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Мамандық: 6D021200 - Түркітану  

Специальность: 6D021200 – Тюркология 

Specialty: 6D021200 – Turkology 

 

Берілетін біліктілік / Присваиваемая квалификация / Qualification awarded *: заполняется по необходимости  / filled as needed 

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: ҚР ҰБШ 8 деңгейі / ЕБШ 8 деңгейі / 8 уровень НРК РК / 8 уровень ЕРК/ level 

8 NQF RK/ level 8 EQF 

 

Берілетін дәреже: 6D021200-Түркітану мамандығы бойынша философия докторы (PhD)  

Присуждаемая степень: доктор философии (PhD) по специальности «6D021200 - Тюркология» \ 

 Awarded degree: Doctor of Philosophy (PhD) in the specialty «6D021200 - Turkology"  

 

Оқытудың стандартты мерзімі:  3 жыл  

Стандартный срок обучения: 3 года  

Standard period of study: 3 year 

Қайта қарастыру жиілігі : 3 жыл 

Периодичность пересмотра: 3 года 

Review frequency: 3 years  

 

Білім беру бағдарламасының мақсаты:  білім берудің бәсекеге қабілетті ортасында жоғары академиялық стандарттарға сәйкес түркітану 

бойынша  іргелі дайындықты қамтамасыз ету;  білім алушыларға лингвистика, әдебиеттану, тарих-археологияның теориялық негіздеріне 

бағытталған негізгі курстар бойынша  іргелі білім беруді қамтамасыз ету.  6D021200-Түркітану мамандығы бойынша философия докторын 

(PhD) даярлаудың білім беру бағдарламасы түркітану саласындағы жоғары білікті маман даярлауды және ғылыми-педегогикалық бағыттағы 

пәндерді терең оқытуды, түркітану бойынша әдіснамалық және зерттеулерді қарастырады.  

 

Цели образовательной программы:  обеспечить фундаментальную подготовку по тюркологии в соответствии с высокими академическими 

стандартами в конкурентной образовательной среде. Обеспечить обучающихся фундаментальными знаниями по основным курсам, 

базирующимся на лингвистической и литературоведческой, историко-археологической  теоретической основе. Образовательная программа 

по подготовке докторов философии (PhD) по специальности 6D021200 «Тюркология»   предусматривает подготовить  

высококвалифицированных специалистов  в области тюркологии и  углубленное изучение дисциплин научно-педагогического направления, 

методологической  и исследовательской подготовки по тюркологии.  

 

Profile of the education programme:  provide fundamental training in Turkic studies in accordance with the high academic standards in a competitive 

educational milieu. To provide students with fundamental knowledge on basic courses, based on linguistic and literary, historical and archaeological 

theoretical basis. The educational program for the preparation of doctors of philosophy (PhD) in 6D021200 «Turkology» provides for prepararation of  

highly qualified specialists in Turkic studies and enhanced studying of subjects of scientific and pedagogical direction, methodological and research 

training in Turkic studies.    

 



Білім берудің негізгі нәтижелері  кәсіби құзіреттілігін кепілдендіретін іргелі, қолданбалы филологиялық  зерттеулер аясында   теориялық-

әдіснамалық білімін жетілдіру; филологиялық зерттеулердің дәстүрлі және инновациялық ғылыми әдістемелерін теориялық негіздеу 

қабілетін дамыту, жаңа инновациялық технологиялар арқылы тарихи-археологиялық ғылыми  білімдерін жүргізу және жаңаша түсіндіру 

қабілеттерін қалыптастыру, жазба ескерткіштерді зерттеудің  жаңа әдіснамалық тәсілдерін меңгерту; жалпы ғылыми талдау жасаудың 

әдіснамасын білу және оларды практикалық кәсіби қызметте гуманитарлық ғылымдарды синтездеуде пайдалану, зерттеу тақырыбы 

бойынша ғылыми талдау жүргізу, ғылыми мақала жазу және оны жарияланымдар жазу, оны   рейтингтік журналдарда жариялау  үшін жаңа 

технологиялардың тәсілдері мен құралдарын игеру,  түркітанулық зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу қабілеттерін дамыту. 

 

"Ключевые результаты обучения: усовершенствовать теоретико-методологическую знанию в области фундаментальных, прикладных 

филологических исследований, гарантирующая профессиональную компетентность; развивать умений теоретически обосновывать 

традиционные и инновационные научные методики филологического исследования, формировать умений создавать и интерпретировать 

новые инновационные технологии через  историко-археологические научные знания, усвоить новые методологические подходы   в сфере 

исследования письменных памятников,  овладеть методологией общенаучного анализа, использовать методы и методологию   

тюркологической науки,  синтезирующий методы гуманитарных наук в практической профессиональной деятельности,  

  владеть приемами и средствами новых технологий для написания и публикаций научных статей в рейтинговых журналах, и проведения 

научного анализа по темам исследований, развивать навыков организации и проведения тюркологических исследований." 

 

Key learning outcomes: improve the theoretical and methodological knowledge in the field of fundamental, applied philological studies, which 

guarantees professional competence; develop skills theoretically support the traditional and innovative scientific methods of philological studies, form 

the ability to create and interpret new and innovative technology through historical and archaeological scientific knowledge, learn new methodological 

approaches in the study of written inscriptions, to master the methodology of general scientific analysis, apply the methods and methodology of 

Turkological science, synthesizing methods of the humanities to the practice of professional activities, possess methods and means of new technologies 

for the writing and publication of research articles in top- rated journals and scientific analysis on the topics of research to develop the skills of 

organizing and conducting research works in Turkic studies.  

 

Білім беру бағдарламасының мазмұны 1) базалық және кәсіби пәндер циклынан тұратын теориялық оқыту; 2) докторанттың практикалық 

дайындығы: педагогикалық және зерттеу, ғылыми тағылымдама; 3)     докторлық диссертациядан тұратын  ғылыми-зерттеу (эксперименттік-

зерттеу)  жұмысы; 4)  аралық және қорытынды аттестация  

 

Содержание образовательной программы:  1) теоретическое обучение, включающее изучение цикла базовых и профилирующих дисциплин; 

2) практическая  подготовка докторантов: педагогическая, исследовательская практика, научная стажировка; 3) научно-исследовательская 

(экспериментально-исследовательская) работа, включая выполнение докторской диссертации; 4) промежуточные и итоговая аттестация.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

The content of the education programme: 1) Theoretical classes, including a study of the  course of basic and majors; 2) practical training of doctoral 

students: teaching practicum, research practicum, research internship; 3) research (experimental and research) work, including the preperation of the 

doctoral thesis; 4) the midterm and final assessment. 

  



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 

Мамандық модульдері /Модули специальности / Modules in major 

PhLG 82002 

Қазіргі түркітанудың 

филологиялық 

мәселелері 

Филологические  

проблемы современной 

тюркологии  

Philological Issues of 

Modern Turkic Studies 

 кәсіби құзіреттілігін 

кепілдендіретін іргелі, 

қолданбалы филологиялық  

зерттеулер аясында   

теориялық-әдіснамалық 

білімін жетілдіру; 

филологиялық зерттеулердің 

дәстүрлі және инновациялық 

ғылыми әдістемелерін 

теориялық негіздеу қабілетін 

дамыту; отандық және 

шетелдік түркітанудағы 

теориялық мектептер мен 

бағыттардың өзіндік 

ерекшеліктері бойынша терең 

білім беру;   

 усовершенствовать 

теоретико-методологическую 

знанию в области 

фундаментальных, 

прикладных филологических 

исследований, гарантирующая 

профессиональную 

компетентность; развивать 

умений теоретически 

обосновывать традиционные и 

инновационные научные 

методики филологического 

исследования; углубленное 

изучение специфики 

теоретических школ и 

направлений в отечественном 

и зарубежном тюркологий;  

to improve the theoretical and 

methodological knowledge in 

the field of fundamental, applied 

philological studies, which 

guarantees professional 

competence; develop skills to 

support the traditional and 

innovative scientific methods of 

philological studies in terms of 

theory; enhanced study of the 

specificity of theoretical schools 

and trends of Turkic studies in 

Kazakhstan and abroad; 



HIST 72001 

Түркітанудың тарихи-

археологиялық, саяси- 

мәдени аспектісі 

Историко-

археологический, 

политико-культурный 

аспект тюркологии   

  

Historical, archeological, 

political and cultural 

aspects of Turkic studies 

жаңа инновациялық 

технологиялар арқылы тарихи-

археологиялық ғылыми  

білімдерін жүргізу және 

жаңаша түсіндіру қабілеттерін 

қалыптастыру; ежелгі 

түріктердің саяси тарихының 

негізгі проблемаларын түсіну, 

ежелгі, орта және қазіргі жазба 

ескерткіштерді зерттеу 

саласындағы жаңа 

әдіснамалық тәсілдерді игерту, 

түркі әлемінің халықаралық 

аренадағы маңызын түсіну. 

формировать умений 

создавать и интерпретировать 

новые инновационные 

технологии через  историко-

археологические научные 

знания; понимать основные 

проблемы политической 

истории древних тюрков; 

усвоить новые 

методологические подходы   в 

сфере исследования 

письменных памятников в 

древности, средневековье и 

современности;   понимать   

роль и значимость тюрского 

мира на международной арене. 

to form skills to create and 

interpret innovative technologies 

through historical and 

archaeological scientific 

knowledge; understand the basic 

problems of the political history 

of the ancient Turks; learn new 

methodological approaches in 

the study of written inscriptions 

of the Old Turkic period, the 

Middle Ages and modern times; 

understand the role and 

significance of the Turkic world 

in the international arena. 

TKLG 92003 

Түркітануды 

зерттеудегі әдістер мен 

тәсілдер  

Методы и приемы в 

тюркологических 

исследованиях  

The methods of Turkic 

studies  

жалпы ғылыми талдау 

жасаудың әдіснамасын білу 

және оларды практикалық 

кәсіби қызметте гуманитарлық 

ғылымдарды синтездеуде 

пайдалану, зерттеу тақырыбы 

бойынша ғылыми талдау 

жүргізу, ғылыми мақала жазу 

және оны   рейтингтік 

журналдарда жариялау  үшін 

жаңа технологиялардың 

тәсілдері мен құралдарын 

игеру,  түркітанулық 

зерттеулерді ұйымдастыру 

және жүргізу қабілеттерін 

дамыту. 

овладеть методологией 

общенаучного анализа, 

использовать методы и 

методологию   

тюркологической науки,  

синтезирующий методы 

гуманитарных наук в 

практической 

профессиональной 

деятельности,  

владеть приемами и 

средствами новых технологий 

для написания и публикаций 

научных статей в рейтинговых 

журналах, и проведения 

научного анализа по темам 

исследований, развитие 

навыков организации и 

проведения тюркологических 

исследований. 

to master general research 

methodology of the analysis, to 

apply the methods and 

methodology of Turkic studies, 

synthesizing methods of the 

humanities to the practice of 

professional activities, 

to possess methods and means of 

new technologies for the writing 

and publication of research 

papers top-rated (impact factor) 

journals and carry out research 

analysis on studying topics, to 

develope skills of organizing the 

research works in the field of 

Turkic studies. 



2. беру бағдарламасының оқу жоспары / Учебный план образовательной программы / Curriculum of the education program 

 

Модуль коды  

код модуля  

module code 

Пәннің атауы/ 

Название дисциплины/ 

Title disciplina 

Пәннің циклы  

/Цикл 

дисциплины  

/ Cycle of  

discipline  

Көлемі /Объем /memory 

Оқу жұмысының түрлері 

/Виды учебной работы 

/Types of study 
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HIST 72001 

Түрік жазба 

ескерткіштерін зерттеу 

мәселелері 

Вопросы исследования 

тюркских письменных 

памятников 

Issues of researching Turkic 

Written Inscriptions 

БП ОК                        

БД ОК                             
3 5       

емтихан            

экзамен 

exam 

TKLG 

 ДҒЗЖ (оқу жұмысының 

басқа да түрлерімен 

қатар)                                                 

НИРД  (паралелльно с 

другими видами учебной 

работы)                                           

RWDS (along with other 

forms of academic work) 

ОҚТ                             

ДВО                        

STE                  

2 8         



TKLG 

Докторлық  

диссертацияны орындау 

(оқу жұмысының басқа да 

түрлерімен қатар) 

Выполнение докторской 

диссертации (паралелльно 

с другими видами учебной 

работы) 

Fulfilment of the doctoral 

thesis (in parallel with other 

forms of educational work) 

ОҚТ                             

ДВО                        

STE   

1 4         

Элективті пәндер /Элективные дисциплины/Elective 

courses  

КП ТК                      

ПД КВ                      

PD EC 

5 7         

  
Наукометрия / 

Scientometrics 

КП ТК                      

ПД КВ                      

PD EC 

2           

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training  

  

8 12 

        

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester   

13 25 

        

TKLG 

ДҒЗЖ (оқу жұмысының 

басқа да түрлерімен 

қатар)                                                 

НИРД  (паралелльно с 

другими видами учебной 

работы)                                           

RWDS (along with other 

forms of academic work) 

ОҚТ                             

ДВО                        

STE   

3 12 

        



TKLG 

Докторлық  

диссертацияны орындау 

(оқу жұмысының басқа да 

түрлерімен қатар) 

Выполнение докторской 

диссертации (паралелльно 

с другими видами учебной 

работы) 

Fulfilment of the doctoral 

thesis (in parallel with other 

forms of educational work) 

ОҚТ                             

ДВО                        

STE   

1 4         

TKLG 

Докторлық  

диссертацияны орындау 

Выполнение докторской 

диссертации  

Prepearation of the doctoral 

thesis (in parallel with other 

forms of educational work) 

ОҚТ                             

ДВО                        

STE   

6 24         

Элективті пәндер/Элективные дисциплины/Elective 

courses** 

КП ТК                      

ПД КВ                      

PD EC 

7 11         

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training  

  7 11         

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester   
17 51         

TKLG 92003 

Педагогикалық практика                

Педагогическая практика  

Teaching practicum 
ОҚТ                             

ДВО                        

STE   

3 3 

        



TKLG 92003 

ДҒЗЖ (оқу жұмысының 

басқа да түрлерімен 

қатар)                                                

НИРД  (паралелльно с 

другими видами учебной 

работы)                                          

RWDS (along with other 

forms of academic work) 

ОҚТ                             

ДВО                        

STE   

4 16 

        

TKLG 92003 

Докторлық  

диссертацияны орындау 

(оқу жұмысының басқа да 

түрлерімен қатар) 

Выполнение докторской 

диссертации (паралелльно 

с другими видами учебной 

работы) 

Fulfilment of the doctoral 

thesis (in parallel with other 

forms of educational work) 

ОҚТ                             

ДВО                        

STE   

2 8         

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training  

              

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester   

9 27 

        

TKLG 92003 
Зерттеу практикасы 

Исследовательская 

практика 

Research practicum 

ОҚТ                             

ДВО                        

STE   

2 8         



TKLG 92003 

ДҒЗЖ (оқу жұмысының 

басқа да түрлерімен 

қатар)                                                 

НИРД  (паралелльно с 

другими видами учебной 

работы)                                           

RWDS (along with other 

forms of academic work) 

ОҚТ                             

ДВО                        

STE   

4 16         

TKLG 92003 

Докторлық  

диссертацияны орындау 

(оқу жұмысының басқа да 

түрлерімен қатар) 

Выполнение докторской 

диссертации (паралелльно 

с другими видами учебной 

работы) 

Fulfilment  of the doctoral 

thesis (in parallel with other 

forms of educational work) 

ОҚТ                             

ДВО                        

STE   

3 12         

TKLG 92003 

Докторлық  

диссертацияны орындау 

Выполнение докторской 

диссертации  

Fulfilment  of the doctoral 

thesis  

ОҚТ                             

ДВО 
7 28         

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training  

              

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

  

16 64 

        



TKLG 92003 

ДҒЗЖ (оқу жұмысының 

басқа да түрлерімен 

қатар)                                                 

НИРД  (паралелльно с 

другими видами учебной 

работы)                                           

RWDS (along with other 

forms of academic work) 

ОҚТ                             

ДВО                        

STE   

4 16     

  

  

TKLG 92003 

Докторлық  

диссертацияны орындау 

(оқу жұмысының басқа да 

түрлерімен қатар) 

Выполнение докторской 

диссертации (паралелльно 

с другими видами учебной 

работы) 

Fulfilment of the doctoral 

thesis (in parallel with other 

forms of educational work) 

ОҚТ                             

ДВО                        

STE   

5 20     

  

  

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training  

    36         

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

  

9   

        

TKLG 92003 

ДҒЗЖ (оқу жұмысының 

басқа да түрлерімен 

қатар)                                                 

НИРД  (паралелльно с 

другими видами учебной 

работы)                                           

RWDS (along with other 

forms of academic work) 

ОҚТ                             

ДВО                        

STE   

3 12       

  



TKLG 92003 

Докторлық  

диссертацияны орындау 

(оқу жұмысының басқа да 

түрлерімен қатар) 

Выполнение докторской 

диссертации (паралелльно 

с другими видами учебной 

работы) 

Fulfilment of the doctoral 

thesis (in parallel with other 

forms of educational work) 

ОҚТ                             

ДВО                        

STE   

5 20       

 

TKLG 92003 

Кешенді емтихан                              

Комплексный экзамен               

Comprehensive exam ҚА                                    

ИА                                   

FI 

1 4     

  

КЕ                                                    

КЭ            

CE 

TKLG 92003 

Докторлық 

диссертацияны рәсімдеу 

және қорғау                                           

Оформление и защита 

докторской диссертации                                           

Preparation and defense of 

doctoral thesis 

ҚА                                    

ИА                                   

FI 

4 16     

  

ДДРжҚ                                                             

ОиЗДД 

PDDT 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training  

              

Семестр бойынша барлығыИтого по семеструTotal 

for semester 
  

13 52 
        

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

 Всего теоретического обучения 

 Total for theoretical training   15 23         

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 

Итого по образовательной программе 

Total for education program   

77 235         

 



Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / The organization of educational process 

 
1 Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: 

«Қазақстан Республикасында тұрақты түрде тұратын азаматтығы жоқ адамдар мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес байқау негізінде ақысыз жоғарғы оқу 

орнынан кейін берілетін  білім ала алады (егер олар бұл деңгейдегі білімді бірінші рет алып тұрса). 

Шетелдіктердің мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес байқау негізінде ақысыз жоғарғы оқу орнынан кейін берілетін  білім алуына құқығы Қазақстан 

Республикасының халықаралық шарттарымен анықталады. 6D021200 – «Түркітану» мамандығы бойынша докторантураға жеке тұлғаларды қабылдау бастапқы 

емтихандардың нәтижесі бойынша байқау негізінде жүзеге асырылады. «Бастапқыда» докторант доктарантура бағдарламасына сәйкес кәсіби оқу бағдарламасын 

меңгеру үшін қажетті пререквизиттерді иеленуі керек.  Пререквизит –  Алтайтанудың теориялық-методологиялық негіздері. Түркітанудың өзекті мәселелері. Түркі 

халықтарының жазба ескерткіштері.  Докторантта қажетті пререквизиттер болмаса, оларды ақылы негізде игеруге рұқсат етіледі.  Сондай жағдай туындаса, 

докторантурадағы оқу докторанттың пререквизиттерді толық игергеннен кейін басталады». 

«Қазақстан Республикасында тұрақты түрде тұратын азаматтығы жоқ адамдар мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес байқау негізінде ақысыз жоғарғы оқу 

орнынан кейін берілетін  білім ала алады (егер олар бұл деңгейдегі білімді бірінші рет алып тұрса). 

Шетелдіктердің мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес байқау негізінде ақысыз жоғарғы оқу орнынан кейін берілетін  білім алуына құқығы Қазақстан 

Республикасының халықаралық шарттарымен анықталады. 6D021200 – «Түркітану» мамандығы бойынша докторантураға жеке тұлғаларды қабылдау бастапқы 

емтихандардың нәтижесі бойынша байқау негізінде жүзеге асырылады. «Бастапқыда» докторант доктарантура бағдарламасына сәйкес кәсіби оқу бағдарламасын 

меңгеру үшін қажетті пререквизиттерді иеленуі керек.  Пререквизит –  Алтайтанудың теориялық-методологиялық негіздері. Түркітанудың өзекті мәселелері. Түркі 

халықтарының жазба ескерткіштері.  Докторантта қажетті пререквизиттер болмаса, оларды ақылы негізде игеруге рұқсат етіледі.  Сондай жағдай туындаса, 

докторантурадағы оқу докторанттың пререквизиттерді толық игергеннен кейін басталады» 

 

Особые требования к приему: 

«Лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, могут получить на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным 

заказом бесплатное послевузовское образование, если образование этого уровня они получают впервые.  Право на получение иностранцами  на конкурсной основе в 

соответствии с государственным образовательным заказом бесплатного послевузовского образования определяется международными договорами Республики 

Казахстан. Прием лиц в докторантуру по специальности  6D021200 - ""Тюркология"" осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов. 

На «входе» докторант должен иметь все пререквизиты необходимые для освоения соответствующей профессиональной учебной программы докторантуры. Пререквизит 

- Теоретико-методологические основы алтаистики, Теоретико-методологические основы тюркологии,  Письменная литература тюрских народов. При отсутствии 

необходимых пререквизитов докторанту разрешается их освоить на платной основе. В данном случае обучение в докторантуре начинается после  полного освоения 

докторантом пререквизитов. 

 

Specific admission requirements: 

Stateless persons permanently residing in the Republic of Kazakhstan can get on a competitive basis in accordance with the state educational order free graduate education, if the 

education they get at this level for the first time. The right to study on a competitive basis by foreigners in accordance with the state educational order free postgraduate education is 

determined by international treaties of the Republic of Kazakhstan. The admission of persons to the doctoral study in 6D021200 - "Turkology" on a competitive basis according to 

the results of entrance examinations. On the "admittance" the doctoral student must have all the necessary prerequisites for the development of relevant professional doctoral 

program. Prerequisite: Theoretical and methodological bases of Altaic studies, Theoretical and methodological foundations of Turkic studies, Written literature of Turkic peoples. In 

the absence of the necessary prerequisites doctoral student is allowed to learn them on a fee basis. In this case, the doctoral teaching program begins after the full acquisition of 

prerequisite courses. 

  

 

 

 



2 Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар:             

  

Бұрын алынған білімді тану үшін шарттар Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-дегі оқу процесін ұйымдастыру Ережелері мен Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің докторантураға  

қабылдану Ережелері шеңберінде іске асырылады.               

Особые условия для признания предшествующего обучения:             

  

Условия для признания предшествующего образования осуществляется в рамках Правил организации учебного процесса в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и Правил приема на 

обучение в докторантуру Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.          

     

Specific arrangements for recognition of prior learning:               

Terms and conditions for the recognition of prior learning is carried out in the framework of the Rules of the organization of educational process at the LN Gumilyov ENU and 

admission Rules to study in a doctoral program of the LN Gumilyov Eurasian National University.         

      

3 Дәрежені беру талаптары мен ережелері:               

" 6D021200 – «Түркітану» мамандығы бойынша PhD философия докторы дәрежесін иелену үшін білім алушы келесі критерийлерге сәйкес болуы қажет: 

- оқу бағдарламасының теориялық және тәжірибелік курсын толығымен меңгеріп, бағдарламамен көзделген академиялық пәндер бойынша емтихандарды ойдағыдай 

тапсырып өтуі тиіс; 

-  оқу бағдарламасында көзделген педогогикалық және зерттеу тәжірибесінен сәтті өтіп, белгіленген мерзімде кафедраға есеп беруді тапсыруы қажет;  

-  ғылыми дәрежені беру Ережелеріне сәйкес докторанттың ғылыми зерттемелер нәтижелері ғылыми, ғылыми-аналитикалық және ғылыми-тәжірибелік басылымдарда 

жариялануы тиіс; 

- мемлекеттік емтиханды тапсырып, белгіленген мерзімде диссертациялық жұмысты орындап қорғауы тиіс; 

- докторантура оқу бағдарламасын толық өтіп, докторлық диссертацияны ойдағыдай қорғаған жеке тұлғаларға жасалған экспертиза нәтижелері бойынша Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым министрлігінің білім және ғылым саласында бақылау Комитетінің шешмі оң болған жағдайда, PhD философия докторы дәрежесі 

немесе бағдары бойынша доктор дәрежесі табысталып, үстемемен (транскрипт) мемлекеттік үлгісі бар диплом беріледі; оқу процесінің аяқталуының басты шарты болып 

докторанттың кем дегенде 77 кредитті иеленуі, оның ішінде кем дегенде 17-і теориялық оқу және кем дегенде 5-і тәжірибеден, сонымен қатар кем дегенде 55-і 

докторанттың ғылыми-зерттемелік жұмысының (ДҒЗЖ) кредиттерін иеленуі болып табылады."         

      

Требования и правила присвоению степени:               

"Для присвоения степени доктора философии PhD по специальности 6D021200 - ""Тюркология""  обучающийся должен соответствовать следующим критериям: 

- полностью освоить теоретический и практический курс образовательной программы и успешно сдать, предусмотренные программой экзамены по академическим 

дисциплинам; 

- успешно пройти педагогическую и исследовательскую практики, предусмотренные программой и сдать отчеты на кафедру в установленные сроки; 

- доказать овладение, предусмотренных модулями компетенции в ходе сдачи итогового контроля по видам учебной деятельности, предусмотренных программой;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- результаты научных исследований докторанта должны быть опубликованы  в научных, научно-аналитических и научно-практических изданиях в соответствии с 

Правилами присуждения ученых степеней; 

- сдать государственный экзамен, выполнить и защитить диссертационную работу в установленные сроки;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- при положительном решении  Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан по результатам 

проведенной экспертизы лицам, полностью выполнившим образовательную программу докторантуры и успешно защитившим докторскую диссертацию, присуждается 

ученая степень доктор философии (PhD) или доктор по профилю и  выдается диплом государственного образца с приложением (транскрипт);  основным критерием 

завершенности образовательного процесса является освоение докторантом не менее 77 кредитов, из них не менее 17 кредитов теоретического обучения, а также не менее 

5 кредитов практики и не менее 55 кредитов научно-исследовательской работы докторанта (НИРД). 

 

"               



Qualification requirements and regulations:               

"To assign a degree of Doctor of Philosophy (PhD) in 6D021200 - ""Turkology"" the postgraduate must meet the following criteria: 

- posses the theoretical and practical courses of the educational program and pass the specified examinations on academic disciplines of the program; 

- successfully complete teaching and research practices under the program and render the report to the department on scheduled time; 

- demonstrate possesstion of competences of the modules at the final assessment on the types of educational activities under the program;  

- The results of a doctoral research to be published in the scientific, analytical and scientific and practical research journals, in accordance with the Rules of awarding the academic 

degrees;To pass the state exam, perform and defend a thesis on scheduled time;  - with a positive decision of the Committee for Control of Education and Science of the Ministry of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan based on the expert examination, the  doctoral student, completely fulfilled the educational program of doctoral studies and 

successfully defended the doctoral thesis, is awarded the degree of Doctor of Philosophy (PhD) or Doctor of the profile and  the state recognized diploma with the appendix 

(transcript) is issued; the main criterion of completion of the educational process is the possesstion of a doctoral student at least 77 credits, including at least 17 credits of theoretical 

training and at least 5 credits of practice and not less than 55 credits of research work of doctoral student (RWDS)."       

        

4 Түлектердің кәсіби бейіні:               

Мемлекеттік басқару органдарында, мемлекеттік саяси және әкімшілік қызметте, ғылыми-педогогикалық және ғылыми-әдістемелік жұмыста, жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім, ғылым саласындағы  кәсіби қызмет.              

  

Профессиональный профиль выпускников:               

Профессиональная деятельность в сфере высшего и послевузовского образования, науки, научно-педагогической, научно-методической работы,  организационно-

управленческую (в пределах тюркского мира).               

Occupational profile/s of graduates:               

Profesional activity in the sphere of higher and postgraduate education, science, scientific and pedagogical, research and methodological works, organizing and management (in the 

Turkic world)  

              

5 Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері:             

  

"Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері .Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің оқу процесін ұйымдастырудың ішкі құжаттамасына сәйкес анықталған. 

Кредиттер сәйкес кезеңде оқудың нақты нәтижелеріне жеткендігін тиісті баға көрсеткен уақытта табысталады. Егер докторант оқуда белгілі бір нәтижеге жетпеген 

болса, сынақ бірліктері табысталмайды. Өзінің оқу нәтижелерінің жетістіктерін көрсеткен докторантқа табыс етілетін кредиттер саны элементке берілетін кредиттер 

санына тең. 

Баға әдістері өз шеңберіне докторант прогресінің бағасы үшін  және курс элементі немесе модуль шеңберінде болған оқу нәтижелеріне жеткенін куәландыру үшін 

қолданылатын жазбаша, ауызша және тәжірибелік тест/емтихандарды, жобалар мен эсселерді қосады. 

Оқу элементі үшін таңдалған бағалардың әдістері мен талаптары өзінің  мақсатына сай болуы үшін олар нақты анықталған оқу нәтижелеріне және оқу қызметінің 

түрлеріне сәйкес болуы тиіс.  

 

"               

Способы и методы реализации образовательной программы             

  

"Способы и методы реализации ОП определены в соответствии с внутренней документацией организации учебного процесса ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Кредиты 

присуждаются, когда надлежащая оценка показывает, определенные результатов обучения были достигнуты на соответствующем уровне. Если докторант не достиг 

результатов обучения, зачетные единицы не присваиваются. Количество кредитов, присваиваемых докторанту, который продемонстрировал достижение результатов 

обучения, равно количеству кредитов, присваиваемых элементу. 



Методы оценки включают в себя весь спектр письменных, устных и практических тестов/экзаменов, проектов и эссе, которые используются для оценки прогресса 

докторанта и подтверждения достижения им результатов обучения в рамках элемента курса или модуля, в то время как критерии оценки призваны описать то, что 

докторант должен сделать для демонстрации освоения результатов обучения. 

Для соответствия своему назначению методы и критерии оценки, выбранные для образовательного элемента, должны соответствовать результатам обучения, которые 

были определены для него, и видам учебной деятельности. 

"               

Methods and techniques for programme delivery               

"Ways and methods of completion of the educational program are defined in accordance with the internal documentation of the educational process L.N. Gumilyov Eurasian 

National University. Credits are awarded when a proper assessment indicates specific learning outcomes have been achieved at an appropriate level. If the doctoral student has not 

reached the learning outcomes, credit units are not assigned. The number of credits assigned to doctoral students, who demonstrated the achievement of learning outcomes, equal to 

the number of credits assigned to the element. 

Methods of assessment include the whole range of written, oral and practical tests / examinations, projects and essays, which are used to assess progress doctoral and confirm 

attainment of learning outcomes as part of an element of the course or module, while the criteria for the evaluation are intended to describe what doctoral student must do to 

demonstrate the development of learning outcomes. 

To meet its purpose and methods of assessment criteria selected for the educational element, must comply with the learning outcomes that have been identified for him, and types of 

learning activities."               

6 Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері:               

"Оқыту нәтижелерінң бағасы ҚР Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген ұлттық бағалау межелеріне сәйкестікпен іске асырылады. 

Докторанттың ғылыми зерттемелер нәтижелері білім беру саласындағы уәкілетті органмен бекітілген ғылыми дәрежелер мен ғылыми атақтарды беру Ережелеріне 

сәйкес, ғылыми, ғылыми-аналитикалық және ғылыми-тәжірибелік басылымдарда жариялануы тиіс. 

Докторанттың қорытынды аттестациясы кешенді емтиханды тапсыру мен заңнама тәртібімен бекітілген негізде докторлық диссертацияны қорғау формасында және 

академиялық күнтізбеде көрсетілген мерзімде өткізіледі. 

Докторлық диссертацияны қорғау диссертацияны дайындау, оны рәсімдеу мен қорғау процедурасынан тұрады. 

Қорытынды аттестацияның мақсаты – докторанттың ғылыми-теориялық және ғылыми-аналитикалық деңгейін, кәсіби және басқарушылық компетенцияларын, оқыту 

бағдарламасының және кәсіби стандарттың дайындық талаптарына сәйкестігін бағалау. 

"               

Критерии оценки результатов обучения:               

"Оценка результатов обучения осуществляется в соответствии с национальной оценочной шкалой, утвержденной приказом МОН РК. 

Результаты научных исследований докторанта должны быть опубликованы в научных, научно-аналитических и научно-практических изданиях в соответствии с 

Правилами присуждения ученых степеней и ученых званий, утвержденными уполномоченным органом в области образования. 

Итоговая аттестация докторанта проводится в сроки, предусмотренные академическим календарем, в форме сдачи комплексного экзамена и защиты докторской  

диссертации в установленном законодательством порядке. 

Защита докторской диссертации включает подготовку диссертации, ее оформление и процедуру защиты. 

Целью итоговой аттестации является оценка научно-теоретического и исследовательско-аналитического уровня докторанта, сформированных профессиональных и 

управленческих компетенций, готовности к самостоятельному выполнению профессиональных задач и соответствие его подготовки требованиям профессионального 

стандарта и образовательной программы. 

 

Assessment criteria of Learning Outcomes:               

"Assessment of learning outcomes in accordance with national grading scale, approved by order of Ministry of Education and Science. 

The results of research doctoral candidate shall be published in the scientific, analytical and scientific and practical publications, in accordance with the Rules of the awarding of 

academic degrees and academic titles, approved by the authorized body in the field of education. 

Final certification doctoral held as foreseen in the academic calendar in the form of delivery of complex examination and protection of the doctoral dissertation in accordance with 

legislation. 



Doctorate includes the preparation of the thesis, its registration and protection procedures. 

The aim of the final certification is to assess the scientific and theoretical and analytical research and doctoral level, formed of professional and managerial skills, readiness for self-

fulfillment of professional tasks and its compliance with the requirements of the professional standard of training and educational programs. 

 


