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Мамандық: 5В021200-«Түркітану»                

Специальность:  5В021200- «Тюркология»               

Specialty:  5В021200 - «Turkology»                

 

Берілетін дәреже: 5В021200 - Түркітану  мамандығы бойынша гуманитарлық білімдер бакалавры       

Присуждаемая степень: Бакалавр гуманитарных знаний по специальности 5В021200 – Тюркология       

Awarded degree: Bachelor in 5В021200 - Turkology 

 

Оқытудың стандартты мерзімі:  4 жыл                

Стандартный срок обучения: 4 год                

Standard period of study: 4 year 

                

Қайта қарастыру жиілігі : 4 жыл                

Периодичность пересмотра: 4 года                

Review frequency: 4 years  

  



"Білім беру бағдарламасының мақсаты:  Тарих, археология, этномәдениет және филология білімдерінен тұратын интегративті сапаға ие 

түркітану ғылымын меңгерген сапалы түркітанушы-маманды дайындау. Түркі ӛркениеті, тарихы мен мәдениетінің негізгі кезеңдерін білуді, 

түркі халықтарының тарихы мен тілінің сабақтастығын жасай білуді, түрік және қазақ тілдерінің тілдік жүйесін меңгеруді, руникалық 

таңбалар мен мәтіндерді тануды, сонымен қатар түркі тілдерінің диахрония, синхрониядағы тарихи-салыстырмалы талдауын жасауды 

қамтамасыз ету.  

 

"Цели образовательной программы:   Подготовить специалиста-тюрколога, обладающего интегративными знаниями тюркологической 

науки, состоящей из исторических, археологических, этнокультурных и филологических знаний. Обеспечить овладение основными этапами 

развития тюркской цивилизации, истории и культуры, умение устанавливать преемственные связи истории и языка тюркских народов, 

овладение языковой системой турецкого и казахского языков, умение распознавать рунические знаки и рунические тексты, а также 

осуществлять сравнительно-исторический анализ тюркских языков в диахронии, синхронии.  

 

The education programme goal: Qualitative training of specialist in turkology, possessing integrative knowledge in the field of Turkic Studies, 

consisting of historical, archaeological, ethnocultural and philological science. To provide acquiring key stages in development of history and culture 

of Turkic civilization, ability to establish successive connections of Turkic peoples’ history and culture, acquiring language system of Turkish and 

Kazakh languages, ability to perceive runic characters  and runic texts, and also carry out comparative – historical analysis of Turkic languages in 

diachrony and synchrony. 

 

Білім берудің негізгі нәтижелері: Түркітану ғылымының интегративті білімін игеру, ғылыми-зерттеу жұмыстарына машықтану. Түрік тілі 

мен әдебиетін, түркі халықтарының тарихы мен мәдениетін меңгеру. Кәсіби қызмет пен шығармашылыққа дайын болу; кәсіби білім мен 

кәсіби қызметті дамыту үшін жауапкершілікті алу.             

   

Ключевые результаты обучения:  Обладать интегративными знаниями в тюркологической науке, иметь навыки осуществлять научно-

исследовательскую деятельность. Знать турецкий язык и литературу, историю и культуру тюркских народов. Быть способным к творчеству в 

профессиональной деятельности; уметь принимать ответственность за развитие профессионального знания и за результаты 

профессиональной деятельности.                

Key learning outcomes: To possess knowledge in integrative Turkological studies, have the skills to carry out research activities. To master the Turkish 

language and literature, history and culture of the Turkic peoples. Being able to be creative in professional activities; able to take responsibility for the 

development of professional knowledge and professional practice.            

    

Білім беру бағдарламасының мазмұны:   түркітану ғылымының әртүрлі бағыттарының зерттелуін қарастырады: тарих, археология, 

этнография, түрік тілі, түркі филологиясы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Содержание образовательной программы  включает изучение различных направлений тюркологической науки: истории, археологии, 

этнографии, турецкого языка, тюркской филологии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

The content of the education programme  includes the study of various directions of Turkologic sciences: history, archeology, ethnography, Turkish 

language, Turkic philology.                 



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 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі 

Модуль общей 

образованности 

Module of the general 

education 

Аналитикалық құжаттарды 

рәсімдеу және 

презентациялау, 

коммуникация әдістерін білу; 

заманауи бағдарламалық 

ӛнімдерді кәсіби қызметінің 

әртүрлі салаларында, ғылыми 

және тәжірибелік жұмысында 

қолдана білуі; қазақ, орыс, 

шетел тілдерде кәсіби 

тақырыпта кӛпшілік алдында 

сӛйлей алуы. 

будет знать о способах 

коммуникации и согласовании 

точек зрения, оформлении и 

презентации аналитической 

документации, будет способен 

использовать современные 

программные продукты в 

различных областях 

профессиональной 

деятельности, научной и 

практической работе; 

выступать на 

профессиональные темы на 

казахском, русском и 

иностранном языках. 

be aware of the ways of 

communication and coordination 

of points of view, the design and 

presentation of analytical 

documentation, be able to use 

modern software products in 

various areas of professional 

activity, scientific and practical 

work; act on professional topics 

in Kazakh, Russian and foreign 

languages 



"HIST 

21002 

" 

"Әлеуметтік-этикалық 

құзыреттіліктер модулі 

Модуль социально-

этических 

компетенций 

Module of the social and 

ethical competencies 

" 

Қазіргі заманғы Қазақстан 

тарихының әлемдік тарих 

контекстінде алып қарағанда 

бірегей және маңызды орнын 

білуге және түсінуді , олардың 

болашақ кәсіби қызметінің 

әлеуметтік маңыздылығын 

анықтауды және 

тұжырымдауды , қазіргі 

заманның ӛзекті мәселелері 

бойынша ӛз ұстанымдарын 

қорғауды философиялық 

талқылау мен дәлелдер 

жасауға қабілеттілікті 

арттыруға; ақпаратты талдау 

субъективтілікті барынша 

азайтуды ; олардың болашақ 

мамандығының әлеуметтік 

маңыздылығын түсінуді 

үйренеді 

Знать и понимать уникальное 

и значимое место истории 

современного Казахстана в 

контексте всемирной истории, 

способен грамотно вести 

философскую дискуссию и  

аргументированно отстаивать 

собственные позиции по 

актуальным проблемам 

современности,  определять и 

формулировать социально-

значимые цели своей будущей 

профессиональной 

деятельности; 

минимизировать субъективизм 

при анализе информации; 

осозновать социальную 

значимость своей будущей 

профессии 

 

  
   

Біліктілігі шегiнен тыс Модульдер/ Модули, выходящие за рамки квалификации/ Modules beyond qualification 

PhCs 13409 
 

Дене шынықтыру / 
Физическая культура / 
Physical Culture 
 

   

 

 

 

 

 

 



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 of 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
 з

а
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 21001 Қазақ (oрыс) тілі 1                                                   

Казахский (русский) язык 1                                         

Kazakh (russian) language 1 

ЖБП  

ООД  

GCD  

3 5   3   емтихан  

экзамен  

exam 

  

EDUC 21001 Шетел тілі 1                                                        

Иностранный язык 1                                                   

Foreign language 1   

ЖБП  

ООД  

GCD  

3 5   3   емтихан  

экзамен  

exam 

  



LING 22305 Әдебиеттануға кіріспе                          

Введение в литературоведение                            

An Introduction to Literaturе  

БП  

БД  

BD  

2 3 1 1       

Элективті пәндер /Элективные 

дисциплины/Electyecourses** 

БП  

БД  

BD  

11 17           

PhCs 13409 Дене шынықтыру                           

Физическая культура                          

Physical training 

ДВО 2         диф.сынақ 

диф.зачет 

mixed-grading-system 

test 

  

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training  

  19 30           

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

  21 30           

2 семестр /2 семестр /semester 2 

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

HIST 21002 Қазақстанның қазіргі заман тарихы                         

Современная история Казахстана                               

Modern History of Kakhstan 

ЖБП  

ООД  

GCD  

3 5 2 1   МЕ 

ГЭ 

SE 

  



EDUC 21001 Ақпараттық-коммункациялық 

технологиялар                                        

Информационно-

коммуникативные технологии 

Information and Communication 

Technologies 

ЖБП  

ООД  

GCD  

3 5 2   1 емтихан  

экзамен  

exam 

английский 

EDUC 21001 Қазақ (oрыс) тілі 2                                                   

Казахский (русский) язык 2                                         

Kazakh (russian) language 2 

ЖБП  

ООД  

GCD  

3 4   3   емтихан  

экзамен  

exam 

  

EDUC 21001 Шетел тілі 2                                                         

Иностранный язык 2                                                   

Foreign language 2   

ЖБП  

ООД  

GCD  

3 5   3   емтихан  

экзамен  

exam 

  

ETHN 32007 Түркі халықтарының діни 

нанымдары: исламға дейінгі кезең 

және ислам кезеңі*                                     

Религиозные верования тюркских 

народов: доисламский период и 

исламская эпоха                                                                  

Religious beliefs of turkic people: 

pre-islamic period and the period of 

Islam  

БП  

БД  

BD  

4 6 2 2   емтихан  

экзамен  

exam 

  

PhLG 32306 Оқу практикасы           Учебная 

практика                     Educational 

internship 

ДВО 4 2       есепотчетreport   

Элективті пәндер /Элективные 

дисциплины/Electyecourses** 

ЖБП  

ООД  

GCD  

2 3           



PhCs 13409 Дене шынықтыру                           

Физическая культура                          

Physical training 

ДВО 2         диф.сынақ 

диф.зачет 

mixed-grading-system 

tes 

  

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training  

  18 28           

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

  24 30           

3 семестр /3 семестр /semester 3 

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

HIST 21502 Философия                                                            

Философия                                                              

Philosophy 

ЖБП  

ООД  

GCD  

3 5 2 1   емтихан  

экзамен  

exam 

  

LING 22305 Кәсіби бағытталған шетел тілі                                                  

Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык                                                                                                            

Professionally-oriented foreign 

language 

ЖБП  

ООД  

GCD  

2 3   2   емтихан  

экзамен  

exam 

  

LING 22305 Түркі филологиясына кіріспе              

Введение в тюркскую филологию                          

An introduction to Turkic philology 

БП  

БД  

BD  

2 3 1 1   емтихан  

экзамен  

exam 

  



PhLG 32306 Түркі жазба ескерткіштерінің тілі         

Язык тюркских памятников 

письменности            

The language Turkic written 

monuments 

БП  

БД  

BD  

2 3 1 1   емтихан  

экзамен  

exam 

  

Элективті пәндер /Элективные 

дисциплины/Electyecourses** 

ЖБП  

ООД  

GCD  

3 5           

Элективті пәндер /Элективные 

дисциплины/Electyecourses** 

БП  

БД  

BD  

7 11           

PhCs 13409 Дене шынықтыру                           

Физическая культура                          

Physical training 

ДВО 2         диф.сынақ 

диф.зачет 

mixed-grading-system 

tes 

  

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training  

  19 30           

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

  21 30           

4 семестр /4 семестр /semester 4 

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



LING 22305 Кәсiби қазақ (орыс) тiлi                                       

Профессиональный казахский 

(русский) язык                                                                              

Professional Kazakh (Russian) 

language 

ЖБП  

ООД  

GCD  

2 3   2   емтихан  

экзамен  

exam 

  

LTCS 12204 Шетел халықтарының әдебиеті 

(VІ-ХХ)                              

Литература народов стран 

зарубежья (VІ-ХХ)                         

The literature of foreign peoples   

(VІ-ХХ)        

БП  

БД  

BD  

2 3 1 1   емтихан  

экзамен  

exam 

  

WRIT 42408 Ӛндірістік практика             

Производственная практика                  

Industrial externship  

ДВО 1 2       есеп 

отчет 

report 

  

Элективті пәндер /Элективные 

дисциплины/Electyecourses** 

ЖБП  

ООД  

GCD  

2 3           

Элективті пәндер /Элективные 

дисциплины/Electyecourses** 

БП  

БД  

BD  

12 19           

PhCs 13409 Дене шынықтыру             

Физическая культура                   

Physical training 

ДВО 2         диф.сынақ 

диф.зачет 

mixed-grading-system 

tes 

  

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training  

  18 28           



Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

  21 30           

5 семестр /5 семестр /semester 5 

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

LING 22305 Түркітануға кіріспе                                                     

Введение в тюркологию                                                     

An introduction to Turkic studies 

КП  

ПД  

PD  

2 3 1 1   емтихан  

экзамен  

exam 

  

LTCS 12204 Түркі фольклоры                                                               

Тюркский фольклор                                                           

Turkic folklore            

КП  

ПД  

PD  

3 5 2 1   емтихан  

экзамен  

exam 

  

Элективті пәндер /Элективные 

дисциплины/Electyecourses**(Группа С) 

БП  

БД  

BD  

6 10           

Элективті пәндер /Элективные 

дисциплины/Electyecourses** 

БП  

БД  

BD  

8 12           

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training  

  19 30           



Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

  19 30           

6 семестр /6 семестр /semester 6 

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

WRIT 42408 Екінші шетел тілі: түрік тілі                                        

Второй иностранный язык: 

турецкий язык                        

Second Foreign Language: Turkish 

language 

БП  

БД  

BD  

5 8   5   емтихан  

экзамен  

exam 

  

WRIT 42408 Ӛндірістік практика            

Производственная практика                 

Industrial externship  

ОҚТДВОAE 1 2       есеп  

отчет  

report 

  

Элективті пәндер /Элективные 

дисциплины/Electyecourses**(Группа С) 

КП  

ПД  

PD  

6 10           

Элективті пәндер /Элективные 

дисциплины/Electyecourses** 

КП  

ПД  

PD  

6 10           

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training  

  17 28           



Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

  18 30           

7 семестр /7 семестр /semester 7 

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

PhLG 32306 Түркі тілдерінің салыстырмалы-

тарихи грамматикасы        

Сравнительно-историческая 

грамматика тюркских языков  

Comparative and historical grammar 

of Turkic languages  

БП  

БД  

BD  

3 5 2 1       

Элективті пәндер /Элективные 

дисциплины/Electyecourses**  

БП  

БД  

BD  

5 8           

Элективті пәндер /Элективные 

дисциплины/Electyecourses** 

КП  

ПД  

PD  

11 17           

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training  

  19 30           

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

  19 30           

8 семестр /8 семестр /semester 8 



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

WRIT 42408 Ӛндірістік практика             

Производственная практика                  

Industrial externship  

ДВО 3 8       есеп 

отчет 

report 

  

WRIT 42408 Диплом алдындағы практика 

(Ӛндірістік практика) / 

Преддипломная практика 

(Производственная практика)/  Pre 

– diploma work externship 

(Industrial externship) 

ДВО 3 8           

  Мамандық бойынша мемлекеттік 

емтихан               

Государственный экзамен по 

специальности                                           

State examination          

ИА 3 14       МЕ 

ГЭ 

SE 

  

  Диплом жұмысын (жоба) жазу 

немесе профильді екі пән бойынша 

мемлекеттік емтихан тапсыру*                 

Написание и защита дипломной 

работы (проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам*                                         

Writing and defense of diploma work 

(project), or state examination in two 

majors * 

      МЕ 

ГЭ 

SE/Защита ДР 

  

    9 30           

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training  

  129 202           

Барлығы   152 240           



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 

 

 


