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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / 

Passport of Education Program  

Қолдану саласы 

Область применения  

Application area 

Білім беру бағдарламасы түркітану саласындағы магистрлерді 

дайындауға арналған. 

 

Образовательная программа предназначена для подготовки магистров в 

области тюркологии  

 

The educational program is designed to prepare masters in the field of 

Turkology. 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы 

Код и наименование 

образовательной программы  

The code and name of 

education program 

«7М02212 – «Түркітану» 

«7М02212 – «Тюркология» 

«7М02212 – «Turkology»  
 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы 

Нормативно-правовое 

обеспечение  

The regulatory and legal 

support 

«Білім» туралы Қазақстан Республикасының Заңы  

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандарты (31.10.2018ж. №604). 

7М021200 – Түркітану мамандығы бойынша жоғары білім типтік оқу 

жоспары), (Халықаралық стандарттар Жоғарғы және (немесе) жоғары 

оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын іске 

асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік ережелері 

(30.10.2018 ж. №595). 

Кредиттік технология бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру ережелері 
(12.10.2018 ж. №563). 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды 

дайындау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы (13.10.2018 ж. 

№569). 

«Педагог» кәсіби стандарты 

«Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы 

Басқармасы Төрағасының бұйрығына қосымша (08. 06. 2017 ж. №133). 

 

Закон Республики Казахстан «Об образовании» 

Государственный общеобязательный стандарт послевузовского 

образования (31.10.2018, №604).  

Типовой учебный план по специальности высшего образования 

7М021200 – Тюркология. 

Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы высшего и (или) послевузовского 

образования (30.10.2018 г. №595). 

Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения (12.10.2018 г. №563). 

Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и 

послевузовским образованием (13.10.2018 г. №569). 

Профессиональный стандарт «Педагог» 

Приложение к приказу  Председателя Правления Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (08. 06. 2017 г. 

№133). 

 

Law «On Education» of the Republic of Kazakhstan  

State General Education Standard on higher education (31.10.2018, № 604) 

The standard curriculum as the higher education 7М021200 – Turkology 

Standard Rules for the Activities of Educational Organizations that 

Implement Study Programs of Higher and (or) Postgraduate Education 

(30.10.2018, №595) 
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Rules for the Organization of the Educational Process on the Credit 

Technology of Education (12.10.2018, №563) 

Classifier of Areas of Training with Higher and Postgraduate Education 

(13.10.2018, №569) 

Professional standard «Teacher» 

Annex to the order of the Chairman of the Board of the National chamber of 

entrepreneurs of the Republic of Kazakhstan «Atameken» (08. 06. 2017, 

№133). 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в 

рамках образовательной программы / Profile map of education program  

ББ мақсаты 

Цель ОП  

Objective of EP 

Негізгі жалпы ғылыми және түркітану әдістемелерін меңгерген, 

ғылыми, білім беру, әлеуметтік-мәдени қызметті жүзеге асыра алатын 

түркітанушы-магистр дайындау. 

 

Подготовка магистра-тюрколога, владеющего основными 

общенаучными и тюркологическими методологиями,  способного 

осуществлять научную,  образовательную, социокультурную 

деятельность. 

 

Preparation of the master Turkologist owning the basic General scientific and 

Turkological methodologies, capable of scientific, educational, social and 

cultural activities. 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы 

Концепция образовательной 

программы  

The concept of education 

program 

Түркі халықтарының тілі, әдебиеті, тарихы және этникалық мәдениеті 

саласындағы интеграциялық білімі бар кәсіби түркологтарды дайындау; 
түрлі графикалық жүйелермен жазылған түркі жазба ескерткіштерін 

талдау дағдыларын үйрету; нақты мәселелерді шешу үшін алынған 

білімді пайдалану. 

 

Подготовить профессиональных тюркологов с интегративными 

знаниями в области языка, литературы, истории, этнокультуры тюркских 

народов; научить навыкам анализа тюркских письменных памятников, 

написанных различными графическими системами; умению 

использовать полученные знания для решения конкретных задач.   
 

To prepare professional Turkologists with integrative knowledge in the field 

of language, literature, history, and ethnic culture of the Turkic peoples; to 

teach the skills of analyzing Turkic written monuments written by various 

graphic systems; be able to use the knowledge gained to solve specific 

problems. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже 

Присуждаемая степень 

Awarded degree 

7М02212 – «Түркітану» білім беру бағдарламасы бойынша   

гуманитарлық ғылымдар  магистрі.  

Магистр гуманитарных наук по образовательной программе 7М02212  – 

«Тюркология».  

Master of Humanitarian Sciences on the education program 7М02212  – 

«Turkology». 

Маманның лауазымдарының 

тізімі 

Перечень должностей 

специалиста 

List of a specialist’s positions 

– ғылыми қызметкер; 

– оқытушы; 

– тарихи-мәдени ұйымдардарының қызметкері; 

– халықаралық ұйымдарының консультанты. 

 

– научный сотрудник; 

– преподаватель; 

–  сотрудник в историко-культурных организациях; 

– консультант в международных организациях. 
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– research fellow; 

– teacher; 

– Department of historical and cultural organizations; 

– consultant in international organizations. 

Кәсіби қызмет саласы 

Область профессиональной 

деятельности  

The area of professional activity 

Ғылыми-зерттеу, тарихи-мәдени, білім беру, халықаралық. 

 

Научно-исследовательская, историко-культурная, образовательная, 

международная. 

 

Research, historical and cultural, educational, international. 

Кәсіби қызмет объектісі 

Объект  профессиональной 

деятельности  

The object of professional 

activity 

Гуманитарлық бағыттағы ғылыми-зерттеу орталықтары; архивтер мен 

мұражайлар; түркітілдес мемлекеттердің халықаралық ұйымдары мен 

мекемелері; ұлттық компаниялар, гуманитарлық ғылыммен байланысты 

жеке бизнес.  

 

Научно-исследовательские центры гуманитарного направления, архивы 

и музеи, международные организации и предприятия тюркоязычных 

стран, Национальные компании, образовательные учреждения, частный 

бизнес.  

 

Humanitarian research centers, archives and museums, international 

organizations and enterprises of Turkic-speaking countries, national 

companies, educational institutions, private business. 

Кәсіби қызмет функциялары 

мен түрлері  

Функции  и виды 

профессиональной 

деятельности  

Functions of professional 

activity 

Ғылыми-зерттеу: кафедраның ғылыми жобаларын, ЖОО 

коммерцияландырылған инновациялық жобаларын әзірлеуге 

қатысу. 

Педагогикалық: техникалық және кәсіптік білім ұйымдарында 

және жоғары оқу орындарында оқыту. 

Ұйымдастырушылық және басқарушылық: белгілі ғалымдармен, 

қоғам қайраткерлерімен кездесулер, семинарлар ұйымдастыру. 
  

Научно-исследовательская: участие в разработках научных проектов 

кафедры, коммерциализованных инновационных проектов вуза. 

Педагогическая: преподавание в организациях технического и 

профессионального образования и в вузах.  
Организационно-управленческая: организация встреч, семинаров с 

известными учеными,  общественными государственными деятелями. 

 

Research: participation in the development of scientific projects of the 

Department, commercialized innovative projects of the University. 

Pedagogical: teaching in organizations of technical and vocational 

education and in universities. 
Organizational and management: organization of meetings, seminars with 

well-known scientists, public figures. 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций/ Profile of Competences   

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)/ 

General professional competences (GPC) 

Оқыту нәтижелері (ОПК мөлшері)/ 

Результаты обучения (единицы 

ОПК)/ 

The result of training(GPC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы компетенций)/ 

The name of courses that form the results of 

training (units of competences) 

ЖЖҚ1 - Педагогикалық қызметтегі соңғы жетістіктерді 

практикада  іске асыру, ғылыми зерттеулер саласында өз 

білімін кеңейту және тереңдету  

 

ОПК
1 

- Способность применять на практике новейшие 

достижения в области педагогической деятельности, 

расширять и углублять свои знания в области научных 

исследований мировоззрение 

GPC1 -  The ability to put the latest achievements in the 

field of pedagogical activity into practice, to expand and 

deepen their knowledge in the field of scientific research 

ОН1 - Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік 

мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының 

заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық 

сипаттағы мәселелерді, талдайды және кәсіби 

қызметте пайдаланады. 

РО1 - Анализировать основные мировоззрен-

ческие и методологические проблемы, в т.ч. 

междисциплинарного характера, исследуемые в 

науке на современном этапе ее развития и 

использовать результаты в профессиональной 

деятельности. 

RT1 - Analyzes the main world outlook and 

methodological problems, including cross-

disciplinary ones, arising in science at the present 

stage of its development as well as uses its results in 

professional activities.  

 

1. Шетел тілі (кәсіби) / Иностранный язык 

(профессиональный) / Foreign Language (Professional)  

2. Ғылым тарихы және философиясы / История и 

философия науки / History and Philosophy of Science 
 

 

ОН2 -   Заманауи педагогикалық технология-

ларды және коммуникативті дағдыны игеру білу. 

РО2  - Владеть современными педагогическими 

технологиями и обладать коммуникативными 

способностями.  

RT2 - Knows modern pedagogical technologies and 

possesses communication skills. 

1. Шетел тілі (кәсіби) / Иностранный язык 

(профессиональный) / Foreign Language (Professional)  

2. Жоғары мектеп педагогикасы / Педагогика высшей школы 

/ Higher School Pedagogy  

3. Басқару психологиясы / Психология управления / 

Management psychology 

4. Педагогикалық практика / Педагогическая практика / 

Teaching internship 

Кәсіби құзыреттілік/  

Профессиональные компетенции (ПК)/ 

Professional Competences (PC) 
 

Оқыту нәтижелері (ПК мөлшері)/ 

Результат обучения (единицы ПК)/  

The result of training (PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы компетенций)/ 

The name of courses that form the results of 

training (units of competences)  
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КҚ
2
- Кәсіби түркологиялық білімін меңгеру үшін 

негізгі түркітану әдістерін меңгеру қабілеті 

 

ПК
2
- Способность усвоить основные тюркологические 

методы  для освоения профессиональных 

тюркологических знаний 

 

PC
2
 - The ability to learn the basic Turkic methods for the 

development of professional Turkic knowledge 

ОН3
 - Салыстырмалы-тарихи, филологиялық, 

этномәдени аспектілерде жазба ескерткіштерді 

талдау үшін түркітану әдістерін қолдану. 

РО3 - Использовать методы тюркологии для 

анализа письменных памятников в сравнительно-

историческом, филологическом, этнокультурном 

аспектах. 

RT3 - To use the methods of Turkology for the 

analysis of written monuments in the comparative-

historical, philological, ethno-cultural aspects.
 

Жазба ескерткіштерді зерттеудің жаңа әдістемесі 

Новейшие методологии в изучении письменных памятников 

The latest methodologies in the study of written monuments 

Түркітанудың әдіснамалық ұстанымдары   

Методологические принципы тюркологии     

Methodological principles of Turkic Studies 

Түркітанудың зерттеу әдістері мен құралдары 

Приемы и средства изучения тюркологии 

Receptions and means of studying Turkic studies 

КҚ
3
- Түркі халықтарының тарихы, этнографиясы, 

мәдениеті саласындағы білімді меңгеру қабілеті 

 

ПК
3
- Способность усвоить знания в области истории, 

этнографии, культуры тюркских народов 

 

PC
3
 - Ability to acquire knowledge in the field of history, 

Ethnography, culture of the Turkic peoples 

ОН4
 - Ғылыми-практикалық қызметте  

дереккөздерді пайдалану, түркі халықтарының 

тарихи даму кезеңдерін меңгеру, олардың 

сабақтастық байланысында түркі халықтарының 

салт-дәстүрлерін, әдет-ғұрыптарын білу. 

РО4
 

- Использовать источники научно-

практической деятельности, владеть знаниями об  

исторических периодах развития тюркских 

народов, знать традиции, обычаи, обряды 

тюркских народов в их преемственной связи.  

RT4 -  To use sources of scientific and practical 

activity, to own historical periods of development 

of the Turkic people, to know traditions, customs, 

ceremonies of the Turkic people in their 

successive communication. 

Еуразиядағы көшпелі халықтардың мәдениеті 

Культура кочевых народов Евразии  

The culture of the nomadic peoples of Eurasia 

Оңтүстік Сібірдегі түркі халықтарының этнографиясы  

Этнография тюркских народов Южной Сибири  

The ethnography of the Turkic peoples of Southern Siberia 

Орталық Азия түркі халықтарының этно-саяси тарихы 

Этнополитическая история тюркских народов Центральной 

Азии 

The ethnic and political history of the Turkic peoples of Central 

Asia 

Орта ғасырдағы түркі халықтарының cалт-дәстүрлері және 

әдет-ғұрыптары 

Традиции и обряды тюркских народов в средневековье 

Traditions and customs of Turkic peoples in the Middle Ages 

Деректердегі түркілердің көне және ортағасырлық тарихы 

Древняя и средневековая история тюрков в источниках 

The ancient and medieval history of the Turks in the sources 

Дереккөздердегі түркі халықтарының жаңа және қазіргі заман 

тарихы 

Новая и новейшая история тюркских народов в источниках 

New and recent history of the Turkic peoples in the sources 

Шетел жазба деректеріндегі түркі халықтарының тарихы 

История тюркских народов в зарубежных письменных 

источниках 

The history of the Turkic peoples in foreign written 
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КҚ
4
- Ерте және орта ғасырлардағы түркі әдебиеті 

саласындағы кәсіби білімді меңгеру қабілеті 

 

ПК
4
- Способность освоить профессиональные знания в  

области тюркской литературы раннего и позднего 

средневековья 

 

PC
4
 - Ability to master professional knowledge in the field 

of Turkic literature of the early and late middle ages 

ОН5
 - Ерте және кейінгі орта ғасыр дәуірінің 

әдеби мәтіндерін талдау, түркі көркем 

бейнелерін, шығармалардың мотивтері мен 

жанрларын моделдей білу. 

 РО5 - Анализировать литературные     тексты 

эпохи раннего и позднего средневековья, уметь 

моделировать тюркские художественные образы, 

мотивы и жанры произведений.  

RT5 - To analyze literary texts of the early and late 

middle ages, to be able to model Turkic artistic 

images, motifs and genres of works. 

Алтын орда дәуірі түркі әдебиеті 

Тюркская литература эпохи Золотой Орды 

The Turkic literature of the Golden Horde period    

Қараханид дәуірі түркі әдебиеті 

Тюрская литература периода Караханидов 

The Turkic literature of the Karakhanid period 

КҚ
5
- Руникалық, ұйғыр, араб, латын, армян-қыпшақ, 

кириллица графикаларымен жазылған жазба 

ескерткіштерінің мәтіндерін талдау үшін жүйелі 

лингвистикалық білімді меңгеру қабілеті  
 

 ПК
5
- Способность освоить системные лингвистические 

знания для анализа текстов письменных памятников, 

написанных рунической, уйгурской, арабской, 

латинской, армяно-кыпчакской, кириллической 

графиками 

 

PC
5
 - The ability to master the system of linguistic 

knowledge to the analysis of texts of written monuments 

written in the runic, Uyghur, Arabic, Latin, Armenian-

Kipchak, Cyrillic charts 

ОН6
 - Түркі жазуының әртүрлі графикалық 

жүйелерін меңгеру, тілдік, тарихи, мәдени 

аспектілерде жазба ескерткіштерінің мәтіндерін 

талдай білу. 

РО6 - Овладеть различными графическими  

системами тюркской письменности, уметь 

анализировать тексты письменных памятников в 

языковом, историческом, культурологическом 

аспектах. 

RT6 - To master various graphic systems of Turkic 

writing, to be able to analyze texts of written 

monuments in linguistic, historical, cultural aspects. 

Көне түркілердің жазба тілі 

Письменный язык древних тюрков 

The written language of the ancient Turks 

Түркі рунологиясы 

Тюркская рунология 

Turkic Runology 

Қараханид дәуірі түркі жазба ескерткіштерінің тілі 

Тюркские письменные памятники периода Караханидов 

Turkic written manuscripts of the Karakhanid period 

Қыпшақ жазба ескерткіштерінің тілі 

Язык кыпчакских письменных памятников 

The language of the Kypchak manuscripts 

  

XVIII-XX  ғғ. түркі жазба ескерткіштері 

Тюркские письменные памятники XVIII-XX вв.  

Turkic written monuments of the XVIII-XX centuries  

Жаңа дәуір ескерткіштерін зерттеу тарихы 

История изучения памятников нового времени 

The history of the study of monuments of the new period 

КҚ
6
 - Өзіндік ғылыми-зерттеу қызметінде алған 

теориялық білім мен практикалық дағдыларын қолдана 

білу 

 

ПК
6 

- Способность использовать полученные 

теоретические знания и практические навыки в 

ОН7
 - Кәсіби ғылыми қызмет саласында жазба 

ескерткіштерді талдауда алынған интегративті 

лингвистикалық, әдебиеттанушылық, тарихи, 

этномәдени білімді қолдану.  

РО7  - Применять полученные интегративные 

лингвистические, литературоведческие, 

Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская работа магистранта  

Scientific-research work of graduate students 

Педагогикалық практика 

Педагогическая практика 

Teaching internship 
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собственной научно-исследовательской  деятельности 

 

PC
6
 - The ability to use the theoretical knowledge and 

practical skills in their own research activities 

исторические, этнокультурные  знания для 

анализа письменных памятников в сфере 

профессиональной научной деятельности. 

RT7 - To apply the received integrative linguistic, 

literary, historical, ethno-cultural knowledge for the 

analysis of written monuments in the sphere of 

professional scientific activity. 

Зерттеу практикасы 

Исследовательская практика 

Research practice 
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3 Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / Content of the education program 

 
Модуль атауы және 

коды 

Название и код 

модуля   

Module name and 

code 

Пәннің коды  

Код 

дисциплины  

Course code 

Пән атауы 

Наименование дисциплины  

Course name 

Цикл, 

компонент           

Цикл, 

компонент 

Cycle, 

component  
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1 семестр /1 семестр / Semester 1 

EDUC 51001 

Жалпы білім беру 

модулі 

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education  

ShT 5201 

IYa 5201 

FL 5201 

Шетел тілі (кәсіби) 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

Foreign language (professional) 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

 

Ағылшын 

Англий-

ский  

English 

4  37  83 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖЖҚ1  

ОПК
1 

GPC1  
 

Шетел 

тілдері 

кафедрасы 

Кафедра 

иностран-

ных языков 

Foreign 

Languages 

Department 

GTF 5202 

IFN 5202 

HPS 5202 

Ғылым тарихы және философиясы 

История и философия науки 

History and Philosophy of Science 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

4 15 22  83 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖЖҚ1  

ОПК
1 

GPC1  
 

Философия  

Философии 

Philosophy 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

HIST 52202  

Түрк халықтарының 

қалыптасуындағы 

тарихи-мәдени 

факторлар                                                        

Историко- 

культурные факторы 

в  формировании 

тюркских народов                                                                         

Historical and cultural 

factors in the formation  

EKHM  

5203 

KKNE 

5203 

CNPE 

5203 

Еуразиядағы көшпелі 

халықтардың мәдениеті 

Культура кочевых народов 

Евразии  

The culture of the nomadic peoples 

of Eurasia  

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ3 

ПК3 

PC3 

Түркітану 

Тюркология 

Turkology 
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Turkic peoples 

HIST 52202  

Түркі халықтарының 

қалыптасуындағы 

этнографиялық 

факторлар                                                        

Этнографические 

факторы в  

формировании 

тюркских народов                                                                         

Ethnographic factors in 

the formation  Turkic 

peoples 

OSTHE 

5203 

ETNYuS 

5203 

ETPSS 5205 

Оңтүстік Сібірдегі түркі 

халықтарының этнографиясы 

Этнография тюркских народов 

Южной Сибири 

The ethnography of the Turkic 

peoples of Southern Siberia 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

Түркітану 

Тюркология 

Turkology 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

HIST 52203  

Түркі халықтарының 

қалыптасуындағы 

этно-саяси факторлар                                                        

Этно-политические 

факторы в  

формировании 

тюркских народов                                                                         

Ethno-political factors 

in the formation  

Turkic peoples  

OATHEST 

5204 

EITNTsA 5204 

EPHTCA 

5204 

Орталық Азия түркі 

халықтарының этно-саяси тарихы 

Этно-политическая история 

тюркских народов Центральной 

Азии 

The ethnic and political history of 

the Turkic peoples of Central Asia 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ3 

ПК3 

PC3 

Түркітану 

Тюркология 

Turkology 

HIST 52203  

Түркі халықтарының 

қалыптасуындағы 

этнографиялық 

факторлар                                                        

Этнографические 

факторы в  

формировании 

тюркских народов                                                                         

Ethnographic factors in 

the formation  Turkic 

peoples 

OTHSDA 5204 

TOTNS 5204 

TCTPMA 5204 

Орта ғасырдағы түркі 

халықтарының cалт-дәстүрлері 

және әдет-ғұрыптары 

Традиции и обряды тюркских 

народов в средневековье 

Traditions and customs of Turkic 

peoples in the Middle Ages 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

Түркітану 

Тюркология 

Turkology 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

WRIT 52204 

Түркітанудың 

теориялық-

әдіснамалық әдістері    

Теоретико- 

методологические 

приемы тюркологии     

Theoretical and 

TAU 5205 

MPT 5205 

MPTS 5205 

Түркітанудың әдіснамалық 

ұстанымдары   

Методологические принципы 

тюркологии     

Methodological principles of Turkic 

Studies 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ2 

ПК2 

PC2 

Түркітану 

Тюркология 

Turkology 
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methodological 

techniques of Turkic 

WRIT 52205 

Түркітанудың 

теориялық-

әдіснамалық әдістері    

Теоретико- 

методологические 

приемы тюркологии     

Theoretical and 

methodological 

techniques of Turkic 

TZAK 5205 

PSIT 5205 

RMSTS 5205 

Түркітанудың зерттеу әдістері мен 

құралдары 

Приемы и средства изучения 

тюркологии 

Receptions and means of studying 

Turkic studies 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

Түркітану 

Тюркология 

Turkology 

EDUC 52006 

Магистерлік 

дайындықтың 

әдістемесі 

Методология 

магистерской 

подготовки 

Methodology The 

Master Training 

МҒЗЖ  5301 

(1)                                     

NIRM  5301 

(1) 

SRWG 5301 

(1) 

 

Магистранттың ғылыми зерттеу 

жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

магистранта  

Scientific-research work of graduate 

students  

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

7     Есеп 

Отчет   

Report 

КҚ6 

ПК6 

PC6 

Түркітану 

Тюркология 

Turkology 

2 семестр /2 семестр / Semester 2 

EDUC 61001 

Жалпы білім беру 

модулі 

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education 

ZhMP 5206 

PVSh 5206 

HSP 5206 

Жоғары мектеп педагогикасы 

Педагогика высшей школы 

Higher School Pedagogy 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

4 15 22  83 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖЖҚ1  

ОПК
1 

GPC1  

 

Әлеуметтік 

педагогика 

және өзін-өзі 

тану 

Социаль-ной 

педагогики и 

само-

познания 

Social  

pedagogy 

and self-

cognition 

BP 5207 

PU 5207 

MP 5207 

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Management psychology 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

4 15 22  83 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖЖҚ1  

ОПК
1 

GPC1  

 

WRIT 61002  

Көне және орта 

ғасырлардағы түркі 

ескерткіштері  

Тюркские памятники 

древности 

средневековья 

Turkic monuments of 

antiquity and the 

Middle Ages 

ZhEZZhA 5301 

NMIPP 5301 

LMSWM 5301 

Жазба ескерткіштерді зерттеудің 

жаңа әдістемесі 

Новейшие методологии в 

изучении письменных памятников 

The latest methodologies in the study 

of written monuments 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ2 

ПК2 

PC2 

Түркітану 

Тюркология 

Turkology 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 
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WRIT 62003  

Көне түркілердің 

әліпби жүйесі 

Алфавитная система 

древних тюрков 

Alphabetic system of 

the ancient Turks 

KTZhT 5302 

PYaDT 5302 

WLAT 5302 

Көне түркілердің жазба тілі 

Письменный язык древних тюрков 

The written language of the ancient 

Turks 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ5 

ПК5 

PC5 

Түркітану 

Тюркология 

Turkology 

WRIT 62003  

Көне түркі жазба 

ескерткіштері  

Древнетюркские 

письменные 

памятники 

Ancient Turkic Written 

Monuments 

TR 5302 

TR 5302 

TR 5302 

Түркі рунологиясы 

Тюркская рунология 

Turkic Runology 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

Түркітану 

Тюркология 

Turcology 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

WRIT 62004  

Орта ғасырлардағы 

түркі ескерткіштері  

Тюркские памятники 

средневековья 

Turkic monuments of 

the Middle Ages 

KZhET 5304 

YaKPP 5304 

LKM 5304 

 

Қыпшақ жазба ескерткіштерінің 

тілі 

Язык кыпчакских письменных 

памятников 

The language of the Kypchak 

manuscripts 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ5 

ПК5 

PC5 

Түркітану 

Тюркология 

Turkology 

WRIT 62004  

Көне және орта 

ғасырлардағы түркі 

ескерткіштері  

Тюркские памятники 

древности 

средневековья 

Turkic monuments of 

antiquity and the 

Middle Ages 

KDTZhET 5304 

TPPPK 5304 

TWMKP 5304 

 

Қараханид дәуірі түркі жазба 

ескерткіштерінің тілі 

Тюркские письменные памятники 

периода Караханидов 

Turkic written manuscripts of the 

Karakhanid period 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

Түркітану 

Тюркология 

Turkology 

EDUC 62005 

Магистерлік 

дайындықтың 

әдістемесі 

Методология 

магистерской 

подготовки 

Methodology The 

Master Training 

МҒЗЖ  5401 (2) 

NIRM  5401 (2) 

SRWG 5401 (2) 

 

Магистранттың ғылыми зерттеу 

жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

магистранта  

Scientific-research work of graduate 

students 

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

7     Есеп 

Отчет   

Report 

КҚ6 

ПК6 

PC6 

Түркітану 

Тюркология 

Turkology 

1 курсқа барлық кредит  

 Итого кредитов за 1 курс  

Total credits for 1st year 

 

60 135 283  962    

3 семестр /3 семестр / Semester 3 
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HIST 62003 

Көне және орта 

ғасырдағы 

түркілердің даму 

тарихы 

История развития 

древних и 

средневековых 

тюрков 

History of Ancient 

and medieval Turks 

TZZK 6301 

SKTI 6301 

MCTS 6301 
 

Деректердегі түркілердің көне 

және ортағасырлық тарихы 

Древняя и средневековая история 

тюрков в источниках 

The ancient and medieval history of 

the Turks in the sources 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ3 

ПК3 

PC3 

Түркітану 

Тюркология 

Turkology 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one  

LITR 62003  

Түркі әдебиетінің 

тарихы 

История тюркской 

литературы  

History of Turkic 

literature 

ADTA 6302 

TLPA 6302 

TLKG 6302 
 

Алтын орда дәуірі түркі әдебиеті 

Тюркская литература эпохи 

Золотой Орды 

The Turkic literature of the Golden 

Horde period 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ4 

ПК4 

PC4 

Түркітану 

Тюркология 

Turkology 

 LITR 62003  

Түркі әдебиетінің 

даму тарихы 

История развития 

тюркской литературы  

The history of the 

development of 

Turkic literature 

KDTA 6302 

TLPK 6302 

TLKP 6302 
 

Қараханид дәуірі түркі әдебиеті 

Тюркская литература периода 

Караханидов 

The Turkic literature of the 

Karakhanid period 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

Түркітану 

Тюркология 

Turkology 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

WRIT 62404  

Көне және орта 

ғасырлардағы түркі 

ескерткіштері  

Тюркские памятники 

древности 

средневековья 

Turkic monuments of 

antiquity and the 

Middle Ages 

TZhE 6303 

TPP 6303 

TWM 6303 

 

XVIII-XX  ғғ. түркі жазба 

ескерткіштері 

Тюркские письменные памятники 

XVIII-XX вв.  

Turkic written monuments of the 

XVIII-XX centuries 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ5 

ПК5 

PC5 

Түркітану 

Тюркология 

Turkology 

ZhDEZT6303 

IIPNV 6303 

HSMNP 6303 

 

Жаңа дәуір ескерткіштерін зерттеу 

тарихы 

История изучения памятников 

нового времени 

The history of the study of 

monuments of the new period 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

Түркітану 

Тюркология 

Turkology 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

HIST 52203  

Түрк халықтарының 

қалыптасуындағы 

тарихи-мәдени 

DTHZhKZT 

6304 

NNITNI 6304 

Дереккөздердегі түркі 

халықтарының жаңа және қазіргі 

заман тарихы 

Новая и новейшая история 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ3 

ПК3 

PC3 

Түркітану 

Тюркология 

Turkology 
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факторлар                                                        

Историко-культурные 

факторы в  

формировании 

тюркских народов                                                                         

Historical and cultural 

factors in the formation  

Turkic peoples 

 

NRHTPS 

6304 

тюркских народов в источниках 

New and recent history of the Turkic 

peoples in the sources 

Russian 

ShZhDTHT 

6304 

ITNZPI 6304 

HTPFW 

6304 

Шетел жазба деректеріндегі түркі 

халықтарының тарихы 

История тюркских народов в 

зарубежных письменных 

источниках 

The history of the Turkic peoples in 

foreign written 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

Түркітану 

Тюркология 

Turkology 

WRIT 62404 

Магистерлік 

дайындықтың 

әдістемесі 

Методология 

магистерской 

подготовки 

Methodology The 

Master Training 

PP 6305 

РР 6305 

TI 6305 

 

Педагогикалық практика 

Педагогическая практика 

Teaching internship 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

4     Есеп 

Отчет   

Report 

КҚ6 

ПК6 

PC6 

Түркітану 

Тюркология 

Turkology 

EDUC 51001 

Магистерлік 

дайындықтың 

әдістемесі 

Методология 

магистерской 

подготовки 

Methodology The 

Master Training 

МҒЗЖ 5401 

(3) 

NIRM  5401 

(3) 

SRWG 5401 

(3) 

 

Магистранттың ғылыми зерттеу 

жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

магистранта Scientific-research 

work of graduate students 

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

4     Есеп 

Отчет   

Report 

КҚ6 

ПК6 

PC6 

Түркітану 

Тюркология 

Turkology 

4 семестр /4 семестр / Semester 4 

EDUC 51001 

Магистерлік 

дайындықтың 

әдістемесі 

Методология 

магистерской 

подготовки 

Methodology The 

Master Training 

ZP 5402 

IP 5402 

RP5402 

Зерттеу практикасы 

Исследовательская практика 

Research practice 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

12     Есеп 

Отчет   

Report 

КҚ6 

ПК6 

PC6 

Түркітану 

Тюркология 

Turkology 

EDUC 51001 

Магистерлік 

дайындықтың 

әдістемесі 

Методология 

магистерской 

подготовки 

Methodology The 

МҒЗЖ  5401 

(4) 

NIRM  5401 

(4) 

SRWG 5401 

(4) 

 

Магистранттың ғылыми зерттеу 

жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

магистранта  

Scientific-research work of graduate 

students 

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6     Есеп 

Отчет   

Report 

КҚ6 

ПК6 

PC6 

Түркітану 

Тюркология 

Turkology 
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Master Training 

MFA 420.. 

Қорытынды 

аттестаттау модулі 

Модуль итоговая 

аттестация  

Module of final 

assessment 

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау 

Оформление и защита магистерской диссертации 

Accomplishment and defense of Master’s degree thesis 

 

ҚА 

ИА 

FA 

 

12 

  

  МДР 

қорғау 

Защита 

МД 

Defense of 

degree 

work 

 Түркітану 

Тюркология 

Turkology 

2 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 4 курс   

Total credits for 4rd year 

 

30 120 90  450   

 

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 

Итого по образовательной программе 

Total for education program 

 

120 255 373 

 

1412 
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4 Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі 

Cводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы 

Summary table displaying the amount of obtained credits within the modular education program 
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Барлығы 

Всего  

 Total: 

16 8 5 68 24 12 4 12 120 3600 14 6 
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Білім беру үдерісін ұйымдастыру /Организация образовательного процесса/ 

Organization of educational process 

 

1. Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: Магистратураға түсетін 

университеттің түлектері білім беру бағдарламаларының топтары үшін кешенді тест 

тапсырады, олар шет тілінен тестін, білім беру бағдарламаларының кәсіби тестін, оқуға 

дайындықты анықтауға арналған тесттен тұрады. Магистратураға ағылшын тілінде білім 

алушылар білім беру бағдарламаларының топтары үшін кешенді ағылышын тілінде тест 

тапсырады және қазақ немесе орыс тілдерінде оқуға дайындықты анықтайтын (таңдау 

бойынша) тестілеуден өтеді. Магистратураға қабылдау жоғары білім берудің білім 

бағдарламаларын меңгерген тұлғалардың оқуға түсу емтихандарының нәтижелері бойынша 

конкурстық негізде жүзеге асырылады. Шетел азаматтарын магистратураға қабылдау ақылы 

негізде жүзеге асырылады. 

 

Особые вступительные требования: Выпускники ВУЗа, поступающие в магистратуру 

сдают комплексное тестирование по группам образовательных программ, состоящее из теста 

по иностранному языку, теста по профилю группы образовательных программ, теста на 

определение готовности к обучению. Лица, поступающие в магистратуру с английском 

языком обучения, сдают комлпексное тестирование, состоящее из теста по профилю группы 

образовательных программ на английском языке и  теста на определение готовности к 

обучению на казахском или русском языках (по выбору). Прием в магистратуру 

осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов лиц,  

освоивших образовательные программы высшего образования. Прием иностранных граждан 

в магистратуру осуществляется на платной основе.  

 

Specific admission requirements: University graduates enrolled on a master’s program take a 

comprehensive test for groups of education programs, consisting of a test in a foreign language, a 

test for the major of a group of education programs, a test for determining readiness for learning. 

Persons entering a master’s program with the English language of instruction, shall take a 

comprehensive test, consisting of a test on the major of a group of education programs in English 

and a test to determine readiness for learning in Kazakh or Russian (optional). Admission to a 

master’s program is carried out on a competitive basis based on the results of entrance examinations 

of persons who have a bachelor degree on education programs of higher education. Admission of 

foreign citizens to a master’s program is carried out on a fee basis. 

 

 

2. Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар: Алдыңғы білімді тану 

шарттары университеттің ішкі нормативтік құжаттары аясында жүзеге асырылады. Бейресми білім 

беру нәтижелерін растайтын құжат - аяқталу туралы куәлік. 

 

Особые условия для признания предшествующего обучения и результатов 

неформального обучения: Условие для признания предшествующего образования 

осуществляется в соответствии с действующими Правилами приема на обучение в 

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева. Документом, 

подтверждающим результаты неформального обучения, является сертификат о завершении 

обучения или свидетельство о завершении обучения.  

 

Specific arrangements for recognition of prior learning: The condition for the recognition of 

previous education is carried out in accordance with the current Rules for admission to study at the 

L.N. Gumilyov Eurasian National University. The document confirming the results of non-formal 

education is a diploma of completion or a certificate of completion.  
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3. Дәрежені беру талаптары мен ережелері: Оқудың барлық кезеңдерінде, соның ішінде 

магистратураның оқу түрлерінің бәрін қоса алғанда және қорытынды аттестацияны сәтті аяқтаған, 

кем дегенде 120 академиялық кредитті игерген тұлғаларға «магистр» дәрежесі және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім туралы диплом қосымшасымен (транскрипт) беріледі. 7М02212 – «Түркітану» 

білім беру бағдарламасы бойынша гуманитарлық ғылымдар  магистрі.  

 

Требования и правила присвоения степени: Лицам, освоившим не менее 120 

академических кредитов за весь период обучения, включая все виды учебной и научной 

деятельности магистранта, и успешно прошедшим итоговую аттестацию, присуждается 

степень «магистр» и выдается диплом о послевузовском образовании с приложением 

(транскрипт). Магистр гуманитарных наук по образовательной программе 7М02212  – 

«Тюркология».  

 

Qualification requirements and regulations: Persons who have mastered no less than 120 

academic credits for the entire period of study, including all types of educational and research 

activities of the undergraduate, and successfully passed the final certification, are awarded the 

degree of «Master» and issued a diploma of postgraduate education with a transcript. Master of 

Humanitarian Sciences on the education program 7М02212  – «Turkology». 

 

 

4. Түлектердің кәсіби бейіні:  
Магистр дәрежесін алған түлектер ұйымдастырушылық-технологиялық, өндіріс және басқару, 

дизайн, зерттеу, оқыту, экологиялық және басқа да салаларда жұмыс жасай алады.  

 

Профессиональный профиль выпускников: Выпускники, получившие степень «магистр», 

имеют квалификацию для работы в сфере организационно-технологической,  

производственно-управленческой, проектной,  научно-исследовательской, педагогической, 

природоохранной и иных видов деятельности.  

.  

Occupational profile/s of graduates: Graduates with a master’s degree are qualified to work in the 

field of organizational, technological, industrial, managerial, design, research, teaching, 

environmental and other activities.  

 

5. Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: ББ жүзеге асыру кезінде 

сабақтарда инновациялық технологиялар және оқытудың интерактивті әдістері 

қолданылады. 

  

Способы и методы реализации образовательной программы: При реализации ОП на 

учебных занятиях будут использованы инновационные технологии и интерактивные методы 

обучения. 

 

Methods and techniques for program delivery: For realization of EP innovation technologies and 

interactive methods of teaching are widely used in academic classes. 

 

6. Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері:  Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, 

дағдылары, қабілеттері және құзыретіліктері) халықаралық жүйеге сәйкес келетін 100 

баллдық шкала бойынша әріптік жүйемен (қанғаттанарлық бағалар кемуіне қарай «А» -дан 

«D» -ге дейін, «қанағаттанарлықсыз» - «FХ», «F») 4 баллдық шкалаға келетін сандық 

эквивалентке сәйкес (кесте) 

 

Критерии оценки результатов обучения: 

Учебные достижения (знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся оцениваются в 

баллах по 100-бальной шкале, соответствующих принятой в международной практике 
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буквенной системе (положительные оценки, по мере убывания, от «А» до «D», 

«неудовлетворительно» – «FХ», «F») с соответствующим цифровым эквивалентом по 4-х 

балльной шкале (Таблица). 

 

Assessment criteria of learning outcomes:  

Learning achievements (knowledge, skills, abilities and competencies) of students are scored 

according to a 100-point scale corresponding to the international letter grading system (positive 

grades, as they decrease, from «А» to «D», «unsatisfactory» – «FХ», «F») with the corresponding 

digital equivalent on a 4-point scale (see Table). 

 

Оқу жетістіктерін есепке алудың баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі, білім 

алушыларды дәстүрлі бағалау шкаласына және ECTS-ке ауыстыру 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, 

обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS  

Grade-rating letter system for assessing educational achievements of students with their 

transfer into the traditional grading scale and ECTS 

 
 Әріптік жүйе 

бойынша баға/Оценка 

по буквенной 

системе/  Evaluation 

by letter grading system 

Баллдардың сандық 

эквиваленті/ 

Цифровой 

эквивалент / 

Equivalent in numbers 

Баллдар (%-

түрінде)  

Баллы (%-ное 

содержание) 

Points ( in %) 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

баға/Оценка по 

традиционной системе/ 

Assessment by traditional 

system 

А 4,0 95-100 Өте жақсы/Отлично/  

Excellent А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

Жақсы/Хорошо/ Good 
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 
Қанағаттанарлық/ 

Удовлетворительно/ 

Satisfactory 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз/ 

Неудовлетворительно/ 

Unsatisfactory 
F 0 0-24 

 


