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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The 

Passport of Education Program  

Қолдану саласы/ 

Область применения /  

Applicationarea 

Оқу бағдарламасы түркітану саласында Ph.D докторларын 

дайындауға арналған 

Образовательная программа предназначена для подготовки 

докторов философии (PhD) в области тюркологии  

The educational program is intended for the preparation of Ph.D. 

in the field of Turkic studies 

Білім беру бағдарламасының коды 

мен атауы/ 

Код и наименование образовательной 

программы / The code and name of 

education program 

6D021200 – Түркітану 

6D021200 - Тюркология 

6D021200 – Turkology 

Нормативтік-құқықтық қамтылуы/ 

Нормативно-правовое обеспечение /  

The regulatory and legal support 

6D021200 – Түркітану мамандығы бойынша жоғары білім 

типтік оқу жоспары. 

ҚР Үкіметінің 13.05.2016 жылғы № 292-шішешімінің жаңа 

редакциядағы Мемлекеттік жалпы міндетті стандарты. 

ҚР ҰК «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 6D021200 - 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 РКот 11 мая 2017 

года №130-од. 

The standard curriculum as the higher education 6D021200 – 

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/ 

Цель ОП /  

Objective of EP 

Философия докторын (PhD) даярлаудың білім беру 

бағдарламасы әлемдік түркітанудың ғылыми-әдіснамалық 

негіздерін терең  меңгерген, заманауи түркітанудың өзекті 

мәселелерін шешуге қабілетті,  бәсекеге қабілетті 

түркітанушы ғылыми кадр дайындау. 

Образовательная программа докторантуры (PhD) состоит в 

подготовке компетентного тюркологического научного 

сотрудника, способного глубоко изучать научно-

методические основы тюркологии мирового класса, 

способные решать актуальные проблемы современной 
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тюркологии. 

The educational program of doctoral studies (PhD) consists in the 

preparation of a competent turkologic researcher who is able to 

deeply study the scientific and methodological foundations of 

world-class turkology, capable of solving actual problems of 

modern Turkology. 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/ 

Концепция образовательной 

программы /  

The concept of education program 

Түркі мәдениетінің әлемдік өркениеттегі орнын ғылыми-

териялық және тарихи тұрғыдан негіздеуге үлес қосатын, 

жалпытүркілік  мүддені ескере отырып, жаҺандану үдерісіне 

еркін араласатын, бәсекеге қабілетті  ғылыми кадр 

дайындауды қамтамасыз ету 

Обеспечить подготовку конкурентоспособных научных 

кадров, которые будут способствовать научному и 

историческому происхождению тюркской культуры в 

мировой цивилизации с учетом всеобщих интересов и 

свободного участия в процессе глобализации 

Ensure the preparation of competitive scientific personnel that 

will contribute to the scientific and historical origin of the Turkic 

culture in the world civilization, taking into account the universal 

interests and free participation in the globalization process. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: Присуждаемая 

степень: Awarded degree: 

PhD философия докторы 

Доктор философии (PhD)  

Doсtor of  Philosophy (PhD)  

 

Маманның лауазымдарының тізімі/ 

Переченьдолжностейспециалиста / 

Listofaspecialist’spositions 

Түркітанушы 

ғылыми қызметкер 

жоғары оқу орнының оқытушысы 

Тюрколог 

научный сотрудник 

преподаватель вуза 

Turkologist 

scientific worker 

professor 

Кәсіби қызмет саласы/ 

Область профессиональной 

деятельности /  

Theareaofprofessionalactivity 

Маманның іс-әрекеті қоғамдық өрістер мен әлеуметтік 

институттарда көрінетін мәдениет динамикасын зерттеуге, 

қоғамдық ұйымдардағы мемлекеттік емес құрылымдарда 

мемлекеттік билікті қамтамасыз етуге және үздіксіз білім 

алуға, өздігінен шешім қабылдауға және өзінің еңбегін 

өмірлік ынта ықыласқа айналдыра алатын жастардың 

білімдарлық және өнегелік қасиеттерін арттыруға 

негізделген. 

Профессиональный деятельность докторанта основана на 

изучении динамики культуры, появляющейся в 

общественных местах и социальных учреждениях, 

продвижении государственной власти в общественных 

организациях в общественных организациях и повышении 

образовательных и моральных качеств ученых, которые 

могут заниматься непрерывным образованием, принимать 

собственные решения и увлекаться своей работой. 
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The professional activity of the doctoral student is based on the 

study of the dynamics of culture that appears in public places and 

social institutions, the promotion of state power in public 

organizations in public organizations and the enhancement of the 

educational and moral qualities of scientists who can engage in 

continuous education, make their own decisions and get involved 

in their work. 

Кәсіби қызмет объектісі/ 

Объект профессиональной 

деятельности /  

Theobject of professional activity 

жоғары оқу орындары,  

ғылыми-зерттеу институттары  

жоғары оқу орындарының ғылыми-зерттеу бөлімшелері  

высшие учебные заведения, 

научно-исследовательские институты  

научно-исследовательские подразделения вузов. 

higher education institutions, 

research institutions,                                                   

research departments of universities. 

Кәсіби қызмет функциялары/ 

Функции профессиональной 

деятельности /  

Functions of professional activity 

Ғылыми-зерттеу,  

Педагогикалық,  

ұйымдастырушы-басқарушылық, 

аналитикалық. 

Научно-исследовательская,  

педагогическая,  

организационно-управленческая,  

аналитическая  

Research,  

pedagogical,  

organizational and managerial,  

analytical 

Кәсіби қызмет түрлері/  

Виды профессиональной 

деятельности /  

Types of professional activity 

ғылыми-зерттеу; ғылыми-педагогикалық; оқу-білім беру 

(педагогикалық); ұйымдастырушы-басқарушылық (түркі 

әлемі бойынша). 

научно-исследовательскую; научно-педагогическую; учебно-

образовательную (педагогическую); организационно-

управленческую (в пределах тюркского мира). 

research;scientific and pedagogical;educational and educational 

(pedagogical);organizational and managerial (within the Turkic 

world). 
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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 

АКҚ1 - жаңа ғылыми парадигмалар тұрғысынан түркі жазба 
ескерткіштерді зерттеудің негізгі мәселелерін меңгерту, 
руникалық, ұйғыр, араб, шағатай жазбасымен жазылған жазба 
ескерткіштерді талдаудың  жаңа гуманитарлық білімді, жаңа 
интегративті парадигмаларды қолдана алу. 

А
ПК1

владеть  основными  методами исследования тюркских 

письменных памятников с позиции новейших научных парадигм,уметь 

использовать новые гуманитарные знания, новые интегративные 

парадигмы  для анализа письменных памятников, написанных как 

рунической графикой, так и уйгурской, арабской, чагатайской 

графикой. 
АРС1 - Be familiar with basic research problems of Turkic written 
monuments from the perspective of new scientific paradigms, to be able to 
use the new humanities, the new integrative paradigm for the analysis of 
written records, writtenas arunicgraphics, and Uighur, Arabic, Chaghatay 
graphics. 

  Жазба ескерткіштерді  тарихи зерттеу 

 Историческое исследование письменных  

памятников 

Historical study of inscriptions 

Жазба ескерткіштер тілі 

Язык письменных памятников 

The language of inscriptions 

АКҚ2 - көне түркі әлем бейнесінің реконструкциясы негізінде 

когнитивті-концептуалды талдау тәсілдеріне негізделген ескерткіштер 

мәтіндерін семантикалық талдау механизмдері мен тәсілдерін:           

пропозиционал-ды, фреймды, метафоралық талдау әдістерін меңгерту, 

келешекте түркітану зерттеулерін жүргізу үшін когнитивті әдіснама 

аясында ескерткіш мәтіндерін семантикалық талдаудың әдістері мен 

Жазба ескерткіштерді семантикалық талдау 

Семантический анализ письменных памятников 

Semantic analysis of inscriptions  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тәсілдерін қолдана алу. 

А
ПК2 

знать механизм и приемы семантического анализа текстов 

памятников, основанного на приемах когнитивно-концептуального 

анализа: пропозиционального, фреймового, метафорического на основе 

реконструкции древнетюрской картины мира, овладеть приемами и 

средствами семантического анализа текста памятников в рамках 

когнитивной методологии, уметь использовать эти приемы для 

дальнейших тюркологических  исследований. 

АРС2 - know the mechanism and methods of semantic text analysis 

monuments based on techniques of cognitive-conceptual analysis: 

propositional, framing, metaphorical, based on the reconstruction of early 

Turkic picture of the world, master the techniques and tools of the 

semanticanalysis of the text of monuments within cognitive methodology, to 

be able to use the techniques to furtherTurkological research 

Түрік жазба ескерткіштерін зерттеу мәселелері 

Вопросы исследования тюркских письменных 

памятников 

Issues of researching Turkic Written Inscriptions 

 

 

 

 

 

 

АКҚ3 түркі  мифологиясы мен әлемдік мифология мәселесін игерту, 

мифологиялық ойлау теориясының қағидаттарын меңгеру. 

Мифологиялық сюжеттер мен мифологиялық қаһармандар 

типологиясының жалпы ұқсастықтары туралы талдау жасай алу,  

Мифологиялық архетиптерді анықтай алуды меңгерту,  түркі жазба 

ескерткіштерінің көркемдік  ерекшеліктері туралы білімін жетілдіру 

А
ПК3

овладеть проблемами тюркской и мировой мифологии, освоить 

позиции теории мифологического познания. Уметь  анализировать 

общие черты мифологических сюжетов, мифологических типических 

героев, уметь определять мифологические архетипы, совершенствовать  

знания о художественных особенностях   тюркских письменных 

памятников. 

АРС3 - master the problems of the Turkic world and 

mythology,mythologicalmasterposition of the theory of knowledge. To be 

able to analyze the general features of mythological scenes, typical 

mythological characters, mythological archetypes able to identify, improve 

knowledge of the artistic features of the Turkic written monuments. 

Әлем  және түркі мифологиясы 

Мировая и тюркская мифология 

WorldandTurkicMythology  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКҚ4түркі халықтары діни танымының мәдени-тарихи негіздерін 

терең меңгерту, діни жүйелер (шаманизм, тәңірлік, буддизм, 

манихейлік, нестериандық ұғымдағы христиан, ислам) туралы ғылыми 

білімін жетілдіру, ғылыми талдаудың дағдылары мен тәсілдерін 

игерту. 

А
ПК4 

владеть культурно-историческими основами религиозных  

познании тюркских народов, совершенствовать научные знания о 

религиозных системах (шаманизм,и тенгрианство, буддизм, 

Түркі халықтарының діни танымының мәдени-

тарихи негіздері 

Культурно-исторические основы религиозных 

познаний тюркских народов 

Cultural and historical bases of religious perception of 

Turkic peoples 

Көркем аударма және әдеби байланыстар 

Художественый перевод  и литературная связь 
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манихейство, христианство нестерианского толка, ислам),  владеть  

навыками и приемами научного анализа 

АРС4 – own historical and cultural foundations of religious knowledge of 

the Turkic peoples, to improve scientific knowledge of the religious 

systems(shamanism and Tengrism, Buddhism, Manichaeism, 

Christianitysense, Islam), possess the skills and techniques of scientific 

analysis 

Literary translation and literary relations 

Түркілердің «Мәңгілік Ел» идеясының тарихи-

философиялық негіздері 

Историко-философские основы тюркской идеи 

«Мәңгілік Ел» 

The historical and philosophical foundations of the 

Turkic idea "Mәңgilik El" 

АКҚ5 түркі халықтары мен мемлекеттерінің саяси, экономикалық, 

мәдени, білім беру мүмкіндіктерін талдау алу және игеру. 

А
ПК5

владеть и уметь анализировать политические, экономические, 

культурные, образовательные возможности тюркских народов и 

государств в новых геополитических условиях. 

АРС5 - own and be able to analyze the political, economic, cultural, 

educational opportunities Turkic peoples and states in the new geopolitical 

conditions. 

Жаһандану кезеңіндегі түркі халықтарының саяси 

мәдени өзара байланыстары 

Политические и культурные взаимосвязи 

тюркских народов   в эпоху глобализации 

Political and cultural interrelations of Turkic peoples 

in the epoch of globalization 

АКҚ6 диссертациялық зерттеу тақырыбы бойынша дереккөздер мен 

дәйектемелердің базасын жасау, эксперименттік мәліметтерді өңдеу және 

интерпретациялау, ғылыми зерттеу әдістерін кешенді қолдану дағдыларын 

нығайту. 

А
ПК6

подготовить базы доказательного материала и источников по теме 

диссертационного исследования, обработка и интерпретация 

экспериментальных данных, уметь применять современных методов научных 

исследований и закрепить практических навыков 

АРС6 - to prepare a base material and sources of evidence relating to the 

dissertation research, processing and interpretation of experimental data, be able to 

apply modern methods of research and consolidate practical skills 

 Докторлық диссертацияны орындау 

Выполнение докторской диссертации 

Fulfillment of doctoral thesis  

 

 

 

 

Докторанттың ғылыми зерттеу жұмысы                                                  

Научно-исследовательская работа докторанта                                             

Scientific-research work of graduate doctor 

АКҚ7 Ғылыми және кәсіби дайындықты игеру, таңдап алынған бағыт 

бойынша ғылыми-зерттеу жұмысын жүзеге асыру 

А
ПК7

 иметь научную и профессиональную подготовку, осуществлять  

научно-исследовательскую работу по выбронному направлению 

АРС7 - to have a scientific and professional training, to carry out research 

work on selected direction 

Зерттеу практикасы                               

Исследовательская практика                                       

Research Practice 

КҚВ Кәсіби дағдыларын  дамыта отырып, 

ғылыми-педагогикалық қызметті  жүзеге 

асыра алатын,  түркітану бойынша іргелі 

ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізе 

алатын, бәсекеге қабілетті мамандар 

BКҚ1 Түркітанулық ғылыми және қолданбалы бағыттағы зерттеулерді    

жоспарлау және жүзеге асыру, жаңа ғылыми нәтижелерге қол жеткізу,   

B
ПК1

Планирование и реализация туркестанских научных и прикладных 

исследований, достижение новых научных результатов 

BРС1 Planning and implementation of Turkestan scientific and applied 

Педагогикалық практика                      

Педагогическая практика                             

Pedagogical Practice 
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даярлау 

ПК
В
 Подготовка компетентных 

специалистов, способных проводить 

фундаментальные исследования по 

тюркским исследованиям, которые могут 

осуществлять научную и педагогическую 

деятельность, развивая свои 

профессиональные навыки. 

PCВ Preparation of competent specialists 

capable of conducting fundamental research 

on Turkic studies, which can carry out 

scientific and pedagogical activities, 

developing their professional skills. 

 

 

research, achievement of new scientific results  

BКҚ2 түркітану пәндерін жоғары теориялық және әдістемелік 

деңгейде оқытуды ұйымдастыру, оқу ісінде дәстүрлі әдіс-тәсілдерін 

инновациялық технологиямен сабақтастыру, дәстүрлі, инновациялық, 

ақпараттық, әдістемелер мен технологияларды қолдануда кәсіби 

шеберлік таныту 

B
ПК2

организация преподавания тюркских исследований на высшем 

теоретическом и методологическом уровне, традиционные методы 

преподавания в области инновационных технологий, профессионализм 

в использовании традиционных, инновационных, информационных, 

технических и технологических технологий 

BРС2 organization of Turkish studies on the theoretical and methodological 

level, traditional methods of teaching in the field of innovative technologies, 

the use of traditional, innovative, informational, technical and technological 

technologies 

Докторлық диссертацияны орындау 

Выполнение докторской диссертации 

Fulfillment of doctoral thesis 

BКҚ3 диссертациялық зерттеу тақырыбы бойынша дереккөздер мен 

дәйектемелердің базасын жасау, эксперименттік мәліметтерді өңдеу 

және интерпретациялау, ғылыми зерттеу әдістерін кешенді қолдану 

дағдыларын нығайту. 

B
ПК3

разработка источников и аргументов базы данных по 

исследованию диссертации, обработке и интерпретации 

экспериментальных данных, усилению комплексного применения 

методов научных исследований. 

BРС3 development of sources and arguments of the base of data 

dissertations, processing and interpretation of experimental data, enhancing 

the complex application of methods of scientific researches. 

Дипломдық жұмысты қорғау 

Написание и защита дипломной работы 

Writing and defense of graduation work 

Зерттеу практикасы                               

Исследовательская практика                                       

Research Practice 

BКҚ4 Қазақстандағы, алыс және жақын шетелдегі түркітану 

ғылымының қазіргі жай-күйін, даму бағыттарын талдауды игеру, 

ғылыми жұмыстар барысында зерттеудің дәстүрлі әдіс-тәсілдерін 

инновациялық технологиямен сабақтастыру.   

B
ПК4

Развитие современного состояния тюркологии в Казахстане, 

ближнем и дальнем зарубежье, анализ тенденций развития, 

преобразование традиционных методов исследования инновационных 

технологий в научные исследования. 

BРС4 Development of modern conditions in Turkestan in Kazakhstan, 

business and development, analytical tendencies, development of traditional 

methods of research in innovative technologies in scientific researches. 

Педагогикалық практика                      

Педагогическая практика                             

Pedagogical Practice 

BКҚ5 оқу жетістіктерін, алған білімдерінің, біліктерінің,  Докторанттың ғылыми зерттеу жұмысы                                                  
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дағдыларының талапқа сәйкестігін анықтау 

B
ПК5

определить образовательные достижения, приобретенные знания, 

навыки, навыки 

BРС5 to determine the educational achievements, acquired knowledge, 

skills, skills 

Научно-исследовательская работа докторанта                                             

Scientific-research work of graduate doctor 

 

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
 Кoммуникациялық әдістерді 

меңгерген, аналитикалық құжаттаманы 

жобалау және ұсыну, АКТ, әртүрлі кәсіптік 

қызмет салаларында цифрландыру 

өнімдерін, ғылыми және тәжірибелік 

жұмыстарын пайдалана  білу; қазақ, орыс 

және шет тілдерінде кәсіби тақырыптар 

бойынша еркін сөйлеу дағдыларын 

қалыптастыру. 

ОПК
А
Знание методов коммуникации, 

разработка и представление аналитической 

документации, ИКТ, продуктов оцифровки, 

научно-практическая работа в различных 

областях профессиональной деятельности; 

Формирование навыков свободной речи по 

профессиональным темам на казахском, 

русском и иностранных языках. 

GPC
А
A knowledge of methods of 

communication, development and presentation 

of analytical documentation, ICT, digitization 

products, scientific and practical work in 

various fields of professional activity; 

Formation of free speech skills on professional 

topics in Kazakh, Russian and foreign 

languages. 

AЖКҚ1Диссертациялық зерттеу, өңдеу және тәжірибелік деректерді 

интерпретациялау тақырыбы бойынша дәлелдемелер мен дереккөздер 

дерекқорын дайындауға, ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерін 

қолдануға және тәжірибелік дағдыларды нығайтуға 

А
ОПК1

 подготовить базы доказательного материала и источников по 

теме диссертационного исследования, обработка и интерпретация 

экспериментальных данных, уметь применять современных методов 

научных исследований и закрепить практических навыков 

 

А
GPC1

prepare a database of evidence and sources on the topic of dissertation 

research, processing and interpretation of experimental data, be able to 

apply modern methods of scientific research and to consolidate practical 

skills 

Наукометрия                                   

Наукометрия    

Scientometrics 

 

 

 


