
 ҚҰРМЕТТІ ТАЛАПКЕРЛЕР! 

Тарих факультеті 70 жылдан астам уақыт 
бойы тарих саласындағы мамандарды даярлап 
келеді. Егер алғашқы жылдары факультетте 10-
нан аса оқытушылар мен 300 студент оқыса, 
қазіргі таңда үш кафедра: Қазақстан тарихы, 
археология, этнология және музеология, 
дүниежүзі тарихы, тарихнама және деректану 
кафедралары жұмыс істейді. Кафедраларда 125-
ке жуық профессор-оқытушылар құрамы 800-ге 
жуық студент, магистранттар және докторант-
тарға заманауи талаптарға сай білім беру 
бағдарламалары бойынша білім беруде. Тарих 
факультеті шетелдік жоғары оқу орындарымен 
білім алмасуға мүмкіндік береді, қазіргі таңда 
20- дан аса ірі халықаралық жоғары оқу орында-
рымен, ғылыми орталықтарымен ынтымақтас-
тық қарым- қатынастар орнатылған.

Оқу үдерісімен қатар студенттер факуль-
теттің ғылыми    жобаларын    жүзеге     асыруға 
белсене қатысады.  Факультетте  Т.О.  Омарбе-
ковтің, Қ.Т. Жұмағұловтың, Б.Б. Карибаевтың, 
В. Зайберттің, Қ.С. Қаражанның, Ж.Қ. Тайма-
ғамбетовтің, Қ.М. Атабаевтың, У.Х. Шәлеке-
новтің, Ә.Т. Төлеубаевтың ғылыми мектептері 
қалыптасып, жұмыс істеуде.

Факультет түлектері еліміздің орта, арнаулы 
және жоғары оқу орындарында, ғылыми-
зерттеу мекемелерінде, мемлекеттік басқарма 
органдарында, мәдениет мекемелері мен 
ұйымдарында, халықаралық және ұлттық 
компанияларда, ұлттық қауіпсіздік саласында 
еңбек етуде. Білім беру үдерісінің негізгі бөлігі 
өндіріс орындарындағы тәжірибені құрайтын-
д ы қ т а н ,  с т у д е н т т е р д і ң  ғ ы л ы м и  і с -
тәжірибелерін өтеу мекемелерінде жұмысқа 
орналасу мүмкіндіктері де көп.

Құрметті жас түлек! Егер сен табысты мансап 
жолын құрып, өмірде жетістікке жетем десең 
ҚазҰУ- дың тарих факультетін  таңда!

ФАКУЛЬТЕТ ДЕКАНЫ
тарих ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор 

НОҒАЙБАЕВА
Меңдігүл Сағатқызы
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Тарих факультеті әлем және Отан тарихы, археология және этноло-
гия, музей ісі және ескерткіштерді қорғау, мұрағат ісі, құжаттану және 
кітапхана салалары бойынша бәсекеге қабілетті жаһандық жоғары 
сапалы мамандарды даярлаудағы көшбасшы.

Факультет түлектері:
• Орта, арнаулы және жоғары оқу орындарында (мектеп, гимназия, 

колледж, университет)
• Ғылыми-зерттеу мекемелерінде
• Мемлекеттік басқарма органдарында (әкімдік, министрлік және т.б.,)
• Ұлттық, мемлекеттік, орталық, облыстық, қалалық, аудандық, 

ведомствалық, коммерциялық және жекеменшік мұрағаттарда
• Мәдениет мекемелері мен ұйымдарында (мұражай, кітапханалар)
• Халықаралық және ұлттық компанияларда
• Банк саласында
• Дипломатиялық қызмет
• Саяси сарапшы
• Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарындағы іс жүргізу
• Халыққа қызмет көрсету орталықтарында
• Ұлттық қауіпсіздік саласында
• Қоғамдық ұйымдар мен қорларда
• Туризм саласында жұмыс атқара алады.
 

ТҮЛЕКТЕР ҚАЙДА ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ...
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БІЗДІҢ МАҚТАНЫШЫМЫЗ – ТҮЛЕКТЕРІМІЗ
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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

В034 – «Тарих және археология» бағдарламалар тобы:
6В02204-Археология және этнология                          
6В02205-Тарих
6В02206-Музей ісі және ескерткіштерді қорғау
6В02211-Этнология және антропология
6В02210-Археология
В043 – «Кітапхана ісі, ақпаратты өңдеу және мұрағаттану ісі» 
               бағдарламалар тобы:
– Мұрағаттану, құжаттар жүргізу және құжаттамалық қамтамасыз ету
– Кітапханалық ақпараттық жүйелер
– Сандық архивтану және құжаттану

Тарих факультеті отандық және шетел тарихы, археология және 
этнология, музей ісі және ескерткіштерді қорғау, мұрағаттану, құжат-
тар жүргізу және құжаттамалық қамтамасыз ету, кітапхана ісі салалары 
бойынша мамандар дайындайды.

M053 – «Тарих және археология» бағдарламалар тобы:
7М02210-  Тарих
7М02208-Дүние жүзі тарихы (Италияның Ла Сапиенца университетімен 
қос дипломды білім беру бағдарламасы)
7М02213-Ұлттық тарих (Түркияның Стамбул университетімен 
қос дипломды білім беру бағдарламасы)
-Тарих (Ресейдің РУДН университетімен біріккен білім беру бағдарламасы)

7М02207-Археология және этнология
7М02215-Физикалық антропология
7М02209-Тарихи информатика
7М02214-Көпшілік тарих
7М02212- Музей ісі және ескерткіштерді қорғау
7М02218- Музей ісі және ескерткіштерді қорғау 
(Алтай Мемлекеттік университетімен біріккен қос дипломды 
білім беру бағдарламасы)
7М02219- Археология
7М02210- Этнология және антропология
7М02224-Цифрлық дәуірдегі мұражай: дәстүр және инновациялар (РМГУ) 
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M016 – «Гуманитарлық пәндер бойынша педагогтарды даярлау» 
бағдарламалар тобы:
 
7М01601-Тарих
7М01602-Тарих және география

M069 – «Кітапхана ісі, ақпаратты өңдеу және мұрағаттану ісі» 
бағдар ламалар тобы:

7М03206-Кітапханалық ақпараттық жүйелер
7М03205-Мұрағаттану, құжаттану және құжаттаманы қамтамасыз ету
7М03208-Мұрағаттану және құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету 
(Ресей мемлекеттік гуманитарлық университетімен қос дипломды 
білім беру бағдарламасы)

7М03207-IT мұрағаттану және құжаттану

D053 – «Тарих және археология» бағдарламалар тобы:
8D02205-Археология және этнология
8D02206-Тарих
8D02207-Музей ісі және ескерткіштерді қорғау
8D02210-Археология
8D02211-Этнология және антропология

D069 – «Кітапхана ісі, ақпаратты өңдеу және мұрағаттану ісі» 
бағдарламалар тобы:
8D03205-Мұрағаттану, құжаттану және құжаттаманы 
басқаруды қамтамасыз ету
8D02206-Кітапханалық ақпараттық жүйелер
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«Тарих және археология» бағдарламалар тобының артықшылықтары:
Пәнаралық және шетелдік жоғары оқу орындарымен қос дипломды 

және бірлескен білім беру бағдарламаларының болуы (Ресей, Түркия, 
Италия); Қазақстанның ең беделді археологиялық базаларында тәжірибе 
өту мүмкіндігі (Шілікті, Ботай, Алтай, Ақтөбе (Баласағұн), Геоархеология); 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың тарих факультеті еліміздегі «Музей ісі 
және ескерткіштерді қорғау» білім беру бағдарламасы бойынша үш 
сатылы білім беру жүйесі негізінде мамандар даярлайтын жалғыз жоғары 
оқу орны.

«Гуманитарлық пәндер бойынша педагогтарды даярлау» бағдарлама-
лар тобының артықшылықтары:

Тарих факультеті және география және табиғатты пайдалану факуль-
теттерінің жетекші профессорлары мен доценттері дайындаған өзекті 
мәселелер бойынша бірегей авторлық пәндер; Білім берудегі ең жаңа 
әдістемелер мен техникалық құралдар; Тарих және география саласында-
ғы мәселелер мен методологиялардың кең-ауқымды спектрі; Магистрант-
тың таңдауы бойынша жекелеген маманданған пәндерді терең зерттеу; 
Ғылыми жобаларға қатысу.

«Кітапхана ісі, ақпаратты өңдеу және мұрағаттану ісі» бағдарламалар 
тобының артықшылықтары:

Оқыту үдерісінде теория мен тәжірибені ұштастыруы; Қосдипломды 
білім беру бағдарламасы Ресей мемлекеттік гуманитарлық университетпен 
(РМГУ) бірлесе отырып іске асырылуда; Польша, Чехия, Голландия,  
Германия,  Ресей және Түркия мемлекеттеріндегі ірі ғылыми орталықтар 
мен архивтерде магистранттардың шетелдік іс-сапар тәжірибелері өтеді; 
Дәстүрлі Халықаралық жас архившілердің жазғы мектеп жұмысына 
қатысу, РМГУ (Ресей), NARA (АҚШ) бірлесіп өткізіледі, халықаралық 
сертификат беріледі; Халықаралық және республикалық ғылыми-
практикалық конференцияларға қатысу.
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ФАКУЛЬТЕТІМІЗ ЖАЙЛЫ ПІКІРЛЕР
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ШЕТЕЛДІК ТƏЖІРИБЕ
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ОТАНДЫҚ ЖƏНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ
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СТУДЕНТТІК ӨМІР
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