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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 

ғылыми 

шолулар, 

түйіндемелер, 

рефераттар мен 

библиографиялар 

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 

тематике проводимых 

исследований, анализа 

научных статьей, 

написания 

академических 

текстов различного 

объема и жанров 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, 

summaries, 

drawing up 

papers and 

bibliographies 

on scope of the 

conducted 



дайындау, 

ғылыми 

мақалаларды 

талдау және 

ғылыми тақырып 

бойынша түрлі 

көлемдегі және 

жанрдағы 

академиялық 

мәтіндер жазу. 

научной тематике. 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 

Көшпелі мәдениет және 

түркітанудың зерттеу 

әдістемесі  

Кочевая культура и 

методология 

тюркологических 

исследований 

Nomadic culture and 

research methodology 

Turkological 

түркі 

халықтарының 

этномәдениеті 

бойынша 

ақпараттық 

біліктілігін 

пайдалана білу; 

түркі әлемі 

кеңістігінде 

этникааралық 

және 

мәдениетаралық 

байланыстарды 

жүзеге асыра 

білу; жалпы 

ғылыми 

әдістемені және 

түркітану 

ғылымының 

әдістемелік 

аппаратын, 

соның ішінде, 

білікті қызметте 

лингвистикалық 

түркітанудың 

жаңа әдістерін 

қолдану; 

түркітану 

зерттеулері үшін 

жалпы 

лингвистикалық 

базаны 

пайдалану; 

владение 

информационными 

навыками по 

этнокультуре 

тюркских народов в 

профессиональной 

деятельности; умение 

осуществлять 

межэтническую и 

межкультурную 

коммуникацию в 

пространстве 

тюркского мира;  

умение применять 

общенаучную 

методологию и 

методологический 

аппарат 

тюркологической 

науки, в т.ч. новейшие 

методы 

лингвистической 

тюркологии в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

общелингвистическую 

базу для 

тюркологических 

исследований; 

to be able to use 

information 

skills on 

ethnoculture of 

the Turkic 

people in 

professional 

activity; to be 

able to carry out 

interethnic and 

cross-cultural 

communication 

in space of the 

Turkic world; to 

apply general 

scientific 

methodology 

and the 

methodological 

device of 

turkological 

science, 

including the 

newest methods 

of a linguistic 

Turkology in 

professional 

activity; to use 

all-linguistic 

base for the 

turkological 

researches; 



LITR 

62003 

Түркі тілдері мен түркі 

әдебиетін зерттеудің 

мәселелері 

Проблемы изучения 

тюркских языков и 

тюркской литературы 

Problems in the Study of 

Turkic languages, and 

Turkic literature 

түркі тілдеріне 

салыстырмалы 

талдау жасай 

білу; тарихты 

және түркі 

халықтары 

әдебиетінің 

қазіргі даму 

тенденцияларын 

өзінше талдай 

білу;   қазіргі 

ғылыми бағыттар 

мен 

парадигмалар 

шеңберінде 

әдебиеттанудың 

өзекті 

мәселелерін 

анықтай алу. 

способность 

осуществлять 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ тюркских 

языков; способен 

самостоятельно 

анализировать 

историю и 

современные 

тенденции развития 

литературы тюркских 

народов; уметь 

определять 

актуальные 

литературоведческие 

проблемы в рамках 

современной научных 

парадигм и 

направлении 

ability to carry 

out the 

comparative 

analysis of 

Turkic 

languages; to be 

capable to 

analyze 

independently 

history and 

current trends of 

development of 

literature of the 

Turkic people;to 

know best 

literary 

directions in the 

framework of 

modern 

scientific 

paradigms, their 

most significant 

problems and 

achievements. 



WRIT 

62404 

Көне және орта 

ғасырлардағы түркі 

ескерткіштері  

Тюркские памятники 

древности и 

средневековья  

Turkic monuments of 

antiquity and the Middle 

Ages 

әртүрлі түркі 

графикасының 

түрлерімен 

жазылған жазба 

ескерткіштеріне 

сараптама 

жасауға үйренеді 

(руна, ұйғыр, 

манихей, араб, 

армян-қыпшақ, 

шағатай).Орта 

ғасыр түркі 

ескерткіштерінің 

тілдік жүйесін, 

лексикалық 

құрылымын 

игерту, ежелгі 

түркі тілінің 

қазіргі түркі 

тілдерімен 

сабақтастық 

байланыстарды 

жетілдіру, ежелгі 

түркі тілінің ішкі 

құрылымын 

игерту, ежелгі 

түркі тілінің 

кейінгі кезеңдегі 

түркі тілдерімен 

байланысын 

сабақтастыра 

алу. 

уметь анализировать   

памятники 

письменности,  

написанные разными 

типами тюркских 

график (рунической, 

уйгурской, 

манихейской, 

арабской, армяно-

кыпчакской, 

чагатайской);освоить  

языковую систему, 

лексическую систему 

средневековых 

тюркских памятников, 

совершенствовать 

преемственные связи 

древнетюркского 

языка с современными 

тюркскими языками, 

овладеть внутренней 

структурой 

древнетюркского 

языка, уметь 

связывать разитие 

древнетюркского 

языка с тюркскими 

языками позднего 

периода. 

be able to 

analyze the 

written records 

written by 

different types of 

Turkic graph 

(runic, Uighur, 

Manichean, 

Arabic, 

Armenian-

Kipchak, 

Chaghatay); 

learn the 

language system, 

lexical system of 

medieval Turkic 

monuments, 

improve 

communication 

of continuity 

with the ancient 

Turkic language 

of modern 

Turkic 

languages, 

master the 

internal structure 

of the ancient 

Turkic language, 

be able to 

communicate 

with the ancient 

Turkic language 

reeks of Turkic 

languages later 

period. 



Біліктілігі шегiнен тыс Модульдер/ 

Модули, выходящие за рамки 

квалификации/ Modules beyond 

qualification 

      

 

  



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
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и

н
а
р

 

П
р

а
к

т
и

к
а
/С
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и

н
а
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P
ra
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e/
S
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in

a
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Л
а
б
о
р

а
т
о
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и
я

л
ы

қ
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а
б
а
қ

 

/Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
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н
я

т
и

я
 

/L
a
b

o
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to
ry

 p
ra

ct
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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 

  



WRIT 62404                                         

Магистранттың ғылыми 

зерттеу жұмысы                                                                                                                                                                                                                  

Научно-

исследовательская 

работа магистранта                                                                                                                                                                                                             

Scientific-research work 

of graduate students 

(master) 

 

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 

Алтайтанудың 

теориялық- 

методологиялық 

негіздері Теоретико-

методологическое 

основы алтаистики    

Theoretical and 

methodological bases of 

Altaic  

КП  

ПД  

PD  

2 3 1 1   

 емтихан 

экзамен 

exam 

  

WRIT 62404                                         

Магистранттың ғылыми 

зерттеу жұмысы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Научно-

исследовательская 

работа магистранта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Scientific-research work 

of graduate students 

(master) 

  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 

  3 3       

есеп 

отчет 

report 

  

WRIT 62404                                         

Магистранттың ғылыми 

зерттеу жұмысы                                                                                                                                                                                                                  

Научно-

исследовательская 

работа магистранта                                                                                                                                                                                                             

Scientific-research work 

of graduate students 

(master) 

  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 

WRIT 62404                                         
Зерттеу практикасы                                                                                                                                                                    

Исследовательская 

практика                                                                                                                                                                              

Research Internship 

  3 12       

есеп 

отчет 

report 

  

WRIT 62404                                         

Магистранттың ғылыми 

зерттеу жұмысы                                                                                                                                                                                                                  

Научно-

исследовательская 

работа магистранта                                                                                                                                                                                                             

Scientific-research work 

of graduate students 

(master) 

  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 

 

 


