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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The 

Passport of Education Program 
 

Қолдану саласы/ 

Область применения / 

Application area 

Шығыстану ғылымының саласы, Шығыс Азия, Солтүстік Африка мен Таяу 

Шығыс елдерінің сыртқы экономикалық және саяси қызметі, тілдік мәдениет. 

 

Сфера востоковедческой науки, внешнеэкономическая и политическая 

деятельность стран Восточной Азии, Северной Африки и Ближнего Востока, 

языковая культура 

 

The field of oriental science, foreign economic and political activities of the countries 

of East Asia, North Africa and the Middle East, language culture 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы/ 

Код и наименование 

образовательной программы/ 

The code and name of  education 

program 

6М020900 – «Шығыстану» 

 

6М020900 –«Востоковедение» 

 

6М020900 - «Oriental Studies» 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы/ 

Нормативно-правовое обеспечение 

/ The regulatory and legal support 

«Білім туралы» Заң 

Мемлекеттік жалпыға міндетті жоғарғы білім беру стандарты (23.08.2012, 

№1080), Типтік оқу жоспары 05.07.2016; Ұлттық біліктілік шеңбері, Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативтік-әдістемелік 

құжаттары. 

 

Закон «Об образовании»  

ГОСО высшего образования  (23.08.2012, №1080), ТУП от 05.07.2016 г.); 

национальные рамки квалификаций, нормативно методические документы 

МОН РК. 

 

Law “On Education” 

SOSE (State Obligatory Standards of Education) of high education (23.08.2012, 

№1080) Model curriculum of 05.07.2016); national frames of qualifications, 

normative-methodical documents of the Ministry of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках 

образовательной программы / Profile map of education program 

ББ мақсаты/ 

Цель ОП / 

Objective of EP 

Отандық және халықаралық еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, тереңдетілген 

кәсіби даярлығы бар жоғары білікті магистрлерді дайындау, бұл білім беру 

үдерісіндегі ғылыми-зерттеу қызметі мен оқудың интеграциялануына жағдай 

жасайды. 

 

Подготовка высококвалифицированных магистров, с углубленным 

профессиональным знанием, конкурентоспособных на отечественном и 

международном рынках труда, что способствует интеграции научно-

исследовательской деятельности и обучения в образовательном процессе.  

 

Preparation of highly qualified masters, with in-depth professional training, 

competitive in the domestic and international labor markets, which contributes to the 

integration of research and training activities in the educational process. 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/ 

Концепция  образовательной 

программы/ 

The concept of education program 

Осы бағдарламаның негізіне шығыстану саласындағы ғылыми білімдер, зерттеу 

икемділіктері мен кәсіптік дағдылар кешені кіреді. Бұл бағдарлама шығыс 

елдері тарихы, шығыс тілдері, сонымен бірге, ағылшын тілі бойынша терең 

білімі бар мамандарды даярлайды. Осылайша, еңбек нарығына, әсіресе, Азия, 

Африка мен Таяу Шығыс елдерімен өзара әрекеттесу саласында бәсекеге 

қабілетті мамандарды шығару басты мақсат болып табылады.  

 

В основе данной программы лежит комплекс научных знаний, 

исследовательских умений и профессиональных навыков в сфере 

востоковедческой науки. Данная программа готовит специалистов с 

углубленным знанием истории восточных стран, восточных языков, а также 
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английского языка. Таким образом, выпустить конкурентоспособных 

специалистов на рынке труда, в частности в сфере взаимодействия со странами 

Азии, Африки и Ближнего Востока. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / Graduate Qualification 

Characteristics 

Берілетін дәреже:  

Присуждаемая степень: 

 Awarded degree: 

Гуманитарлық  ғылымдарының магистрі 

 

Магистр гуманитарных наук 

 

Master of Art 

Маманның лауазымдарының 

тізімі/ 

Перечень должностей специалиста 

/ List of a specialist’s positions 

 Зерттеуші-талдаушы; 

- Аудармашы референт; 

- Халықаралық ұйымдар кеңесшісі; 

- Шығыс тілдері мен шығыс пәндерінің оқытушысы; 

- Шығыс елдері бойынша сарапшы; 

 Ғылыми қызметкер, зерттеуші. 

 

 Исследователь-аналитик; 

 Переводчик референт; 

 Консультант международных организаций; 

 Преподаватель восточных языков и восточных дисциплин; 

 Эксперт по странам Востока; 

 Научный сотрудник, исследователь. 

 

 Research Analyst ; 

 Interpreter; 

 Consultant of international organizations; 

 Teacher of Oriental Languages and Eastern Disciplines;  

 Expert in Eastern countries; 

 Research fellow worker, researcher. 

Кәсіби қызмет 

саласы/ 

Область профессиональной 

деятельности /  

The area of professional activity 

 Ақпараттық-аналитикалық сала; 

 Ғылыми-зерттеу саласы; 

 Ғылыми-педагогикалық сала; 

 Сараптамалық-кеңес беру саласы; 

 Аудармашылық қызмет. 

 

 Информационно-аналитическая деятельность; 

 Научно-исследовательская деятельность; 

 Научно-педагогическая деятельность; 

 Экспертно-консультативная деятельность; 

 Переводческая деятельность. 

 

 Informational and analytical activity;  

  Research activities;  

 Scientific and pedagogical activity;  

 Expert and advisory activities;  

 Translation activities. 

Кәсіби қызмет объектісі/ 

Объект профессиональной 

деятельности /  

The object of  professional activity 

 Ғылыми-зерттеу орталықтары; 

 Ғылыми-мәдени орталықтар; 

 Сыртқы саясат ведомстволары мен халықаралық ұйымдар (СІМ, ЮНЕСКО, 

ИЫҰ, АМЛ, ШЫҰ, ҚХА, ӨСШК); 

 Ұлттық ғылым академиясы; 

  Қауіпсіздік ұйымдары (ҰҚК, Қорғаныс министрлігі). 

 

 Научно-исследовательские центры; 

 Научно-культурные центры; 

 Внешнеполитические ведомства и международные организации (МИД, 

ЮНЕСКО, ОИС, ЛАГ, ШОС, АНК, СВМД); 

 Национальная академия наук; 

 Органы безопасности (КНБ, МИН обороны). 

 Research centers;  

 Scientific and cultural centers;  
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 Foreign political departments and international organizations (MFA, UNESCO, 

OIC, LAS, SCO, ANC, CICA);  

 Security Authorities * National Academy of Sciences; 

 Security bodies (National Security Committee, Ministry of Defense). 

Кәсіби қызмет 

функциялары/Функции 

профессиональной 

деятельности / Functions of 

professional activity 

- Талдаушы-шолушы; 

- Зерттеуші, ғылыми қызметкер; 

- Оқытушы-педагог; 

- Кеңесші; 

- Аудармашы-референт. 

 

- Аналитик-обозреватель; 

- Исследователь, научный сотрудник; 

- Преподаватель-педагог; 

- Консультант; 

- Переводчик-референт. 

 

 Analyst-columnist;  

 Researcher, research fellow worker; 

 Teacher;  

 Consultant;  

 Interpreter. 

Кәсіби қызмет түрлері/ 

Виды профессиональной 

деятельности / 

Types of professional activity 

 Ғылыми-зерттеу; 

 оқу-білім беру; 

 сараптамалық-талдаушылық; 

 тәжірибелік және ұйымдастырушылық. 

 

 научно-исследовательская; 

 учебно-образовательная; 

 экспертно-аналитическая; 

 практическая и организационная. 
 

 Research; 

 еducational;  

 expert-analytical; 

 practical and organizational. 

 



Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

2 Карта/профиль компетенций 

Кәсіби құзыреттілік (КҚ)/ 

Профессиональные 

компетенции (ПК) / 

Professional Competences (PC) 

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ 

 Результат обучения (единицы ПК) / 

The result of training (PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік 

мөлшері) пәндер атауы/Наименование дисциплин, 

формирующих результаты обучения (единицы 

компетенций)/ The name of courses that form the results of 

training (units of competences) 

 

КҚА – ғылыми-зерттеу құзіреттілігі: 
- шығыстану зерттеулерінің түсініктемелік 

аппаратын игеру; 

- ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау 

және ұйымдастырудың теориялық негіздерін 

меңгеру;  

- жүйеленген кәсіби саладағы үдерістерді 

түсіну және талдау; 

- шығыс тілдеріндегі деректер ауқымын 

игеру, сыни талдау және зерттеу нәтижелерін 

баяндау;  

- тәжірибелік және зерттеу қызметі 

саласындағы Азия және Африка 

халықтарының этнографиялық, 

этнопсихологиялық ерекшеліктері туралы 

білімді пайдалануға қабілетті болу;  

 

ПК
А
–научно-исследовательская 

компетенция: 

- владеть  понятийным аппаратом 

востоковедных исследований; 

- владеть теоретическими основами 

организации и планирования научно-

исследовательской работы; 

- понимать и анализировать процессы в 

профессиональной сфере на основе 

системного подхода; 

- излагать и критически анализировать 

массив данных на восточном языке и 

представлять результаты исследований; 

- способность использовать знание об 

этнографических и этнопсихологических 

особенностях народов Азии и Африки в 

практической и исследовательской сфере 

деятельности. 

АКҚ – кәсіби саладағы түйінді міндеттерді өздігінше 

анықтау және оларды тиімді шешу; 

- ғылыми-зерттеу жұмыстарын әзірлеу; 

- ғылыми-академиялық әдебиеттерді талдау;  

- ғылыми мәтіндерді кәсіби саладағы коммуникация 

құралдары мен ғылыми-зерттеу нәтижелері негізінде 

қарастыра білу;  

- Шығыс елдерінің даму тенденцияларына орта және 

ұзақмерзімді болжамдар жасай білу; 

- шығыстану ғылымының әр түрлі мәселелері бойынша 

ойлау қызметінің нәтижелерін дұрыс жеткізе білу; 

- Азия және Африка халықтарының мінез-құлық этикасы 

мен іскерлік мәдениетінің қалыптасуына этнографиялық 

және этнопсихологиялық ықпалын түсіне білу. 

 

АПК  самостоятельно определять проблемные задачи в 

профессиональной сфере и успешно их решить; 

- разрабатывать научно-исследовательские работы; 

- анализировать научно-академическую литературу; 

 уметь подходить к научному тексту как к способу 

обоснования результатов научного исследования и 

средству коммуникации в профессиональной среде; 

 уметь составить среднесрочные и долгосрочные 

прогнозы тенденции развития восточных стран; 

  правильно оформлять результаты мыслительной 

деятельности по разным вопросам востоковедческой 

науки; 

 понимать влияние этнографических и 

этнопсихологических особенностей народов Азии и 

Африки на формирование деловой культуры и этикети 

поведения.  

 

 А
РС

 - independently identify problem tasks in the 

professional sphere and successfully solve them; 

-  elaborate research works; -to analyze scientific and 

Шығыс елдерінің өзекті мәселелері / 

Актуальные проблемы Востока /  

Actual problems of the countries of the East 

 

Шығыс елдеріндегі этноконфессиялық ахуал / 

Этноконфессиональная ситуация в странах Востока /  

Ethno-confessional situation in the countries of the East 

 

Шығыс елдерінің деректануы мен тарихнамасы (Қытай, 

Жапония, Корея, Араб елдері, Иран)/  

Источниковедение и  историография стран Востока 

(Китай, Япония, Корея, Арабские страны, Иран) 

Source study and historiography of the countries of the East  

(China, Japan, Korea, Arab countries,  Iran)         

 

Көне мәтіндерді зерттеу және талдау (Қытай, Жапония, 

Корея, Арабские страны, Иран) / 

Изучение и анализ древних текстов (Китай, Япония, 

Корея, Арабские страны,  Иран) / 

Study and analysis of ancient texts (China, Japan, Korea, Arab 

countries,  Iran) 

 

Жаһандану және Шығыс елдері / 

Глобализация и страны Востока/ 

Globalization and the countries of the East 

 

Шығыстың  экономикалық жаңғыртылуы  

Экономическая модернизация Востока/ 

Economic modernization of the East 

 

Зерттеу практикасы                     

Исследовательская практика                               

Research Internship 

 

  Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы 



Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

 

 

PCА −research competence: 

-to acquire the conceptual apparatus of oriental 

studies; 

-to possess the theoretical foundations of 

organization and planning of research work; 

- to understand and analyze the phenomena and 

processes in the professional sphere on the basis 

of a systematic approach; 

- to present and critically analyze the data set in 

the Eastern language and present the results of 

the research; 

- to be competent to use the knowledge about 

the ethnographic and ethno-psychological  

characteristics of the peoples of Asia and Africa 

in the practical realm and the field of  research. 

academic literature; - be able to approach the scientific text as a 

way of supporting the results of scientific research and the 

means of communication in a professional environment; 

- to be able to make a prediction of the medium and long-

term development trends of the eastern countries;  

- correctly formulate the results of intellectual activity on 

various issues of Oriental studies;  

- to understand the impact of ethnographic and ethno-

psychological characteristics of the peoples of Asia and Africa 

on the formation of business culture and etiquette of behavior. 

Научно-исследовательская работа магистранта                                                      

Scientific research work of graduate students (master) 

КҚВ - ұйымдастырушылық-

талдаушылық: 
- Шығыс елдерінің өзекті мәселелері 

бойынша білімді меңгеру; 

- Шығыс елдері туралы статистикалық-

экономикалық мәліметтер ауқымын өңдеуге 

және алынған нәтижелерді тәжірибеде 

пайдалана білу;  

- Шығыс елдерінің  саяси мәдениеті мен 

менталитетінің қалыптасуындағы дәстүрлі 

және заманауи факторлардың рөлін түсіне 

білу.   

 

ПКв–организационно-аналитическая: 

- владеть знаниями по актуальным 

проблемам стран Востока; 

- владеть  способностью обрабатывать 

массивы статистическо-экономических 

данных о странах Востока и использовать 

полученные результаты на практике; 

- способность понимать роль традиционных 

и современных факторов в формировании 

политической культуры и менталитета стран  

Востока. 

 

В
КҚ - Шығыс елдерінің мәселелерін (қоғамдық-саяси, 

әлеуметтік-экономикалық, әлеуметтік-мәдени) кешенді 

түрде талдай білу; 

- Шығыс елдерінің түрлі мәселелері туралы  ғылыми-

талдауды, есептерді, ақпараттық анықтамаларды құрастыра 

білу;  

- Азия, Африка және Таяу Шығыс елдерімен өзара 

әркеттесетін ҚР-ның түрлі ұйымдары қызметіне қатысты 

ұсынымдар жасай білу; 

- Шығыс елдерінің жаһандық мәселелерін, сонымен 

қатар интерәлеуметтік, демографиялық, энергетикалық, 

экологиялық және мемлекеттік мәселелерін түсіне білу.   

 

В
ПК

  уметь анализировать комплекс проблем стран 

Востока (общественно-политические, торгово-

экономические, социально-культурные проблемы); 

- уметь составлять научно-аналитические отчеты, 

обзоры, информационные справки о различных проблемах 

стран Востока; 

- выработать рекомендации в сфере деятельности 

различных организаций РК, взаимодействующих со 

странами Азии, Африки и Ближнего Востока;  

- понимать глобальные проблемы, в том числе 

интерсоциальные,демографические, энергетические, 

экологические и государственные проблемы стран 

Шығыс елдеріндегі қазіргі тарихи үдерістер /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Современные исторические процессы в странах Востока / 

Modern historical processes in the countries of the East 

 

Шығыс елдерінің әлеуметтік мәселелері/ 

Социальные проблемы стран Востока / 

Social problems of the Orient 

 

Қазіргі Шығыстың әлеуметтік-мәдени үрдерістері/  

Социокультурные процессы современного Востока/  

Social and cultural processes of contemporary Orient 

 

Шығыс елдеріндегі геосаяси үрдістер / 

Геополитические тенденции в странах Востока / 

Geopolitical tendencies in the countries of the East 

 

Шығыс елдеріндегі экономикалық реформалар  

Экономические реформы в странах Востока /  

Economic reforms in the countries of the East 

 

Шығыстың  экономикалық жаңғыртылуы  

Экономическая модернизация Востока/ 

Economic modernization of the East 

 

Шығыс елдеріндегі этноконфессиялық ахуал  
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PCВ − organizational and analytical: 

- to have knowledge on the pressing problems 

of the countries of the East; 

- to possess the ability to process massive 

statistical and economic data about the countries 

of the East and use the results obtained in 

practice; 

- to be able to understand the role of 

traditional and modern factors in the formation 

of politicalтculture and mentality of the 

countries of the East. 

Востока. 

 

В
РС 

-  to be able to analyze a complex of problems of the 

countries of the East (socio-political, trade-economic, socio-

cultural problems);  

- be able to compile scientific and analytical reports, 

reviews, information reports on various problems of the 

countries of the East;  

- develop recommendations in the field of activities of 

various organizations of Kazakhstan that interact with countries 

in Asia, Africa and the Middle East.  

- to understand global problems, including inter-social, 

demographic, energy, environmental and state problems of the 

countries of the East; 

Этноконфессиональная ситуация в странах Востока  

Ethno-confessional situation in the countries of the East 

 

Зерттеу практикасы                     

Исследовательская практика                               

Research Internship 

 

КҚС  − тілдік және аударма 

құзіреттілігі: 

- Шығыс елдері жайлы жалпымәдениеттану 

білімін игеру; 

- шығыс тілдерінен/не кәсіби аударма жасау; 

- кәсіби және тұрмыстық сипаттағы 

жағдайларда басқа  тілдермен қарым-

қатынас пен өзара іс-қимылды жүзеге асыру; 

- Шығыс тіліндегі ресми құжаттарды 

құрастыруда білім мен дағдылар кешенін 

білу; 

 

ПК
С
 – языковая и переводческая 

компетенция: 
- владеть бщекультурологическими знаниями 

о странах Востока; 

- производить профессиональный перевод 

на/с восточных языков; 

- осуществлять иноязычное общение и 

взаимодействие в ситуациях 

профессионального и бытового характера; 

- владеть комплексом  знаний и навыков 

составления официально-деловых 

документов на восточном языке. 

 

PCС − language and translation competence: 

С
КҚ - шығыс тіліндегі ауызша және жазбаша мәтіндерді  

аудара білу; 

- әртүрлі (академиялық, саяси, экономикалық, ғылыми-

техникалық, әдеби, діни, т.б.) мәтіндерді шығыс 

тілдерінен/не аудара білу; 

- басқа мәдениет өкілдерімен ең алдымен шығыс елдері 

өкілдерімен тиімді қарым-қатынас жасай білу; 

- шығыс тілінде ресми-іскерлік және әкімшілік құжаттарды 

сауатты және дұрыс жазу; 

 

С
 ПК  воспроизвести в устной и письменной форме 

тексты любого жанра на восточном языке; 

- переводить разного рода тексты (академические, 

политические, экономические, научно-технические, 

литературные, религиозные и т.д.) с/на восточный язык; 

- успешно обшаться с предствитаелями других культуры 

прежде всего с представителями восточных стран; 

- грамотно и правильно написать официально-деловые и 

административные документы на  восточном языке;  

 

 С
РС  

 - to reproduce orally and in the written form the texts 

of any genre in the Eastern language;  

- to translate all sorts of texts (academic, political, economic, 

scientific and technical, literary, religious, etc.) from / to the 

eastern language;  

- to be competent to communicate effectively with the 

Иностранный язык (профессиональный) / 

Шетел тілі (кәсіби) / 

Foreign Language (Professional) 

 

Іскерлік араб/корей/жапон/қытай/парсы тілі /  

Деловой 

арабский/корейский/японский/китайский/персидского  

язык / 

Business Arabic/Korean/Japan/Hindi/Persian language 

 

Араб/корей/жапон/қытай/парсы тілінің  ауызша аударма   

практикасы  

Практика устного перевода 

арабского/корейского/японского/ 

китайского/персидского языка/  

Practice of interpretation of  arabic/korean/japan/persian 

language 

 

Кәсіби мақсаттағы араб/корей/жапон/қытай/ парсы тілі/ 

Арабский/корейский/японский/китайский  язык для 

профессиональных целей/ 

Arabic/Korean/Japan/Persian language for professional 

purposes 
 
Академиялық мақсаттағы араб/корей/жапон/қытай/парсы 

тілі/ 

Арабский/корейский/японский/китайский/персидский 
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- to possess general cultural knowledge on the 

countries of the East; 

-to produce a professional translation into / from 

the eastern languages; 

- to carry out foreign-language communication 

and interaction in situations of a professional 

and domestic nature; 

- to possess a complex of knowledge and skills 

in drafting official business documents in the 

Eastern language. 

representatives of other cultures, first of all with the 

representatives of Eastern countries;  

- correctly and comprehensively write official-business and 

administrative documents in eastern language; 

язык для академических целей/ 

Arabic/Korean/Japan/Persian language for academic purposes 

 
Педагогикалық практика                 

Педагогическая практика                    

Pedagogic Internship 

 

Жалпы кәсіби құзыреттілік 

(ЖКҚ)/Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) / General professional 

competences (GPC) 

Оқыту нәтижесі (ОПК мөлшері) / Результат обучения 

(единицы ОПК) / 

The result of training (GPC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік 

мөлшері) пәндер атауы/Наименование дисциплин, 

формирующих результаты обучения (единицы 

компетенций)/ The name of courses that form the results of 

training (units of competences) 

ЖКҚА − жалпығылыми құзіреттілік: 

- Шығыс елдері (халқы, тарихы, 

этнографиясы, рухани дәстүрлері, т.б.) туралы 

кешенді білімді меңгеру; 

- Шығыс елдерінің негізгі әлеуметтік-саяси, 

экономикалық, мәдени, демографиялық және 

басқа да сипаттамаларын сипаттамаларын 

пайдалана білу; 

- Шығыс тіліндегі кәсіби сөйлесу 

дағдыларын меңгеру.  

 

ОПКА  − общенаучнная компетенция: 

- владеть комплексным знанием о странах 

Востока (население, история, этнография, 

духовные традиций и др.); 

- владеть способностью применить знание 

основных социально-политических, 

экнономических, культурных, 

демографических и др. характеристик стран 

Востока; 

- владеть навыками профессионального 

общения на восточном языке. 

 

GPCА  general scientific competence: 
- to acquire a comprehensive knowledge about 

the Eastern countries (population, history, 

АЖКҚ – ғылыми әдебиетті оқу және талдау; 

- Шығыс туралы ақпаратты баяндай білу, негізгі шығыс 

тілінде еркін сөйлесе білу; 

- өз (ғылыми, кәсіби және т.б.) қызметі нәтижелерін 

сауатты негіздеп және көрсете білу;  

- шығыс зерттеулерінің негізгі бағыттары туралы 

библиографиялық нұсқауларды құрастыра білу; 

- Мәдениетаралық ортадағы өзара әрекеттесудің 

қалыптасқан байланыстарын жүзеге асыра білу; 

 

А
ОПК

 – читать и анализировать научную литературу  

- уметь излагать информацию о Востоке, свободно 

общаться на основном восточном языке; 

- уметь грамотно аргументировать и 

продемонстрировать результаты своей деятельности 

(научной, профессиональной и др.); 

- создавать библиографический указатель по основным 

направлениями восточных исследований; 

- уметь реализовать складывающиеся связи 

взамиодействия в межкультурной среде. 
 

АGPC  - read and analyze the scientific literature * to be 

competent to present information about the Eastern world, 

communicate freely in the language of the Eastern country; * to 

be competent to excellently argue and demonstrate the results 

Шығыс елдеріндегі геосаяси үрдістер / 

Геополитические тенденции в странах Востока / 

Geopolitical tendencies in the countries of the East 

 

Ғылым тарихы және философиясы /                               

История и философия науки /                       

History and Philosophy of Science 

 

Шығыс елдеріндегі қазіргі тарихи үдерістер /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Современные исторические процессы в странах Востока / 

Modern historical processes in the countries of the East 

 

Шығыс елдерінің өзекті мәселелері / 

Актуальные проблемы Востока /  

Actual problems of the countries of the East 

 

Шығыс елдеріндегі этноконфессиялық ахуал / 

Этноконфессиональная ситуация в странах Востока /  

Ethno-confessional situation in the countries of the East 

 

Шығыс өркениеттерінің дәстүршілдігі мен жаңғыртылуы   

Традиционализм и модернизация восточных 

цивилизаций 

Traditionalism and modernization of Eastern civilizations 

 

Шығыс елдерінің деректануы мен тарихнамасы (Қытай, 
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ethnography, spiritual traditions, etc.); 

- to be able to use the knowledge of the main 

social-political, economic, cultural, demographic 

and other characteristics of the Eastern countries; 

- to have the skills of professional 

communication in the Eastern language. 

of own activities (scientific, professional, etc.); * to create a 

bibliographic index on the main directions of the orient studies; 

* to be competent to realize the links of interaction in the cross-

cultural environment; 

Жапония, Корея, Араб елдері, Иран)/  

Источниковедение и  историография стран Востока 

(Китай, Япония, Корея, Арабские страны, Иран) 

Source study and historiography of the countries of the East  

(China, Japan, Korea, Arab countries,  Iran)         

 

Көне мәтіндерді зерттеу және талдау (Қытай, Жапония, 

Корея, Арабские страны, Иран) / 

Изучение и анализ древних текстов (Китай, Япония, 

Корея, Арабские страны,  Иран) / 

Study and analysis of ancient texts (China, Japan, Korea, Arab 

countries,  Iran) 

 

Шығыс елдеріндегі экономикалық реформалар  

Экономические реформы в странах Востока /  

Economic reforms in the countries of the East 

 

      Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская работа магистранта                                                      

Scientific research work of graduate students (master) 

ЖКҚВ − оқу-педагогикалық 

құзыреттілік: 

- шығыс тілдерін, Шығыс елдерінің тарихы 

мен шығыстану пәндерін оқыту қабілеттерін 

меңгеру; 

- шығыс тілінде кәсіби сөйлесудің 

дағдыларын меңгеру; 

- педагогикалық қызмет үдерісінде заманауи 

электрондық құралдарды пайдалана білу. 

 

ОПКВ  − учебно-педагогическая 

компетенция 

- владеть навыками преподавания 

восточных языков, истории стран Востока и 

востоковедческих дисциплин; 

- владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на восточном 

языке; 

- способность использовать современные 

электронные средства в процессе 

педагогической деятельности. 

ВЖКҚ – түрлі шығыстану пәндері бойынша оқу 

материалдарын әзірлеу; 

- педагогикалық тәжірибеде Шығыс елдері туралы 

білімді кешенді түрде пайдалана білу; 

- педагогикалық бағыттағы оқу материалдарын шығыс 

тілінде құрастыра білу; 

- шығыстану пәндері бойынша оқу-әдістемелік 

құралдарды әзірлеуге қатысу; 

- кәсіби білім беру мекемелерінде әр түрлі оқу 

жұмыстарын ұйымдастыру. 

 

В
ОПК

 – составлять надлежащий учебный материал по 

разным востоковедческим дисциплинам; 
 

- уметь использовать в педагогической практике комплекс 

знаний о восточных странах; 

- уметь составить педагогически ориентированный 

учебный материал на восточном языке;  

- участвовать в подготовке учебно-методических пособий 

по восточным дисциплинам; 

- организовать различные формы учебной работы в 

учреждениях профессионального образования. 

Шығыс елдеріндегі геосаяси үрдістер / 

Геополитические тенденции в странах Востока / 

Geopolitical tendencies in the countries of the East 

 

Араб/корей/жапон/қытай/парсы тілінің  ауызша аударма   

практикасы  

Практика устного перевода 

арабского/корейского/японского/ 

китайского/персидского языка/ 

Practice of interpretation of  arabic/korean/japan/persian 

language 

 

Ғылым тарихы және философиясы /                               

История и философия науки /                       

History and Philosophy of Science 

 

Шығыстанудың теориялық-методологиялық мәселелері/ 

Теоретико-методологические проблемы востоковедения/ 

The theoretical- methodological problems of Oriental studies 

 

Іскерлік араб/корей/жапон/қытай/парсы тілі /  
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GPCВ  educational and pedagogical 

competence: 

- to possess the skills of teaching the Eastern 

languages, the history of the Eastern countries 

and disciplines on Oriental studies; 

- to have the necessary skills of professional 

communication in the Eastern language;  

- to be competent to use modern electronic 

gadgets in the process of pedagogical activity. 

 

ВGPC - elaborate an appropriate educational material for 

various Oriental disciplines;  

-  to be competent to use a complex knowledge on the 

eastern countries in the teaching practice;  

- to be competent to make pedagogically oriented 

educational material in the Eastern language;  

- to participate in the preparation of educational and 

methodological manuals for the disciplines on Oriental studies; 

- to organize various forms of educational work in 

vocational education institutions. 

Деловой 

арабский/корейский/японский/китайский/персидского  

язык / 

Business Arabic/Korean/Japan/Hindi/Persian language 

 

Педагогикалық практика                 

Педагогическая практика                    

Pedagogic Internship 

 

Иностранный язык (профессиональный) / 

Шетел тілі (кәсіби) / 

Foreign Language (Professional) 

 

Кәсіби мақсаттағы араб/корей/жапон/қытай/ парсы тілі/ 

Арабский/корейский/японский/китайский  язык для 

профессиональных целей/ 

Arabic/Korean/Japan/Persian language for professional 

purposes 

ЖКҚС − әдістемелік құзыреттілік: 

- зерттеудің әдістемелік аппаратын меңгеру; 

- өз кәсіби қызметін ұйымдастыра білу; 

- Шығыс елдері туралы  жинақталған 

мәліметтерді  өңдеу  әдістерін пайдалану және 

жүйелеу дағдыларын меңгеру; 

- кәсіби саладағы мәселелердің ғылыми 

мәнін анықтай білу. 

 

 

ОПКС  − Методологические компетенция: 

-владеть методологическим аппаратом 

мсследования; 

- способность организовывать собственную 

профессиональную деятельность  

- владеть методами обработки данных, 

навыками  использовать и систематизировать 

собранные данные о странах Востока.  

- способность выявлять научную сущность 

проблем в профессиональной  области 

 

GPCС  methodological competencies: 
 to possess the methodological apparatus of 

СЖКҚ – курстық және диссертациялық жұмыстарды 

жазудың әдістерін өз бетінше құрастыра білу; 

- маманданудың таңдалған бағыты бойынша зерттеу 

міндеттерін тиімді түрде анықтап, олардың өзектілігін 

көрсете білу; 

- кәсіби қызметтің міндеттерін жүзеге асыру барысында 

ресурстарға деген қажеттілікті бағалап,  оларды оларды 

пайдалануды жоспарлай білу; 

- ақпаратпен жқмыс істей білу, қажетті ғылыми, 

сонымен қатар жүйелеу әдісі негізінде кәсіби міндеттерді 

шешу үшін қажетті түрлі дерек көздерінен алынған 

ақпаратты табу, бағалай және пайдалана білу. 

 

 

С
ОПК

 – уметь самостоятельно определять методику 

написания курсовых и диссертационных работ; 

- успешно ставить исследовательские задачи по 

избранному направлению специализации и  формулировать 

их актуальность; 
- уметь оценивать потребность в ресурсах и планировать их 

использование при реализации задач в профессиональной 

деятельности; 

Педагогика / 

Педагогика / 

Pedagogics 

 

Психология / 

Психология / 

Psychology 

 

Ғылым тарихы және философиясы /                               

История и философия науки /                       

History and Philosophy of Science 

 

Зерттеу практикасы                     

Исследовательская практика                               

Research Internship 

 

Шығыстанудың теориялық-методологиялық мәселелері/ 

Теоретико-методологические проблемы востоковедения/ 

 The theoretical- methodological problems of Oriental studies 

 

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау                                               

Оформление и защита магистерской диссертации                                             

Finalisation and Defence of Master's Degree Thesis 
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the investigation; 

 to possess the ability to organize own 

professional activities; 

 to acquire the methods of processing skills to 

use and 

 systematize the collected data on the Eastern 

countries; 

 to possess the ability to identify the scientific 

essence of problems in the professional field. 
 

 

- уметь работать с информацией: находить, оценивать и 

использовать информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и профессиональных 

задач, в том числе на основе системного подхода 

 

СGPC - to be able to independently determine the 

methodology for writing coursework and dissertations;  

- to put research tasks in the chosen specialization area 

successfully and formulate their relevance;  

-  to be able to assess the need for resources and plan their 

use in solving problems during professional activity;  

- to be able to work with information: to find, evaluate and 

use information from various sources for solving scientific and 

professional problems, including on the basis of a systematic 

approach. 

 

  

 


