпиада дәстүрлі түрде өткізіледі. 2015-2016 оқу жылында кафедраның 
ОПҚ құрамы импак факторлы 4 халықаралық журналға ғылыми мақала 
жариялады 



ТӘРБИЕ
Мамандық студенттерінен 

құрылған «Атамекен» тарихи-
танымдық клубы жұмыс істеп 
келеді. Клубтың  жоспары  
бойынша түрлі сұхбаттар, 
кездесулер өткізіліп тұрады. 
Бекітілген тәрбие жоспарына 
сәйкес кафедра ОПҚ құрамы 
студенттер жатақханаларында 
түрлі іс-шаралар 
ұйымдастырады.



СТУДЕНТТЕР ҚАНДАЙ МЕКЕМЕЛЕРДЕ ТӘЖІРИБЕДЕН ӨТЕ АЛАДЫ?

 Археология ғылыми-зерттеу орталығы

 Ш.Уалиханов атындағы тарих және этнология 
институты

 Әзірет Сұлтан мемлекеттік қорық мұражайы

 ОҚО тарихи-мәдени этнографиялық орталығы

 №21 колледжі

 М.Мәметова атындағы №6 жалпы орта мектебі

 №15 М.Жұмабаев атындағы мектеп-гимназия

 №21 жалпы орта мектебі

 Т.Рысқұлов атындағы №24 жалпы орта мектебі

 А.Байтұрсынов атындағы №1 жалпы орта мектебі

 Ататүрік атындағы №17 мектеп-гимназиясы

 №19 жалпы орта мектебі

 №23 жалпы орта мектебі



МАМАНДЫҚ ЖЕТІСТІГІ



СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ


