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1 Білім беру бағдарламасының негізгі модульдері / Основные модули образовательной 

программы / The core modules of the education programme 

Код/код/ 

Code 

Модульдің атауы 

/Название модуля / 

The name of the module 

                   

Оқыту 

нәтижелері 

                   

Результаты 

обучения 

                 

Learning 

Outcomes 

Жалпы  модульдер /Общие  модули 

/General  modules 
      

EDUC 

51001 

Магистрлік дайындық 

әдістемесі                                   

Методология 

магистерской подготовки                         

Methodology The Masters 

Training 

жаңа мәселелер 

мен жағдайларды 

шешуге 

шығармашылық 

көзқараспен 

қарау және 

креативті ойлай 

алу, ғылыми-

зерттеу 

қабілетінің 

болуы, кәсіби 

салада ғылыми 

жобалар мен 

зерттеулерді 

жүзеге асыра 

білу. Ағылшын 

тілінде 

академиялық 

жазудың 

нормалары мен 

дағдыларын 

меңгеру,  зерттеу 

тақырыптары 

бойынша 

уметь креативно 

мыслить и творчески 

подходить к 

решению новых 

проблем и ситуаций, 

иметь навыки 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

выполнения 

научных проектов и 

исследований в 

профессиональной 

области.  Знать 

нормы и владеть 

навыками 

академического 

письма в английском 

языке, подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов и 

библиографий по 

to be able to 

think creatively 

and creatively 

approach to 

solving new 

problems and 

situations, to 

have skills of 

research 

activities, 

implementation 

of research 

projects and 

studies in the 

professional 

field. To be 

aware of norms 

and skills of the 

academic 

writing in 

English, 

preparation of 

scientific 

reviews, 



ғылыми 

шолулар, 

түйіндемелер, 

рефераттар мен 

библиографиялар 

дайындау, 

ғылыми 

мақалаларды 

талдау және 

ғылыми тақырып 

бойынша түрлі 

көлемдегі және 

жанрдағы 

академиялық 

мәтіндер жазу. 

тематике 

проводимых 

исследований, 

анализа научных 

статьей, написания 

академических 

текстов различного 

объема и жанров по 

научной тематике. 

summaries, 

drawing up 

papers and 

bibliographies 

on scope of the 

conducted 

research, 

analysis of 

scientific 

articles, writing 

of the academic 

texts of various 

volume and 

genres on the 

scientific 

subject. 

Мамандық модульдері /Модули 

специальности / Modules in major       

HIST 

52202 

Түрк халықтарының 

қалыптасуындағы тарихи-

мәдени факторлар                                                        

Историко-культурные 

факторы в  формировании 

тюркских народов                                                                         

Historical and cultural 

factors in the formation  

Turkic peoples 

түркі әлемі 

халықтарының 

этномәдени 

ерекшеліктерін 

тарихи және 

қазіргі заман 

аспектілері 

келбетінде білу; 

түркі 

халықтарының 

знать 

этнокультурные 

особенности 

народов тюркского 

мира в историческом 

и современном 

аспектах; владеть 

знаниями в сфере 

современного 

состояния тюркских 

to know the 

ethnic and 

cultural 

peculiarities of 

the peoples of 

the Turkic 

world in 

historical and 

contemporary 

perspectives ; 



қазіргі таңдағы 

әдебиет, саясат, 

тарих білім 

аясындағы 

жағдайларын 

білу; 

народов, их 

культуры, политики, 

истории; 

Have 

knowledge in 

the area of the 

current state of 

the Turkic 

peoples, 

cultures, 

politics, history 

; 

LITR 

62003 

Түркі әдебиеттанудың 

жаңа тенденциялары мен 

бағыттары                                                    

Новые тенденции и 

направления тюркского 

литературоведения  

New tendencies and 

directions in Turkic 

literature 

 әдеби зерттеу 

үрдісінің мифтік 

шығармалары 

мен түркі 

халықтары 

поэзясының 

тарихы мен 

қазіргі жетістерін 

меңгеру; қазіргі 

ғылыми бағыттар 

мен 

парадигмалар 

шеңберінде 

әдебиеттанудың 

өзекті 

мәселелерін 

анықтай алу. 

владение навыками 

исследования 

литературных 

процессов, 

мифотворчества и 

поэзии тюркских 

народов в истории и 

современности;  

уметь определять 

актуальные 

литературоведческие 

проблемы в рамках 

современной 

научных парадигм и 

направлении 

possession of 

the skills of 

literary 

research 

process, myth 

and poetry of 

the Turkic 

peoples in 

history and 

modernity; to 

know best 

literary 

directions in 

the framework 

of modern 

scientific 

paradigms, 

their most 

significant 

problems and 

achievements. 



LING 

62404 

Лингвистика ғылымының 

тенденциялары мен 

бағыттары                

Тенденции и направления 

лингвистической науки    

Tendencies and directions 

of linguistics 

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. 

владеть  основными  

проблемами 

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. 

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, 

written as a 

runic graphics, 

and Uighur, 

Arabic, 

Chaghatay 

graphics. 

 

  



2 Білім беру бағдарламасының оқу жоспары / Учебный план образовательной программы / Curriculum of the 

education program 

          

модуль коды/ 

Код модуля/ 

module code 

Пәннің атауы / 

Название дисциплины 

/Title discipline 

Цикл 

көлемі/ Объем/ 

memory 

Аудиториялық оқу 

жұмысының түрлері / 

Виды аудиторной 

учебной работы / 

Types of study 
 Қорытынды 

бақылау 

формасы / 

Форма 

итогового 

контроля / 

Type of final 

control 

 Язык 

обучения/ 

Оқыту 

тілі / 

Language 

of 

instruction 

* 

Кредиты 

РК/ ҚР 

кредит 

саны/ 

Quantity 

of RK 

credits 

ECTS 

Д
әр

іс
 /

Л
ек

ц
и

я
 /

L
ec

tu
re

 

П
р

а
к

т
и

к
а
/С

ем
и

н
а
р

 

П
р

а
к

т
и

к
а
/С

ем
и

н
а
р

 

P
ra

ct
ic

e/
S

em
in

a
r
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

и
я

л
ы

қ
 с

а
б
а
қ

 

/Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

/L
a
b

o
ra

to
ry

 p
ra

ct
ic

a
ls

 

1 семестр /1 семестр /semester 1 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

EDUC 51001 

Педагогика                                                                                                                                                                                           

Педагогика                                                                                                                                                                                               

Pedagogics 

БП  

БД  

BD  

2 3 1 1   

 емтихан 

экзамен 

exam 

  

EDUC 51001 

Психология                                                                                                                                                                                              

Психология                                                                                                                                                                                              

Psychology 

БП  

БД  

BD  

2 3 1 1   

 емтихан 

экзамен 

exam 

  



LING 62404 

Магистранттың ғылыми 

зерттеу жұмысы                                                                                                                                                                                                                  

Научно-

исследовательская 

работа магистранта                                                                                                                                                                                                             

Scientific-research work 

of graduate students 

(master) 

ДВО 1 4       

есеп 

отчет 

report 

  

Элективті пәндер/Элективные 

дисциплины/Elective courses 

БП  

БД  

BD  

12 20       

 

  

Теориялық білім беру бойынша 

барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training  

  16 26           

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

  17 30           

2 семестр /2 семестр /semester 2 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

EDUC 51001 

Ғылымның тарихы 

және философиясы                                                                                                                                                                  

История и философия 

науки                                                                                                                                                                              

History and science  of 

philosophy 

БП  

БД  

BD  

2 3 1 1   

 емтихан 

экзамен 

exam 

  



EDUC 51001 

Шет тілі (кәсіби)                                                                                                                                                                                               

Иностранный язык 

(профессиональный)                                                                                                                                                                                    

Foreign language 

(professional) 

БП  

БД  

BD  

2 3 1 1   

емтихан 

экзамен 

exam 

  

LITR 62003 

Түркітанудың өзекті 

мәселелері 

Актуальные проблемы 

тюркологии 

Actual problems of 

Turkology 

КП  

ПД  

PD  

2 3 1 1   

 емтихан 

экзамен 

exam 

  

LING 62404 

Магистранттың ғылыми 

зерттеу жұмысы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Научно-

исследовательская 

работа магистранта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Scientific-research work 

of graduate students 

(master) 

ДВО 2 8       

есеп 

отчет 

report 

  

Элективті пәндер/Элективные 

дисциплины/Elective courses 

КП  

ПД  

PD  

8 13       

  

  

Теориялық білім беру бойынша 

барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training  

  14 22           

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

  16 30           



3 семестр /3 семестр /semester 3 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

HIST 52202 

Педагогикалық 

практика                                                                                                                                                               

Педагогическая 

практика                                                                                                                                                                       

Pedagogic Internship 

ДВО 3 3       

есеп 

отчет 

report 

  

LING 62404 Магистранттың ғылыми 

зерттеу жұмысы                                                                                                                                                                                                                  

Научно-

исследовательская 

работа магистранта                                                                                                                                                                                                             

Scientific-research work 

of graduate students 

(master) 

ДВО 2 8       

есеп 

отчет 

report 

  

Элективті пәндер/Элективные 

дисциплины/Elective courses 

КП 

ТК 

ПД 

КВ 

PD 

EC 

12 19       

 

  

Теориялық білім беру бойынша 

барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training  

  12 19           

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

  17 30       

    



4 семестр /4 семестр /semester 4 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

LING 62404 
Зерттеу практикасы                                                                                                                                                                    

Исследовательская 

практика                                                                                                                                                                              

Research Internship 

ДВО 3 12       

есеп 

отчет 

report 

  

LING 62404 

Магистранттың ғылыми 

зерттеу жұмысы                                                                                                                                                                                                                  

Научно-

исследовательская 

работа магистранта                                                                                                                                                                                                             

Scientific-research work 

of graduate students 

(master) 

ДВО 2 8       

есеп 

отчет 

report 

  

Қорытынды аттестация /Итоговая аттестация /Final attestation 

  

Кешенді емтихан                                                                                                                                                                                    

Комплексный экзамен                                                                                                                                                                                  

Complex examination 

  

4 10 

      

Кешенді 

емтихан 

Комплексный 

экзамен 

Complex 

examination 

  

  

Магистрлік 

диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау                                                                                                                                    

Оформление и защита 

магистерской 

диссертации                                                                                                                                                      

Finalisation and Defence 

of Master degree Thesis 

        

Магистрлік 

диссертацияны 

қорғау 

Оформление и 

защита 

диссертации  

Finalisation and 

Defence Thesis     

  



Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

  9 30           

Теориялық білім беру бойынша 

барлығы /Всего теоретического 

обучения /Total for theoretical training 

  42 67       

    

Модульдік білім беру бағдарламасы 

бойынша барлығы /Итого по 

модульной образовательной 

программе/Total for modular education 

program  

  59 120       

    
 

  



 

Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі 

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

/Consolidation table displaying the amount of mastered credits within the modular education program 

 

 


