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Бағдарлама деңгейі / Уровень программы / Programme level: /Магистратура/Магистратура/Master’s programme 

 

Мамандық               6M021200 - «ТҮРКІТАНУ» 
                                     Білім беру бағдарламасының атауы 

    Специальность        6M021200- «ТЮРКОЛОГИЯ» 
                                                    Название образовательной программы 

          Specialty                   6M021200- «TURCOLOGY» 
                                                  Title of degree programme 

 

Оқытудың стандартты мерзімі:  2 жыл 

Стандартный срок обучения:      2 года 

Standard period of study:               2 years 

 

Қайта қарастыру жиілігі :            2 жыл 

Периодичность пересмотра:         2 года 

Review frequency:                            2 years 

 

Берілетін дәреже / Присуждаемая степень / Awardede degree: гуманитарлық  ғылымдар магистрі / магистр гуманитарных наук / Master of 

Arts  

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 7 ҰБШ , 7 ЕБШ /7 НРК, 7 ЕРК/ 7 NQF 7 QFE 
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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The 

Passport of Education Program  

Қолдану саласы/ 

Область 

применения /  

Applicationarea 

Білім беру бағдарламасы ғылыми-зерттеу,  білім беру, халықаралық қатынастар 

салалары үшін   түрколог-мамандар даярлауға арналған. 

 

Образовательная программа предназначена для подготовки специалистов-

тюркологов в области научно-исследовательской, образовательной деятельности 

и международных отношений.   

 

The educational program is intended for the training of specialists-Turkologists in the 

field of research, educational activities and international relations. 

Білім беру 

бағдарламасыны

ң коды мен 

атауы/Кодинаим

енованиеобразов

ательнойпрогра

ммы / Thecode 

and name of 

education 

program 

6M021200-«Түркітану» 

6M021200-«Тюркология» 

6M021200-«Turcology» 

 

Нормативтік-

құқықтық 

қамтылуы/Норм

ативно-

правовоеобеспеч

ение / 

Theregulatoryand

legalsupport 

6М021200 – Түркітану мамандығы бойынша жоғары білім типтік оқу жоспары. 

ҚР Үкіметінің 13.05.2016 жылғы № 292-шішешімінің жаңа редакциядағы 

Мемлекеттік жалпы міндетті стандарты. 

ҚРҰК «Сабақ классификаторы» 2017 жылдың 11 мамырындағы 

№130-од ҚР даму және инвистициялар Министрлігі метрология және техникалық 

реттеу Комитетінің бұйрығымен бекіткен 

 

Типовой учебный план по специальности высшего образования 6М021200 - 

Тюркология 

Государственный общеобязательный стандарт высшего образования в редакции 

постановления Правительства РК от 13.05.2016 № 292. 

НК РК «Классификатор занятий», утвержден приказом Комитета технического 

регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК от 11 

мая 2017 года №130-од. 

 

The standard curriculum as the higher education 6М021200 – Turkology 

The state obligatory standard of the higher education in edition of the resolution of the 

government of RK from 5/13/2016 No. 292. 

NС RK "Qualifier of Occupations", is approved by the order of Committee of technical 

regulation and metrology of the Ministry for Investments and Development of RK of 

May 11, 2017 No. 130 of odes. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы/Карта профиля 

подготовки в рамках образовательной программы/ Profile map of education program 

ББ мақсаты/ 

ЦельОП / 

Objective of EP 

Магистратура бағдарламасының білім беру бағдарламасы түркітану, білім беру 

және зерттеу салаларының функционалдық міндеттерін орындауға қабілетті 

білікті ғылыми қызметкерді даярлау. 

 

Образовательная программа магистратуры состоит в подготовке компетентного 

научно-исследовательского сотрудника способных к выполнению 

функциональных обязанностей тюркологии, образовании и научно-

исследовательских отраслях. 

 

The educational program of the Master's program consists in the preparation of a 

competent research assistant capable of performing the functional duties of Turkology, 
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education and research fields. 

Білім беру 

бағдарламасыны

ң 

тұжырымдамасы

/Концепцияобраз

овательнойпрогр

аммы / 

Theconceptofedu

cationprogram 

Түркі халықтарының тілі, әдебиеті, тарихы, дүниетанымы, этникалық 

мәдениеті аясында интегративтік білім беріп, түрлі графикалық жүйемен 

жазылған түркі жазба ескерткіштерін талдау әдістемесін меңггерту арқылы 

кәсіби түркітанушы маман дайындауға бағытталған білім 

мазмұныныңсапасын  қамтамасыз ету.  

 

Обеспечить качество образования для подготовки 

высококвалифицированных тюркологов, дать интегративные знания в 

области языка, литературы, истории, философии, этнокультуры; научить 

навыками анализа тюркских письменных памятников, написанных 

различными графическими системами 

 

To ensure the quality of education for the preparation of highly qualified 

Turkologists, to provide integrative knowledge in the field of language, 

literature, history, philosophy, ethnoculture; teach the skills of analyzing Turkic 

written monuments, written by various graphic systems. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін 

дәреже: 

Присуждаемая 

степень: 

Awarded 

degree: 

гуманитарлық ғылымдар магистрі 

магистр гуманитарных наук  

Master of Arts degree  

Маманның 

лауазымдарыны

ң 

тізімі/Перечень 

должностей 

специалиста / 

List of a 

specialist’s 

positions 

- түркітанушы (түрлі салалардағы білім беру, мәдениет, археологиялық, 

тарихи және сервистік ұйымдар және меншік нысандары); 

- мемлекеттік органдардың маманы; 

- ғылыми-зерттеу ұйымдарындағы аналитикалық, ғылыми-зерттеу 

жұмыстары; 

- оқу орындарындағы оқытушылар. 
 

-  тюрколог (образовательные, культурные, археологические, исторические и 

службы организаций различных отраслей и форм собственности);   

- специалист государственных органов; 

-  аналитическая, научно-исследовательская деятельность в научно-

исследовательских организациях; 

-  преподаватели в образовательных учреждениях. 

 

- Turkologist (educational, cultural, archaeological, historical and service organizations 

of various industries and forms of ownership); 

- specialist of state bodies; 

- analytical, research activities in research organizations; 

- teachers in educational institutions. 

Кәсіби қызмет 

саласы/Область 

профессиональн

ой деятельности 

/ 

Theareaofprofessi

onalactivity 

Кәсіпорынды басқару, жобаларды басқару, ғылыми-зерттеу, білім беру және 

тәрбие процестерін ұйымдастыру және жоспарлау. 

 

 Управление предприятием, управление проектами, организация и планирование 

научно-исследовательских работ, учебно-образовательные процессы. 

 

Enterprise management, project management, organization and planning of research, 

educational and educational processes. 
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Кәсіби қызмет 

объектісі/Объект

профессиональн

ойдеятельности / 

Theobject of 

professional 

activity 

 Гуманитарлық бағыттағы ғылыми-зерттеу орталықтары; архивтер мен 

мұражайлар; түркітілдес мемлекеттердің халықаралық ұйымдары; 

мемлекеттік органдар, ұлттық компаниялар, гуманитарлық ғылыммен 

байланысты жеке бизнес,  

 

Научно-исследовательские центры гуманитарного направления, архивы и 

музеи, международные организации и предприятия тюркоязычных стран, 

органы государственного управления, Национальные компании, 

образовательные учреждения, собственный бизнес, связанный с 

гуманитарной наукой.  

 

Research centers of humanitarian direction, archives and museums, international 

organizations and enterprises of Turkic-speaking countries, government bodies, 

National companies, educational institutions, own business related to the 

humanities. 

Кәсіби қызмет 

функциялары/Ф

ункциипрофесси

ональнойдеятель

ности / Functions 

of professional 

activity 

- ғылыми-зерттеу, 

ұйымдастырушылық және басқарушылық 

сараптамалық-талдау. 

 білім беру. 

 

-научно-исследовательская 

- организационно-управленческая 

-аналитическая,  

-образовательная  

 

-Scientific research 

- organizational and managerial 

-analytical, 

-Educational 

Кәсіби қызмет 

түрлері/ Виды 

профессиональн

ой деятельности 

/ Types of 

professional 

activity 

Ғылыми-зерттеу, білім беру, тілдер мен халықаралық қатынастарға 

байланысты өндірістік-әкімшілік,  кәсіпкерлік қызмет 

 

Научно-исследовательская, образовательная, производственно-

управленческая, предпринимательская деятельность, связанная с языками 

и международными отношениями 

 

Research, educational, production and management, entrepreneurial activities 

related to languages and international relations. 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций 

Кәсіби құзыреттілік/ 

Профессиональные компетенции (ПК) / 

ProfessionalCompetences 

Оқыту нәтижесі (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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

КҚ
А
 -ескерткіштерді талдау әдістемесін 

қолдана отырып,жаңа тарихи деректер мен 

материалдарды талдау, этнографиялық және 

археологиялық деректерді талдау арқылы 

тереңдетілген ғылыми негізделген білім 

қалыптастыру. 

 

 

ПК
А
-формирование углубленных научно-

обоснованных знании в области тюркологии 

путем примененииметодологией анализа 

памятников, анализировании интерпретации 

новых исторических данных и материалов, 

этнографических и археологических данных. 

 

PC
А
formation of in-depth scientific-based 

knowledge in the field of Turkic studies by 

applying the methodology of analysis of 

monuments, analyzing the interpretation of new 

historical data and materials, ethnographic and 

archaeological data. 

 

 

АКҚ1 ежелгі түрік жазбаларының ерекшеліктерін, антикалық және 

ортағасырлардағы әртүрлі графикалық жазу жүйелерінің 

эволюциясының ерекшеліктерімен негізгі кезеңдеріна шуға 

қабілетті; 

А
ПК1

способность раскрыть характерные черты древнетюркской 

письменности, специфические особенности и основные этапы 

эволюции различных графических систем письма в древности и 

средневековье; 

АРС1the ability to reveal the characteristic features of the ancient Turkic 

writing, the specific features and main stages of the evolution of various 

graphic writing systems in antiquity and the Middle Ages; 

 

Қыпшақ жазба ескерткіштерінің тілі  

Язык кыпчакских письменных памятников  

The language of the Kypchak manuscripts 

Шетел жазба деректеріндегі түркі халықтарының 

тарихы   

История тюркских народов в зарубежных 

письменных источниках  

The history of the Turkic peoples in foreign written 

sources 

Қараханид дәуірі түркі жазба ескерткіштері Тюркские 

письменные памятники периода Караханидов Turkic 

written manuscripts of the Karakhanidperiod  

Түркі тарихының жазба деректері 

Письменные источники истории тюрков 

Written sourcesof the history of the Turks 

АКҚ2 кәсіби бағдарланған құзыреттілікпен жабдықтау қабілеті; 

тарихи, этнографиялық, мәдени, әдеби, ғылыми ойлау және 

көздермен, тарихнамамен және есеп беру құжаттарымен жұмыс 

істеу қабілетті; 

А
ПК2

способность вооружить профессионально–ориентирующей 

компетенцией; исторического, этнографического, культурного, 

литературного, научного мышления и умения работать с 

источниками, историографией и отчетной документацией;  

АРС2ability to equip with professionally-oriented competence; 

historical, ethnographic, cultural, literary, scientific thinking and the 

ability to work with sources, historiography and reporting 

documentation; 

Түркологиялық зерттеулердегі заманауи 

концепциялар 

Современные концепции тюркологических 

исследований 

The modern conception of Turkic studies 

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 
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Еуразиядағы көшпелі халықтардың мәдениеті 

Культура кочевых народов Евразии  

The culture of the nomadic peoples of Eurasia 

Қараханид дәуірі түркі әдебиеті 

Тюрская литература периода Караханидов 

The Turkic literature of the Karakhanid period 

Түркі әдебиетінің түп тамыры    

Истоки  тюркской литературы  

Origin of Turkic literature 

ХХ ғ. басындағы Түркістан әдебиеті 

Литература Туркестана в начале ХХ  в. 

The literature of Turkestan in the early twentieth century 

Көне ұйғыр дәуірі әдебиеті 

Литература древнеуйгурского периода 

The literature Old Uighur period 

АКҚ3 ғылыми зерттеулерді жоспарлауға, қажетті ғылыми-зерттеу 

әдіснамасын таңдауға, жалпы ғылыми және арнайы әдебиеттерді 

біріктіруге, әдебиет пен жұмыс істеуге, нақты материалды және 

көздерді талдауға, алынған мәліметтерді қорытуға және зерттеу 

нәтижелеріне қолжеткізуге мүмкіндік беру. 

А
ПК3 

уметь планировать научное исследование, выбрать 

необходимую исследовательскую методологию, сочетающую 

общенаучную и специальную, уметь работать с литературой, 

осуществлять анализ фактического материала и источников, уметь 

обобщать полученные данные и добиваться результатов 

исследования. 

АРС3 to be able to plan scientific research, to choose the necessary 

research methodology, combining general scientific and special, to be 

ableto work with literature, to analyze the actual material and sources, to 

be able to generalize the data obtained and to achieve the research 

results. 

Алтайтанудың теориялық- методологиялық негіздері 

Теоретико-методологические основы алтаистики 

Theoretical and methodological bases of Altaic 

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская работа магистранта 

Scientific-research work of graduate students 

Педагогикалық практика  

Педагогическая практика 

Teaching internship 

Зерттеу тәжірибесі 

Исследовательская практика 

Research externship 

КҚ
B
әлемдік алтайтану мен түркітанудың 

жаңа зерттеу парадигмаларын игерте 

отырып, магистрантқа оқу үдерісін сәтті 

жүзеге асыруға қажетті кәсіби 

BКҚ1 түркітану ғылымының негізгі мәселелерін білу және белсенді 

жұмыс жасау, түркітану ғылымының қазіргі заманғы әдістерін 

қолдану, сондай-ақ Шағатайдың әдеби ескерткіштерімен жұмыс 

істей білу. 

 

Түркітанудың теориялық-әдіснамалық негіздері    

Теоретико-методологические основы тюркологии     

Theoretical and methodological basis of Turkic 

Studies 
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дағдыларды қалыптастыру; 

ПК
В
сформировать у магистранта 

профессиональные умения и навыки, 

необходимые для успешного 

осуществления учебно-воспитательного 

процесса, обучая новым 

исследовательским парадигмам 

алтаистики и тюркологии. 

PC
B
To develop a professional master's skills 

necessary for the successful implementation 

of the teaching and educational process, 

teaching new research paradigms of Altaic 

and Turkic studies. 
 

 

 

B
ПК1

знать основные вопросы, поставленные тюркологической 

наукой и активно работать, применяя современные методы 

тюркологической науки а также уметь работать с чагатайскими 

памятниками письменности 

BРС1know the main questions posed by Turkic science and actively 

work, applying modern methods of Turkic science and also be able to 

work with Chagatai literary monuments. 

Түркі әдебиеті тарихын зерттеудің методологиясы 

Методология исследования истории  

тюркской литературы 

Methodology of studying the history of Turkic literature 

BКҚ2Шағатай кезеңіндегі ескерткіштер мәтінінің әдеби 

ерекшеліктері мен семантикасын талдай білу; Шағатай әдеби 

ескерткіштері тарихындағы негізгі шынайы материалды білуге, 

негізгі ескерткіштерді және олардың ортағасырлық түркі 

тайпаларының мәдениетіндегі рөлін көрсету. 

B
ПК2

уметь анализировать литературные особенности и семантику 

текста памятников периода чагатайского периода; дать знание 

основного фактического материала по истории памятников 

чагатайской письменности, показать основные памятники и их роль 

в культуре тюркских племен средневековья. 

BРС2to be able to analyze the literary features and semantics of the text 

of the monuments of the Chagatai period; give knowledge of the main 

factual material on the history of Chagatai literary monuments, show the 

main monuments and their role in the culture of the Turkic tribes of the 

Middle Ages. 

Шағатай тіліндегі жазба ескерткіштер 

Письменные памятники на чагатайском языке 

Written monuments in Chagatay language 

Шағатай дәуірі түркі әдебиеті 

Тюркская литература чагатайского периода 

The Turkic literature of the Chagatai period 

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) /  

General professional competences (GPC) 

Оқыту нәтижесі (ОПК млшері)/ 

Результат 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) 

ЖКҚ
А  

Коммуникациялық қабілетті дамыту, 

құжаттаманы жобалау және ұсыну, АКТ-ды 

пайдалану,  кәсіби қызметтің әртүрлі 

салаларында, ғылыми-зерттеуде  

цифрландыру өнімдерін қолдана білу;шет 

тілде кәсіби тақырыптар бойынша еркін 

сөйлеу дағдысын дамыту. 

ОПК
А
Развить способность коммуникации, 

оформления и презентации документации, 

А
ЖКҚ1

құзыретті жазбаша және ауызша тіл; 

А
ОПК1

грамотная письменная и устная речь; 

А
GPC1

competent written and spoken language; Шетелтілі 

Иностранныйязык 

Foreignlanguage 
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использовать ИКТ, продукты цифровизации в 

различных областях профессиональной 

деятельности, научной и практической 

работе; выступать на профессиональные темы 

на иностранном языке. 

GPC
А
To develop the ability to communicate, 

prepare and present documentation, use ICT, 

digitization products in various fields of 

professional activity, scientific and practical 

work; to speak on professional topics in a foreign 

language. 
ЖКҚ

В
Гуманитарлық ғылымның  бірегей 

және маңызды орнын білу және түсіну үшін 

қазіргі кездегі проблемалар бойынша 

пікірталастар жүргізіп, өз ұстанымдарын  

қорғау, болашақ кәсіби қызметінің әлеуметтік 

маңызды мақсаттарын айқындау және 

тұжырымдау және ақпаратты талдаудағы 

субъективизмді барынша азайту. Қазақстан 

халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін 

білу; әлемнің басқа халықтарының дәстүрлері 

мен мәдениетін толеранттылыққа толы 

болсын. 

УК
В
 Знать и понимать уникальное и значимое 

место инновационной гуманитарной науки, 

грамотно вести дискуссиюи 

аргументированно отстаивать собственные 

позиции по актуальным проблемам 

современности, определять и формулировать 

социально-значимые цели своей будущей 

профессиональной деятельности и 

минимизировать субъективизм при анализе 

информации. Иметь представление о 

традициях и культуре народов Казахстана; 

быть толерантным к традициям, культуре 

других народов мира.  

GPC
ВTo know and understand the unique and 

significant place of innovative humanitarian 

science, competently conduct discussions and 

В
ӘҚ1

философиялықойлаудыңнегіздерінмеңгеру; 

В
УК1

владеть основами философскими мышлениями; 

В
UC1

 master the basics of philosophical thinking; 

 

Ғылым тарихы мен философиясы 

История и философия науки 

History and Philosophy of Science  

В
ӘҚ2

кредиттік білім беру жүйесін енгізу барысында жоғары 

оқу орнының оқу-тәрбие үдерісін оқу-әдістемелік 

қамтамасыз ету үдерісіне қол жеткізе білу; 

-жоғары білім беру мұғалімінің өзін-өзі көрсетуімен өзін-өзі 

дамытуы үшін тиімді өзін-өзі тәрбиелеу қызметін жүзеге 

асыру 

ВУК2быть способным к процессу учебно-методического 

обеспечения воспитательное-образовательного процесса 

высшей школы в ходе реализации кредитной системы 

обучения; 

-проводить эффективную самообразовательную деятельность 

по саморефлексии и саморазвитию преподавателя высшей 

школы 

В
UC2

 be able to the process of educational and methodological 

support of the educational and educational process of the higher 

school in the course of implementing the credit system of 

education; 

-conduct an effective self-educational activity for the self-

reflection and self-development of the teacher of higher education 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

 

Психология 

Психология 

Psychology 
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reasonably defend their own positions on topical 

problems of our time, define and formulate 

socially significant goals of their future 

professional activity and minimize subjectivity in 

the analysis of information. Have an idea of the 

traditions and culture of the peoples of 

Kazakhstan; be tolerant of the traditions, culture 

of other peoples of the world. 

 

 

 


