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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
EDUCATION PROGRAMME
Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Programme Ievel: Бакалавриат/Бакалавриат/ Bachelor’s programme
Мамандық
5B020900 – «Шығыстану»
Специальность 5B020900 – «Востоковедение»
Specialty
5B020900 – «Oriental Studies»
Стандартный срок обучения: 4 жыл
Оқытудың стандартты мерзімі: 4 года
Standard period of study: 4 years
Қайта қарастыру жиілігі : 4 жыл
Периодичность пересмотра: 4 года
Review frequency: 4 years
Берілетін дәреже / Присуждаемая степень / Awarded degree*: гуманитарлық білім бакалавры/бакалавр гуманитарных знаний/ Bachelor of
Arts
Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 6 ҰБШ, 6 ЕБШ / 6 НРК, 6 ЕРК / 6 NQF, 6 EQF
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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы /
The Passport of Education Program
Қолдану саласы/
Область применения /
Application area

Бұл білім беру бағдарламасының қолдану саласы: дипломатия және
халықаралық қатынастар саласы, ұлттық және шетелдік компаниялар,
мемлекеттік қызмет органдары, аударма агенттіктері, тілдерді үйрететін
мектептер, орталықтар және курстар.
Областью применения данной ОП являются сфера дипломатии и
международных отношений, национальные и иностранные компании,
органы государственной службы, переводческие агентства, языковые
школы, центры, курсы.

Білім беру бағдарламасының
коды мен атауы/Код и
наименование
образовательной программы
/ The code and name of
education program
Нормативтік-құқықтық
қамтылуы/Нормативноправовое обеспечение / The
regulatory and legal support

This educational program can be applied in the spheres of diplomacy and
international relations, national and international companies, organs of
government service, translation agencies, language schools, centers, courses.
5В020900 –«Шығыстану»
5В020900 –«Востоковедение»
5B020900 – “Oriental Studies”
«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

Мәдениетаралық қарым-қатынас саласында гуманитарлық, әлеуметтік
білімдердің негізін меңгерген және кәсіби білімі бар шығыстану
саласындағы мамандарға терең білім беру.
Фундаментальная подготовка специалистов в области востоковедения,
владеющих основами гуманитарных, социальных знаний и
профессиональными знаниями в области межкультурной коммуникации.

Білім беру бағдарламасының
тұжырымдамасы/Концепция
образовательной
программы/The concept of

Fundamental training of the specialists in the field of Oriental Studies, who
possess the basic knowledge on humanities and social sciences and the
professional knowledge in the sphere of cross-cultural communication.
Осы білім беру бағдарламасының қайнар көзі кешенді тәсіл болып
табылады, ол бір жағынан, екі бірдей шығыс тілдері және ағылшын
тілдерін білу арқылы әртүрлі мамандандыруларға арналған
мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді және екінші жағынан, олардың тарихи
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education program

тәжірибесі мен географиялық жағдайына байланысты және оларда орын
алатын әлеуметтік-экономикалық және саяси процесстерге тікелей әсер
ететін Шығыс қоғамдарының (Азия және Солтүстік Африка елдері)
әлеуметтік
құрылымы
мен
институттарының
дүниетанымдық
ерекшеліктеріне назар аударады.
Бұл білім беру бағдарламасы мемлекеттік органдарда, халықаралық
ұйымдарда, аналитика жасауда, үкіметтік және коммерциялық
секторларда жұмыс істеу үшін негізгі дағдыларды игеруге және қажетті
білімін меңгеруге бағытталған.
В основе данной ОП лежит комплексный подход, дающий, с одной
стороны, широту охвата и возможность самых разных специализаций
благодаря знанию двух восточных и английского языков, а с другой,
акцентирующий
внимание
на
особенностях
мировоззрения,
общественной структуры и институтов восточных обществ (стран Азии
и Северной Африки), проистекающих из их исторического опыта и
географических условий и напрямую влияющих на проходящие в них
социально-экономические и политические процессы. Данная ОП
направлена на приобретение базовых навыков и усвоение необходимых
знаний для работы в органах публичной власти, международных
организациях, аналитике, государственном и коммерческом секторах.
Present educational program is based on the complex approach, which from
the one hand provides wide range and opportunity of various specializations
thatnks to knowledge of the two eastern languages and English language, on
the other hand, emphasizes the specificities of worldview, public structure and
institutions of the eastern societies (Asian countries and states of North
Africa), as well as the historical experiences and geographical conditions that
directly affect socio-economic and political process. This educational program
is directed towards acquiring the basic skills and learning the necessary
knowledge for working in the institutions of public policy, interntional
organizations, field of analytics, as well as government and commercial
sectors.

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /
Graduate Qualification Characteristics
Берілетін дәреже:
Присуждаемая степень:
Awarded degree:
Маманның лауазымдарының
тізімі/Перечень должностей
специалиста / List of a
specialist’s positions

Гуманитарлық ғылымдар бакалавры
бакалавр гуманитарных знаний
bachelor of humanities
-дипломат;
-референт-аналитик;
-мемлекеттік қызметші;
-аудармашы-кеңесші;
-шығыс тілінің мұғалімі.
-дипломат;
-референт-аналитик;
-государственный служащий;
-переводчик-консультант;
-преподаватель восточного языка.
-diplomat;
-analytical reviewer;
-government worker;
-interpreter-consultant;
-instructor of the easrtern language.
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Кәсіби қызмет
саласы/Область
профессиональной
деятельности / The area of
professional activity

- халықаралық ақпараттық және аналитикалық қызметтер;
- мемлекеттік және жергілікті басқару;
- Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік қызметі және қорғаныс
саласы;
- кеңес беру және аударма;
- оқытушылық.
-международные информационные и аналитические услуги;
-государственное и местное управление;
-национальная безопасность и оборона РК;
-консультативно-переводческая деятельность;
-преподавательская.
-international information and analytical services;
-state and local governance;
-National security and defense of the Republic of Kazakhstan;
-consultative and interpretation activities;
-teaching activity.

Кәсіби қызмет
объектісі/Объект
профессиональной
деятельности / The object of
professional activity

Кәсіби қызмет
функциялары/Функции
профессиональной
деятельности / Functions of
professional activity
Кәсіби қызмет түрлері/ Виды
профессиональной
деятельности / Types of
professional activity

Ұлттық және шетелдік компаниялар, мемлекеттік қызмет органдары (СІМ, ҰҚК
және т.б.), ғылыми-зерттеу институттары, аударма агенттіктері, тілдік
мектептер, курстар.
Национальные и иностранные компании, органы государственной службы
(МИД, КНБ и др.), научно-исследовательские институты, переводческие
агентства, языковые школы, курсы.
National and foreign companies, organs of government service (MFA, Committee of
National Security, etc.), think-tanks, translation agencies, language schools, courses.
Аналитикалық, сарапшылық-кеңес беру, аударма, білім беру.
Аналитическая, экспертно-консультативная, переводческая, образовательная.
Analytical, expert-consultative, translation, educational.

- тілдік мектептерде, орталықтарда, курстарда шығыс тілдерін оқыту
саласында білім беру және педагогикалық қызмет;
- халықаралық ақпараттық және аналитикалық қызметтер саласындағы
сараптамалық-аналитикалық қызмет;
- мемлекеттік және коммерциялық салалардағы практикалық және
ұйымдастырушылық қызмет;
- аударма және консультациялық қызмет.
-учебно-педагогическая деятельность в сфере обучения восточным
языкам в языковых школах, центрах, на курсах;
-экспертно-аналитическая деятельность в сфере международных
информационных и аналитических услуг;
-практическая и организационная деятельность в сфере как
государственного, так и коммерческого секторов;
-переводческая и консультативная деятельность.
-educational-pedagogical activity in the sphere of instructing the Eastern
languages at the language schools, centers, courses;
-expert-analytical activity in the field of international information and
analytical services;
-practical and organizational activity in governmental and commercial sectors;
-translation and consultative activity.
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций
Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік
Кәсіби құзыреттілік (КҚ)/
Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат
мөлшері) пәндер атауы/Наименование дисциплин,
Профессиональные
обучения (единицы ПК) /
формирующих результаты обучения (единицы
компетенции (ПК) /
The result of training (PC units)
компетенций)/ The name of courses that form the results
Professional Competences (PC)
of training (units of competences)
АКҚ1 Жеке және кәсіби қарым-қатынас Базалық шығыс тілі (А1,А2 деңгейі) (қытай, жапон, кәріс, араб, парсы)
мақсатында Шығыс тілінде ауызша және Базовый восточный язык (уровень А1, А2) (китайский, японский,
корейский, арабский, персидский)
жазбаша түрде мәтіндерді / хабарламаларды Basic Oriental language (level А1, А2) (Chinese, Japanese, Korean, Arabic,
КҚА
Коммуникативтік
және
қабылдайды, шығарады және жасайды.
Persian)
тілдік құзыреттілік:
- шығыс тілдерін біліп, оларды
А
Воспринимает, воспроизводит и создает Базалық шығыс тілі (В1 деңгейі) (қытай, жапон, кәріс, араб, парсы)
кәсіби
қызметте
пайдалану ПК1
Базовый восточный язык (уровень В1) (китайский, японский,
(шығыс
тілдерін
үйрету, тексты/ сообщения в устной и письменной корейский, арабский, персидский)
форме на восточном языке для целей личного Basic Oriental language (level В1) (Chinese, Japanese, Korean, Arabic,
аудармашылық қызмет атқару).
Persian)
и профессионального общения.
ПКА
Коммуникативные и
языковые компетенции:
-знать
восточные языки
и
использовать
их
в
профессиональной деятельности
(обучать восточным языкам,
осуществлять
переводческую
деятельность).

АPC1 To be competent to apprehend, formulate
and produce texts/messages in oral and written
forms in Eastern language for the purposes of
private and professional communication.

PCА Communicative and language
competences:
-to be proficient in Eastern
languages and use them in
professional activity (teach Eastern
languages,
perform translation
activities).

Китайский язык (начальный уровень)/ Қытай тілі (бастауыш
деңгейі)/Chinese language (beginner level)
Қытай тілі (базалық деңгейі)/ Китайский язык (базовый уровень)/
Chinese language (basic level)
Японский язык (начальный уровень)/Жапон тілі (бастауыш
деңгейі)/Japanese language (beginner level)
Жапон тілі (базалық деңгейі)/Японский язык (базовый уровень)/
Japanese language (basic level)
Корейский язык (начальный уровень)/Корей тілі (бастауыш
деңгейі)/Korean language (beginner level)
Корей тілі (базалық деңгейі)/ Корейский язык (базовый
уровень)/Korean language (basic level)
Арабский язык (начальный уровень)/Араб тілі (бастауыш
деңгейі)/Arabian language (beginner level)
Араб тілі (базалық деңгейі)/ Арабский язык (базовый уровень)/Arabian
language (basic level)
Персидский язык (начальный уровень)/ Парсы тілі (бастауыш
деңгейі)/Persian language (beginner level)
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Парсы тілі (базалық деңгейі)/ Персидский язык (базовый
уровень)/Persian language (basic level)
Язык хинди (начальный уровень)/ Үнді тілі (бастауыш деңгейі)/Hindi
language (beginner level)
Үнді тілі (базалық деңгейі)/ Язык хинди (базовый уровень)/Hindi
language (basic level)
Язык урду (начальный уровень)/ Урду тілі (бастауыш деңгейі)/Urdu
language (beginner level)
Урду тілі (базалық деңгейі)/ Язык урду (базовый уровень)/Urdu
language (basic level)
Екінші шығыс тілі (қытай тілі)/Второй восточный язык (китайский
язык) / Second oriental language (chinese)
Екінші шығыс тілі (жапон тілі)/ Второй восточный язык (японский
язык)/Second oriental language (japanese)
Екінші шығыс тілі (корей тілі)/ Второй восточный язык (корейский
язык)/ Second oriental language (korean)
Екінші шығыс тілі (араб тілі)/ Второй восточный язык (арабский язык)/
Second oriental language (arabian)
Екінші шығыс тілі (парсы тілі)/ Второй восточный язык (персидский
язык)/ Second oriental language (persian)
Екінші шығыс тілі (үнді тілі)/ Второй восточный язык (язык хинди)/
Second oriental language (hindi)
Екінші шығыс тілі (урду тілі)/ Второй восточный язык (язык урду)/
Second oriental language (urdu)

АКҚ2 Шығыс тілінде жазбаша және ауызша Қытай тілі (жалғастырушы деңгейі)/ Китайский язык (продолжающий
сөйлесуді кәсіби және ғылыми міндеттерді уровень)/Chinese language (continuing level)
Қытай тілі (жоғарғы деңгейі)/Китайский язык (продвинутый уровень)/
шешу үшін жеткілікті деңгейде жүргізеді.
Chinese language (advanced level)

АПК2
Ведет
коммуникацию

письменную
и
устную Жапон тілі (жалғастырушы деңгейі)/ Японский язык (продолжающий
на восточном языке на уровень)/ Japanese language (continuing level)
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уровне,
достаточном
для
решения Жапон тілі (жоғарғы деңгейі)/ Японский язык (продвинутый
уровень)/Japanese language (advanced level)
профессиональных и научных задач.
Корей тілі (жалғастырушы деңгейі)/ Корейский язык (продолжающий

АPC2 To be competent to perform written and уровень)/Korean language (continuing level)
oral communication in Eastern language on the Корей тілі (жоғарғы деңгейі)/ Корейский язык (продвинутый уровень)/
level that is required to solve the professional Korean language (advanced level)
and academic tasks.
Араб тілі (жалғастырушы деңгейі)/ Арабский язык (продолжающий
уровень)/ Arabic language (continuing level)
Араб тілі (жоғарғы деңгейі)/ Арабский язык (продвинутый уровень)/
Arabian language (advanced level)

Парсы тілі (жалғастырушы деңгейі)/ Персидский язык (продолжающий
уровень)/ Persian language (continuing level)
Парсы тілі (жоғарғы деңгейі)/ Персидский язык (продвинутый
уровень)/ Persian language (advanced level)
Үнді тілі (жалғастырушы деңгейі)/ Язык хинди (продолжающий
уровень)/ Hindi language (continuing level)
Үнді тілі (жоғарғы деңгейі)/ Язык хинди (продвинутый уровень)/ Hindi
language (advanced level)
Урду тілі (жалғастырушы деңгейі)/ Язык урду (продолжающий
уровень)/ Urdu language (continuing level)
Урду тілі (жоғарғы деңгейі)/ Язык урду (продвинутый уровень)/ Urdu
language (advanced level)

АКҚ3 Кәсіби аудармашылық қызметінде Лингвоелтану (Қытай)/ Лингвострановедение (Китай)/ Linguistic and
шығыс тілінің иелерінің (олардың әдет- country studies (China)
ғұрыптары, этикеті, әлеуметтік және мінезЛингвоелтану (Жапония)/ Лингвострановедение (Япония)/ Linguistic
құлық стереотиптері) этникалық және мәдени and country studies (Japan)
ерекшеліктерін білу.
Лингвоелтану (Корея)/ Лингвострановедение (Корея)/Linguistic and
country studies (Korea)

АПК3 Применяет знания о национальнокультурных
особенностях
речевого Лингвоелтану (Араб елдері)/ Лингвострановедение (Арабские страны)/
поведения носителей восточного языка (их Linguistic and country studies (Arab countries)
обычаев,
этикета,
социальных
и
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поведенческих
профессиональной
деятельности.

стереотипов)
в Лингвоелтану (Иран)/ Лингвострановедение (Иран)/ Linguistic and
переводческой country studies (Iran)
Лингвоелтану (Үндістан)/ Лингвострановедение (Индия)/ Linguistic and
country studies (India)

АPC3 To be competent to apply the knowledge
on the national and cultural features (traditions, Лингвоелтану (Пәкістан)/ Лингвострановедение (Пакистан)/ Linguistic
customs, etiquette, social and behavioral and country studies (Pakistan)
stereotypes) of the speech behavior of the native Аударма теориясы мен практикасы (қытай тілі)/ Теория и практика
speakers of the Eastern languages in professional перевода (китайский язык)/ Theory and Practice of Translation (Chinese)
and translation activities.
Аударма теориясы мен практикасы (жапон тілі)/ Теория и практика
перевода (японский язык) /Theory and Practice of Translation (Japanese)
Аударма теориясы мен практикасы (корей тілі)/ Теория и практика
перевода (корейский язык)/ Theory and Practice of Translation(Korean)
Аударма теориясы мен практикасы (араб тілі)/ Теория и практика
перевода (арабский язык)/ Theory and Practice of Translation (Arabian)
Аударма теориясы мен практикасы (парсы тілі)/ Теория и практика
перевода (персидский язык)/Theory and Practice of Translation (Persian)
Аударма теориясы мен практикасы (үнді тілі)/ Теория и практика
перевода (язык хинди)/ Theory and Practice of Translation (Hindi)
Аударма теориясы мен практикасы (урду тілі)/ Теория и практика
перевода (язык урду)/ Theory and Practice of Translation (Urdu)

АКҚ4 Кәсіби аудармашылық қызметінде қазақ Қазақ (орыс) тілі/Казахский (русский) язык/Kazakh (Russian) language
/ орыс, ағылшын және шығыс тілдеріндегі
Кәсіби қазақ (орыс) тілі/ Профессиональный казахский (русский) язык/
әртүрлі мәтіндердің аударма әдістері, Professional Kazakh (Russian) language
стилистикалық ерекшеліктері қолданылады.
Шетел тілі/Иностранный язык/Foreign language

АПК4 Использует разные стратегии перевода,
Кәсіби бағытталған шет тілі/
переводческие
приёмы,
стилистические Профессионально-ориентированный иностранный язык/
особенности разных типов текстов на Professionally oriented foreign language
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казахском/русском, английском и восточном
языках в профессиональной переводческой Халықаралық құжаттардағы ағылшын тілі/ Английский язык в
международных документах/ English language in international documents
деятельности.
Іскерлік ағылшын тілі/ Деловой английский язык/ Business English

АPC4 To be competent to use various strategies
of translation, translation methods, stylistic Академиялық сөйлеу (ағылшын тілі)/ Академическая речь (английский
features of different types of texts in язык)/Academic Speaking (English)
Kazakh/Russian, English and Eastern languages Академиялық хат (ағылшын тілі)/ Академическое письмо (английский
in professional translation activity.
язык)/ Academic Writing (English)
Аударма теориясы мен практикасы (қытай тілі)/ Теория и практика
перевода (китайский язык)/ Theory and Practice of Translation (Chinese)
Аударма теориясы мен практикасы (жапон тілі)/ Теория и практика
перевода (японский язык) /Theory and Practice of Translation (Japanese)
Аударма теориясы мен практикасы (корей тілі)/ Теория и практика
перевода (корейский язык)/ Theory and Practice of Translation(Korean)
Аударма теориясы мен практикасы (араб тілі)/ Теория и практика
перевода (арабский язык)/ Theory and Practice of Translation (Arabian)
Аударма теориясы мен практикасы (парсы тілі)/ Теория и практика
перевода (персидский язык)/Theory and Practice of Translation (Persian)
Аударма теориясы мен практикасы (үнді тілі)/ Теория и практика
перевода (язык хинди)/ Theory and Practice of Translation (Hindi)
Аударма теориясы мен практикасы (урду тілі)/ Теория и практика
перевода (язык урду)/ Theory and Practice of Translation (Urdu)

АКҚ5 Шығыс тілдерін әртүрлі курстарда, Китайский язык (начальный уровень)/ Қытай тілі (бастауыш
тілдік мектептерде, орталықтарда оқыту үшін деңгейі)/Chinese language (beginner level)
Қытай тілі (базалық деңгейі)/ Китайский язык (базовый уровень)/
жеткілікті дәрежеде меңгереді.
АПК5 Владеет восточными языками на
достаточном уровне для преподавания их на
различных курсах, в языковых школах,
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Chinese language (basic level)
Қытай тілі (жалғастырушы деңгейі)/ Китайский язык (продолжающий
уровень)/Chinese language (continuing level)
Қытай тілі (жоғарғы деңгейі)/Китайский язык (продвинутый уровень)/
Chinese language (advanced level)

центрах.
АPC5 To be competent to know Eastern
languages on the level that is required to teach
them in various courses, language schools,
centers.

Японский язык (начальный уровень)/Жапон тілі (бастауыш
деңгейі)/Japanese language (beginner level)
Жапон тілі (базалық деңгейі)/Японский язык (базовый уровень)/
Japanese language (basic level)
Жапон тілі (жалғастырушы деңгейі)/ Японский язык (продолжающий
уровень)/ Japanese language (continuing level)
Жапон тілі (жоғарғы деңгейі)/ Японский язык (продвинутый
уровень)/Japanese language (advanced level)
Корейский язык (начальный уровень)/Корей тілі (бастауыш
деңгейі)/Korean language (beginner level)
Корей тілі (базалық деңгейі)/ Корейский язык (базовый
уровень)/Korean language (basic level)
Корей тілі (жалғастырушы деңгейі)/ Корейский язык (продолжающий
уровень)/Korean language (continuing level)
Корей тілі (жоғарғы деңгейі)/ Корейский язык (продвинутый уровень)/
Korean language (advanced level)
Арабский язык (начальный уровень)/Араб тілі (бастауыш
деңгейі)/Arabian language (beginner level)
Араб тілі (базалық деңгейі)/ Арабский язык (базовый уровень)/Arabian
language (basic level)
Араб тілі (жалғастырушы деңгейі)/ Арабский язык (продолжающий
уровень)/ Arabic language (continuing level)
Араб тілі (жоғарғы деңгейі)/ Арабский язык (продвинутый уровень)/
Arabian language (advanced level)
Персидский язык (начальный уровень)/ Парсы тілі (бастауыш
деңгейі)/Persian language (beginner level)
Парсы тілі (базалық деңгейі)/ Персидский язык (базовый
уровень)/Persian language (basic level)
Парсы тілі (жалғастырушы деңгейі)/ Персидский язык (продолжающий
уровень)/ Persian language (continuing level)
Парсы тілі (жоғарғы деңгейі)/ Персидский язык (продвинутый
уровень)/ Persian language (advanced level)
Язык хинди (начальный уровень)/ Үнді тілі (бастауыш деңгейі)/Hindi
language (beginner level)
Үнді тілі (базалық деңгейі)/ Язык хинди (базовый уровень)/Hindi
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language (basic level)
Үнді тілі (жалғастырушы деңгейі)/ Язык хинди (продолжающий
уровень)/ Hindi language (continuing level)
Үнді тілі (жоғарғы деңгейі)/ Язык хинди (продвинутый уровень)/ Hindi
language (advanced level)

КҚВ
Аналитикалық
және
ұйымдастырушылық құзыреттер:
сараптамалық
және
аналитикалық қызметті жүргізе
білу;
алған
білімдерін
консультативтік
қызметке
қолдана білу;
ұйымдастырушылық
жұмыстарды орындауға қабілетті.
ПКВ
Аналитические
и
организационные компетенции:
- уметь проводить экспертноаналитическую деятельность;
- уметь использовать полученные
знания
для
осуществления
консультативной деятельности;
-уметь
осуществлять
организационную работу.

Язык урду (начальный уровень)/ Урду тілі (бастауыш деңгейі)/Urdu
language (beginner level)
Урду тілі (базалық деңгейі)/ Язык урду (базовый уровень)/Urdu
language (basic level)
Урду тілі (жалғастырушы деңгейі)/ Язык урду (продолжающий
уровень)/ Urdu language (continuing level)
Урду тілі (жоғарғы деңгейі)/ Язык урду (продвинутый уровень)/ Urdu
language (advanced level)
Академиялық зерттеу әдістері Методы академического исследования
Methods of academic research

BКҚ1 Зерттеу, сараптамалық-аналитикалық
тестер жасайды, оларды негізгі қағидаларына
сүйеніп, жанрларды таңдай отырып алға Классикалық және қазіргі шығыстану/ Классическое и современное
қойылған лайықты міндеттерге сәйкес востоковедение/ Classic and contemporary oriental studies
ұйымдастырады.
Қазіргі заманғы халықаралық қатынастарды сараптау бойынша
практикум
Практикум по анализу современных международных отношений
Workshop on the Analysis of Contemporary International Relations

BПК1Создает
научно-исследовательские,
экспертно-аналитические тексты, опираясь на
основные принципы их организации и
выбирая жанры адекватно поставленной Халықаралық қатынастарды сараптау негіздері
Основы анализа международных отношений
задаче.

Fundamentals of the Analysis of International Relations

BPC1 To be competent to elaborate academic, Ақпараттық-талдамалық жұмыстар бойынша практикум
expert and analytical texts on the basis of the Практикум по информационно-аналитической работе
principles of their organization and choosing the Workshop on Information and Analytical work
genres to the adequately posed task.
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Шығыс елдерінің аймақтық саяси үдерістерін талдау
Анализ региональных политических процессов в странах Востока
Analysis of the Regional Political Processes in the Countries of the East
Аймақтық зерттеулердің әдісі мен әдіснамасы
Методы и методика региональных исследований
Methods and Methodology of Regional Studies

PCB Analytical and organizational
competencies:
-to be competent to perform expert
and analytical activitt;
-to be competent to use the acquired
knowledge in order to realize a
consultative activity;
-to be competent to perform
organizational activity.

BКҚ2 Шығыс тіліндегі мәтіндер мен Аударма теориясы мен практикасы (қытай тілі)/ Теория и практика
хабарламаларды ауызша және жазбаша түрде перевода (китайский язык)/ TheoryandPracticeofTranslation (Chinese)
талдай алады.
Аударма теориясы мен практикасы (жапон тілі)/ Теория и практика
перевода (японский язык) /Theory and Practice of Translation (Japanese)

BПК2Способен анализировать тексты и
сообщения в устной и письменной форме на Аударма теориясы мен практикасы (корей тілі)/ Теория и практика
перевода (корейский язык)/ Theory and Practice of Translation(Korean)
восточном языке.
Аударма теориясы мен практикасы (араб тілі)/ Теория и практика

BPC2 To be competent to analyze texts and перевода (арабский язык)/ Theory and Practice of Translation (Arabian)
messages in the oral and written forms in Eastern
Аударма теориясы мен практикасы (парсы тілі)/ Теория и практика
language.

перевода (персидский язык)/Theory and Practice of Translation (Persian)
Аударма теориясы мен практикасы (үнді тілі)/ Теория и практика
перевода (язык хинди)/ Theory and Practice of Translation (Аударма
теориясы мен практикасы (урду тілі)/ Теория и практика перевода
(язык урду)/ Theory and Practice of Translation (Urdu)Hindi)

BКҚ3 Шығыс қоғамдарындағы әлеуметтік- Қытайтануға кіріспе/ Введение в синологию/ Introduction to Sinology
экономикалық, саяси, мәдени мәселелерді,
Жапонтануға кіріспе/Введение в японоведение/Introduction to Japanese
жағдайларды, үдерістерді жеткілікті деңгейде studies
сипаттауға және талдау жасауға қабілетті
(Батыс қоғамдарымен салыстырғанда).
Корейтануға кіріспе/Введение в корееведение/ Introduction to Korean
studies

BПК3Способен адекватно описывать и
Арабтануға кіріспе/Введение в арабистику/Introduction to Arabian
анализировать общественно-экономические, studies
политические,
культурные
проблемы,
ситуации, процессы в восточных обществах Ирантануға кіріспе/Введение в иранистику/ Introduction to Iranian
(в сопоставлении с западными обществами). studies
Үндітануға кіріспе/Введение в индологию/ Introduction to Indian studies

BPC3 To be competent to adequately describe
and analyze pulic, economic, political cultural Оқитын елдің сыртқы саясаты (Қытай, Жапония, Корея, Араб елдері,
problems, situations, processes in the Eastern Иран, Пәкістан, Үндістан)
societies (as opposed to the Western societies). Внешняя политика изучаемой страны (Китай, Япония, Корея, арабские
страны, Иран, Пакистан, Индия)
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Foreign policy of the studied country (China, Japan, Korea, Arab countries,
Iran, Pakistan, India)
Қытайдың саяси жүйесі/Политическая система Китая/Political system of
China
Жапонияның саяси жүйесі/ Политическая система Японии/Political
system of Japan
Оңтүстік және Солтүстік Кореяның саяси жүйесі/ Политическая
система Южной и Северной Кореи/ Political system of South and North
Korea
Араб елдерінің саяси жүйесі/ Политическая система арабских стран/
Political system of Arab countries
Иранның саяси жүйесі/ Политическая система Ирана/ Political system of
Iran
Оңтүстік Азия елдерінің саяси жүйесі/ Политическая система стран
Южной Азии/ Political system of South Asia
Қытайдың қоғамдық дамуы/ Общественное развитие Китая/ Public
development of China
Жапонияның қоғамдық дамуы/Общественное развитие Японии/ Public
development of Japan
Оңтүстік және Солтүстік Кореяның қоғамдық дамуы/ Общественное
развитие Северной и Южной Кореи/Public development of South and
North Korea
Араб елдерінің қоғамдық дамуы/ Общественное развитие
арабских стран/ Public development of Arab countries
Иранның қоғамдық дамуы/ Общественное развитие Ирана/Public
development of Iran
Оңтүстік Азия елдерінің қоғамдық дамуы/ Общественное развитие
стран Южной Азии/ Public development of South Asia
Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

BКҚ4 Шығыс елдерінің тарихы бойынша
деректермен жұмыс жасай білу.

Шығыс елдері халықаралық қатынастарының теориясы/ Теория
международных отношений стран Востока / Theory of International
Relations of the Eastern countries
Оқитын елдің тарихы: ежелгі заман және орта ғасырлартарихы
История изучаемой страны в древности и средневековье
History of studied country in ancient and medieval periods

BПК4 Умеет работать с источниками по Оқитын елдің жаңа және қазіргі заман тарихы
История изучаемой страны в новое и новейшее время
истории народов Востока.

History of studied contry in modern and contemporary periods

BPC4 To be competent to work with the resources Шығыс өркениеттері/Восточные цивилизации/Eastern civilizations
on the history of the East.

Шығыс елдерінің тарихы/История стран Востока/ History of Eastern
countries
Шығыс елдері халықаралық қатынастарының тарихы/ История
международных отношений стран Востока/ History of International
Relations of the Eastern countries
Қытайтануға кіріспе/ Введение в синологию/ Introduction to Sinology

BКҚ5 Шығыс елдерінің өкілдерімен байланыс
іздеуді
ұйымдастырады
және
оларды
Жапонтануға кіріспе/Введение в японоведение/Introduction to Japanese
қолдауды қамтамасыз етеді.
studies
BПК5 Организовывает поиск контактов с Корейтануға кіріспе/Введение в корееведение/ Introduction to Korean
представителями
стран
Востока
и studies
обеспечивает их поддержание.
Арабтануға кіріспе/Введение в арабистику/Introduction to Arabian
studies

BPC5 To be competent in finding contacts with
the representatives of the Eastern countries and Ирантануға кіріспе/Введение в иранистику/ Introduction to Iranian
studies
in maintaining the contacts with them.
Үндітануға кіріспе/Введение в индологию/ Introduction to Indian studies
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы мен практикасы
Теория и практика межкультурной коммуникации/
Theory and practice of cross-cultural communication
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/

Шығыс елдерінің дипломатиялық және консулдық қызметі
Дипломатическая и консульская служба стран Востока
Diplomatic and Consular Activity of the Eastern countries
Шығыс елдерінің дипломатиялық хаттамасы мен этикеті
Дипломатический протокол и этикет стран Востока
Diplomatic Protocol and Etiquette of the Eastern countries
Дипломатиялық келіссөздерді жүргізу техникасы
Техника ведения дипломатических переговоров
Diplomatic Negotiation Techniques
Шығыс елдеріндегі жаһандану үдерістері/ Процессы глобализации в
странах Востока/The processes of globalization in the East

BКҚ6
Мәдени,
тарихи,
әлеуметтік,
экономикалық
және
саяси
даму
тенденцияларын ғылыми талдау негізінде Шығыс елдерінің геосаясатының негіздері
Шығыс қоғамдарының даму болжамын Основы геополитики стран Востока
жүзеге асырады.
Introduction to Geopolitics of the Eastern countries

BПК6
Осуществляет
прогнозирование Шығыс елдері дамуының өзекті мәселелері/ Актуальные проблемы
развития стран Востока/ Actual problems of development of the Eastern
развития восточных обществ на основе countries
научного анализа тенденций культурноисторического, социального, экономического Шығыс елдерінің экономикалық дамуының модельдері/ Модели
экономического развития стран Востока/ Models of Economic
и политического развития.
Development of Eastern countries
Халықаралық ұйымдар/ Международные организации/ International
organizations

BPC6 To be competent to perform the prediction
of the development of the Eastern societies on
the basis of scientific analysis of the tendencies Шығыс елдері халықаралық қатынастарының тарихы/ История
of the cultural, historical, social, economic and международных отношений стран Востока/ History of International
Relation
political development.
Шығыс елдері халықаралық қатынастарының теориясы/ Теория
международных отношений стран Востока / Theory of International
Relations of the Eastern countries s of the Eastern countries
Қазіргі заманғы халықаралық қатынастарды сараптау бойынша
практикум
Практикум по анализу современных международных отношений
Workshop on the Analysis of Contemporary International Relations
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Халықаралық қатынастарды сараптау негіздері
Основы анализа международных отношений
Fundamentals of the Analysis of International Relations
Ақпараттық-талдамалық жұмыстар бойынша практикум
Практикум по информационно-аналитической работе
Workshop on Information and Analytical work
Шығыс елдерінің аймақтық саяси үдерістерін талдау
Анализ региональных политических процессов в странах Востока
Analysis of the Regional Political Processes in the Countries of the East
Аймақтық зерттеулердің әдісі мен әдіснамасы
Методы и методика региональных исследований
Methods and Methodology of Regional Studies

Жалпы кәсіби құзыреттілік
Оқыту нәтижесі (ОПК млшері) / Результат
(ЖКҚ)/Общепрофессиональные
обучения (единицы ОПК) /
компетенции (ОПК) / General
The result of training (GPC units)
professional competences (GPC)
ЖКҚА Әдістемелік құзыреттілік
(өз іс-әрекеттерін ұйымдастырады,
шешімдер қабылдайды, ақпарат
іздеу және пайдалану, ақпараттық
мәдениетті меңгеру).

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)

Мамандандыру
аймағындағы
АЖКҚ1
проблемалық өрісті өз бетімен анықтауға Оқитын елдің тарихы: ежелгі заман және орта ғасырлартарихы
және зерттеу міндеттерін белгілеуге, олардың История изучаемой страны в древности и средневековье
History of studied country in ancient and medieval periods
өзектілігін қалыптастыруға қабілетті.

Оқитын елдің жаңа және қазіргі заман тарихы
АОПК1 Умеет самостоятельно определять История изучаемой страны в новое и новейшее время
ОПКА Методологические
проблемное
поле
по
избранному History of studied contry in modern and contemporary periods
компетенции (организовывать
направлению специализации и ставить
собственную деятельность,
исследовательские задачи, формулировать их Шығыс өркениеттері/Восточные цивилизации/Eastern civilizations
принимать решения, осуществлять актуальность.
Шығыс елдерінің тарихы/История стран Востока/ History of Eastern
поиск и использовать
countries
информацию, владеть
АGPC1 To be competent to determine the
информационной культурой).
problematic area on the chosen field of the Классикалық және қазіргі шығыстану/ Классическое и современное
specialization and pose research tasks, formulate востоковедение/ Classic and contemporary oriental studies
GPCА Methodological competencies their significance.
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(organizing own activity, make
decisions, perform a search of
information and its use, acquire
informational culture).

АЖКҚ2 Әртүрлі пішіндер мен жобалау
әдістерін қолдана отырып, өз қызметінің
нәтижелерін (ғылыми, кәсіби және т.б.)
сауатты және ақылға қонымды түрде жеткізе
алады.
АОПК2 Умеет грамотно и аргументированно Академиялық зерттеу әдістері Методы академического исследования
Methods of academic research
публично представлять результаты своей
деятельности (научной, профессиональной и Классикалық және қазіргі шығыстану/ Классическое и современное
др.), используя различные формы и приёмы востоковедение/ Classic and contemporary oriental studies
оформления.
Тіл мәдениеті және іскери риторика/Культура речи и деловая риторика/
Speech culture and business rhetoric

АGPC2 To be competent to demonstrate the
results of its own (academic, professional, etc.)
activity professionally and in a well-constructed
way by using various forms and approaches of
delivering.
АЖКҚ3 Жариялауға дайындық кезінде әртүрлі Академиялық зерттеу әдістері Методы академического исследования
мазмұндағы жазбаша мәтіндерді және әр Methods of academic research
түрлі функционалды стильдерді (ғылыми, Аударма теориясы мен практикасы (қытай тілі)/ Теория и практика
ресми-іскерлік,
журналистік)
өздерінің перевода (китайский язык)/ TheoryandPracticeofTranslation (Chinese)
кәсіптік салаларында редакциялайды.
Аударма теориясы мен практикасы (жапон тілі)/ Теория и практика
перевода (японский язык) /Theory and Practice of Translation (Japanese)

АОПК3 Редактирует письменные тексты
разного
содержания
и
различных Аударма теориясы мен практикасы (корей тілі)/ Теория и практика
функциональных
стилей
(научного, перевода (корейский язык)/ Theory and Practice of Translation(Korean)
официально-делового, публицистического) в
своей
профессиональной
сфере
при Аударма теориясы мен практикасы (араб тілі)/ Теория и практика
перевода (арабский язык)/ Theory and Practice of Translation (Arabian)
подготовке их к публикации.
Аударма теориясы мен практикасы (парсы тілі)/ Теория и практика

АGPC3 To be competent to edit written texts of перевода (персидский язык)/Theory and Practice of Translation (Persian)
various contents and of different functional
styles (scientific, official business, publicistic) in Аударма теориясы мен практикасы (үнді тілі)/ Теория и практика
перевода (язык хинди)/ Theory and Practice of Translation (Hindi)
own professional sphere under the process of
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preparing them to publish.

Аударма теориясы мен практикасы (урду тілі)/ Теория и практика
перевода (язык урду)/ Theory and Practice of Translation (Urdu)

Кәсіби
қызметтегі
заманауи
АЖКҚ4
ақпараттық
технологияларды
пайдалана Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
Цифровые технологии по отраслям применения
алады.
Digital technologies by branches application
АОПК4 Умеет использовать современные
информационные
технологии
в Ақпараттық –коммуникациялық технологиялар/Информационнокоммуникационные технологии/Information and сommunication
профессиональной деятельности.
technologies

Әмбебап құзыреттілік (ӘҚ)/
Универсальныекомпетенции
(УК) / Universal competences
(UC)
ӘҚА
мағыналық-құндылығы,
- жалпы мәдени,
- оқу-танымдық,
- ақпарат,
коммуникациялық,
- жеке жетілдірілу қабілеті
УКА
-Ценностно-смысловые,
-общекультурные,
-учебно-познавательные,
-информационные,
-коммуникативные,

АGPC4 To be competent to use contemporary Академиялық зерттеу әдістері/ Методы академического
information technologies in a professional исследования/Methods of academic research
activity.
Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік
Оқыту нәтижесі (УК мөлшері) /
мөлшері) пәндер атауы/Наименование дисциплин,
Результаты обучения (единицы УК) /
формирующих результаты обучения (единицы
The result of training (UC units)
компетенций)/ The name of courses that form the results
of training (units of competences)
Қазақстанның
қазіргі
заман тарихы/Современная история
АӘҚ1 Адамзат құндылықтары жүйесіне,
Казахстана/Modern
history
of Kazakhstan
сондай-ақ әлемдік және қазақстандық
мәдениеттің, қоғамның құндылықтарына Философия/Философия/Philosophy
бейімделеді.
АУК1
Ориентируется
в
системе Рухани жаңғыру/Рухани жангыру/Rukhani Zhangyru
общечеловеческих ценностей, а также
Мәдениеттану/Культурология/Cultural studies
ценностей
мировой
и
казахстанской
культуры, общества.
Өзін-өзі тану/Самопознание/Self-knowledge
АUC1 To be competent to orient himself/herself Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет/Антикоррупционная
in the system of common values of humanity as культура/ Anti-corruption culture
well as the values of the world and Kazakhstani
Әлеуметтану/Социология/Sociology
culture and society.
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Саясаттану/Политология/Political Science

-компетенции
совершенствования

личного

Cаясат теориясы мен практикасы/Теория и практика политики/Theory
and practice of politics
Басқару психологиясы/Психология управления/Management psychology

UCА
-Value based,
Предпринимательство и бизнес/Кәсіпкерлік және
-common cultural,
бизнес/Entrepreneurship and business
-educational-informative,
АӘҚ2 Жаңа білімдерді, дағдыларды, соның
-communicative competencies on ішінде, кәсібиден басқа, дағдыларды игере
Академиялық зерттеу әдістері/ Методы академического
the
basis
of
the
personal алады.
исследования/Methods of academic research
development
АУК2 Умеет приобретать новые знания, Классикалық және қазіргі шығыстану/ Классическое и современное
навыки, в том числе в области, отличной от востоковедение/ Classic and contemporary oriental studies
профессиональной.
АUC2 To be competent to acqure new knowledge,
skills including the fields aside from
professional.
АӘҚ3 Ақпаратпен жұмыс істейді: ғылыми
және кәсіби мәселелерді (соның ішінде
жүйелік тәсіл негізінде) шешу үшін қажетті
түрлі дереккөздерден ақпаратты табу, бағалау
және пайдалану.
АУК3 Работает с информацией: находить,
оценивать и использовать информацию из
различных источников, необходимую для
решения научных и профессиональных задач
(в том числе на основе системного подхода).
АUC 3To be competent to work with the
information: to find, assess and use the
information from various resources that are
necessary in solving the scientific and
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Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
Цифровые технологии по отраслям применения
Digital technologies by branches application

Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
Цифровые технологии по отраслям применения
Digital technologies by branches application
Ақпараттық –коммуникациялық технологиялар/Информационнокоммуникационные технологии/Information and сommunication
technologies

professional tasks (including the systemic
approach as the basis).

АӘҚ4
Серіктестікті
құруға
қабілетті; Басқару психологиясы/Психология управления/Management psychology
толерантты мінез-құлқын қалыптастыра білу,
Предпринимательство и бизнес/Кәсіпкерлік және
нәсілшілдіктің,
ксенофобияның,
бизнес/Entrepreneurship and business
экстремизмнің алдын алу және оларға қарсы
тұру.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет/Антикоррупционная
культура/ Anti-corruption culture

АУК4 Умеет выстраивать партнерские
Әлеуметтану/Социология/Sociology
отношения; понимать установки
толерантного поведения, профилактики
Саясаттану/Политология/Political Science
бытового расизма, ксенофобии, экстремизма
и противодействия им.

Cаясат теориясы мен практикасы/Теория и практика политики/Theory
and practice of politics

АUC4 To be competent to forge partnership
relations; understand the norms of the tolerant
behavior, the ways to determine the occurrence
of the daily racism, xenophobia, extremism and
the ways of opposing them.
АӘҚ5 Ол жаңа жағдайға бейімделе алады Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы мен практикасы
және адамдар арасындағы қарым-қатынас /Теория и практика межкультурной коммуникации/Theory and practice
of cross-cultural communication
орнатады.
Басқару психологиясы/Психология управления/Management psychology

АУК5 Умеет адаптироваться к новой ситуации
Предпринимательство и бизнес/Кәсіпкерлік және
и устанавливать межличностные
бизнес/Entrepreneurship and business
коммуникации.
АUC5 To be capable of adapting to a new situation
and form inter-person communication.
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