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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 
ҰСЫНҒАН. 

 
2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министірінің 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығы негізінде бекітілген типтік 
оқу жоспарына сәйкес әзірленген. 

 
3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс хаттамасының 
шешімімен БЕКІТІЛДІ  

 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз осы 

типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 
 
1. РАЗРАБОТАНА и ВНЕСЕНА Казахским национальным университетом 

им. аль-Фараби. 
 
2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым учебным 

планом, утвержденным приказом МОН РК от 05 июля 2016 года №425. 
 
3.УТВЕРЖДЕНА протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 июня 
2016 года. 

 
Настоящая типовая учебная программа не может быть тиражирована и 

распространена без разрешения Министерства образования и науки Республики 
Казахстан 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ КазНУ аль-Фараби, 2017  
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(бейіндік бағыт) 
 

Авторлар:  
Ахметбекова А.К. – филология ғылымдарының кандидаты, таяу, орта 

шығыс және оңтүстік азия кафедрасының доценты  
 Атабай Б.А. -  филология ғылымдарының кандидаты, таяу, орта шығыс 

және оңтүстік азия кафедрасының доценты 
Сейтметова Ж.Р. - филология ғылымдарының кандидаты, таяу, орта шығыс 

және оңтүстік азия кафедрасы  кафедрасының  аға оқытушысы 
 

Пікір жазғандар: 
Бүркітбай Г. – ф.ғ.к., Абылай хан атындағы Әлемдік тілдер және 

Халықаралық қатынастар университетінің профессоры 
Жиекбаева А.Б. – филология ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті шығыстану факультеті таяу, орта шығыс 
және оңтүстік азия кафедрасы  кафедрасының  аға оқытушысы 

 
ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
Шығыс елдерінде болып жатқан ғаламдық өзгерістер жоғарғы оқу 

орындарының түлектеріне жоғары талаптар қою үстінде. Шығыстанушылар 
шығыстанушылық ғылым саласында жоғары дәрежелі, бәсекеге қабілетті, 
мәдениетаралық қарым-қатынастарға, тәжірибелік және интеллектуалды іс-
әрекетіндегі шығармашылыққа дайын мамандар ғана емес, сондай-ақ үнемі даму 
үстіндегі әлемде кәсіби мобилділігіне кепіл беретін инновациялық жаңалықтарды 
қабылдап, қолдана алатын жеке тұлғалар болуы тиіс. 

Жоғарғы оқу орындағы шеттілдік мамандырылған коммуникативті 
міндетінің деңгейін қалыптастыру үрдісі келесідей компоненттерді құрайды: 
мақсатты, себепті, мазмұнды және бағалаушы-нәтижелі. 

Магистрліктегі оқытуды дамытушы аспектісі әңгімелесуші адамның елінің 
мәдени ерекшеліктерін ескерту қабілетін жетілдіру, әңгіменің барысын өте жақсы 
түсіндіруді, мәдениетаралық міндеттің қалыптасу деңгейіне байланысты 
коммуникативті мінез-құлықтың тактикасын қолдану қабілеттерін қарастырады. 

Шығыс тілдің тәрбиелеуші потенциалын жүзеге асыру магистрлік 
дайындықтағы студенттердің мәдениетаралық және ғылыми байланыстарды 
тәртіпке келтіруге үлес қосуға, өзінің мемлекетін халықаралық конференциялар мен 
симпозиумдарда  таныстыруға,  басқа  елдер  мен  халықтардың рухани байлығына 
құрметпен қарауға дайын болуында көрініс табады. 

Курс мақсаты – білім берудің бакалавриатында игерілген лингвистикалық, 
коммуникативті және әлеуметтік-мәдени міндеттерді жетілдіру арқылы шығыс 
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тілін кәсіби қызметінің түрлі салаларында, ғылыми өмірде және практикада 
пайдалану, шетелдік серіктестермен болған қарым-қатынаста қолдану, өз бетінше 
білім толықтыруға көмектесу.  

Курстың міндеттері: 
• лингвистикалық құзыреттілігінің қалыптасқан деңгейін дамыту және 

жетілдіру; 
• тілдік іс-әрекет түрлері бойынша коммуникативті құзыреттілігін дамыту 

және жетілдіру; 
• мәдениеттердің диалогтары негізінде әлеуметтік-мәдени құзыреттілігін 

қалыптастыруды жалғастыру; 
• әртүрлі шығыс тіліндегі түпнұсқа әдебиетті оқу және түсіну, кәсіптеніп 

бейімделген лексиканы құрайтын ғылыми-техникалық мәтіндермен жұмыс 
барысында кәсіптеніп бейімделген мамандық бығытындағы проблематиканы 
сараптауды және талқылау арқылы шеттілдік кәсіптенген коммуникативті 
құзыреттілігін қалыптастыру. 

Бұл курстың практикалық мақсатымен қоса, басқа халықтардың 
құндылықтарына толеранттылық пен құрметтеу тәрбиесімен, күнделікті және 
іскери мәдени қатынастарды, жалпы мәдени дамуын жетілдірумен, дүниетанымын 
кеңейтумен байланысты білім беру жұмыстары атқарылады.  

«Кәсіби мақсаттарға арналған негізгі шығыс тілі» пәнін оқудың нәтижесі 
бойынша магистрант  

білуі тиіс:  
• шетелдік дерек көздерінен кәсіби ақпараттар алу және кәсіби деңгейде 

сөйлесе алу деңгейінде негізгі шығыс тілін білуі тиіс; 
• кәсіби қызметте тұлғааралық қатынасты жүзеге асыру үшін; 
• кәсіби қатынас аясында шығыс тілінде мәтіндер оқуға, аударуға және 

сөйлесуге қажет жалпы, кәсіби және іскерлік лексиканы білуі тиіс; 
•   ауызша және жазбаша сөйлесуде қолданылатын негізгі грамматикалық 

құбылыстар мен құрылымдарды білуі тиіс; 
•  өз елі мен оқып жатқан тіл елінің мәдениетаралық айырмашылықтарын, 

мәдени дәстүрлері мен реалияларын және мәдени құндылықтарын білуі тиіс. 
игеруі тиіс:  
• шығыс тілін тұлғааралық байланыс және кәсіби қызметте қолдануды; 
• шығыс тілінде әңгімелесу барысында өз ойын дұрыс жеткізе білуі және 

естігенін түсінуді; 
• анкета толтыру, резюме құру, іскерлік хаттар жазуды;  
• оқылған мәтіннің негізінде дайындалған монолог форматында ақпаратты 

жеткізуді; 
• күнделікті және іскерлік қатынастар жағдайында әңгіме бастау, қостау, 

аяқтау және ақпарат алмасуда сөйлеу этикетін сақтауды. 
меңгеруі тиіс:   
• көпшілік алдында сөйлеу, іскерлік хат жазысу, мамандық бойынша 

мәтіндер аудару негіздерін; 
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•  кәсіби қызметпен шектес және кәсіптік салаларға қатысты шетелдік 
тәжірибелерді үйрену үшін кәсіби іскерлік қатынастарға қатысты дағдыларды; 

• ақпарат көздерін (анықтамалық әдебиетті, Ғаламтор ресурстарын) 
сауатты және тиімді пайдалануды; 

• іскерлік қарым-қатынас кезінде  шығыс тілінде өз көзқарасын білдіріп, 
оны негіздеп дәлелдей алу, пікір алысу дағдыларын; 

• шығыс тілінде жазылған хабарландырулар, анкеталар және іскерлік 
хаттардың мәтіндерінен қажетті ақпарат алу дағдыларын. 

Пән пререквизиттері: «Базалық шығыс тілі» (С1деңгейі), «Қазіргі шығыс 
тілі», «Оқитын елдің пресса тілі», «Іскерлік шығыс тілі» 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
ПӘННІҢ  МАЗМҰНЫ 

 
Курстың мазмұны оқуда, сөйлеуде, тыңдауда және жазудағы 

коммуникативті міндетті қалыптастыруға бағытталған шығыс тіліндегі 
түпнұсқалық материал болып табылады. 

 
Оқу. 
Оқуды үйретудің мақсаты – әлеуметтік-мәдени, техникалық, саяси және 

экономикалық проблематика қатысты мәтіндерімен жұмыс істеу барысында екінші 
білім беру деңгейінде оқудың негізгі түрлері бойынша (танымдық, іздену, 
зерттеу) магистрант-студенттер құзыреттілігінің деңгейін дамыту және жетілдіру: 

- көрсетілген тақырыптар бойынша мәтіндерді оқу негізінде 
лингвистикалық құзыреттілігін қалыптастыру; 

№ Тақырып атауы 
1.  Оқу 
2.  Танымдық оқу 
3.  Іздене оқу 
4.  Зерттей оқу 
5.  Сөйлеу 
6.  Диалог 
7.  Монолог 
8.  Тыңдалым 
9.  Жазу 
10.  Іскерлік хат жазу 
11.  Ресми құжаттар 
12.  Жазбаша аударма жасау 
13.  Ғылыми стиль ерекшеліктері 
14.  Әдеби стиль ерекшеліктері 
15.  Кәсіби тілдің қалыптасуындағы медиа рөлі 
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- мамандық бойынша аударма, аннотация жасау арқылы,  мәтіндерді 
мазмұндау, баяндама, реферат,эссе жазу барысында шеттілдік кәсіптенген 
коммуникативті құзыреттілікті қалыптастыру. 

 
Танымдық оқу. 
Магистрант-студенттер оқу барысында мәтіннің логикалық мәнін, негізгі 

мазмұнын білуі, аудармасыз оқуды меңгеру барысында мәтіннен анықтаған, 
таныған ақпаратты талдап, оқығанын талқылай білуі қажет. 

 
Іздене оқу. 
- Практикалық әрекеттің көрінісі болып табылатын реферат, баяндама жазу 

үшін мәтіннен белгілі мәліметтерді іздеп таба білуі керек. 
- Кәсіби мәселелерді талқылау барысында өзінің теориялық біліктілігін 

қолданып, кәсіби қалыптасқан құзыреттілік дәрежесіне сүйене отырып, 
қабылданған шешімнің дұрыстығын тексеру. 

 
Зерттей оқу. 
 Студенттер мәтіннің мазмұнын логикалық түрде және жоспар сұрақтарына 

қарап түсінулері керек. Сондықтан зерттей оқуда студенттерге қажет:  
- меңгерген лексика-грамматикалық қоры және кәсіби құзіреттілік 

деңгейіне негізделе отырып, мәтіннің мазмұнын толық түсіну, клишелік сөз 
тіркестерін қолдана отырып, мәтіннің негізгі идеясын талқылау, мазмұндама 
стилінің ерекшелігін зерделей білу; 

- арнайы түпнұсқалық және мәдениеттанымдық әдебиетпен, техникалық 
құжаттармен және ғылыми мақалалармен жұмыс істеу. 

 
Сөйлеу. 
Сөйлеуге үйретудің мақсаты – әртүрлі проблематикаға арналған мәтіндік 

материалдармен, әртүрлі деректермен жұмысты, әлеуметтік-мәдени және 
техникалық мазмұндағы мәселелерді талқылауға қатысты күнделікті қарым-
қатынаста шеттілдік кәсіптенген коммуникативті құзіреттіліктің қалыптасу 
деңгейін жетілдіру. 

Студент-магистранттарға қажет: 
- бір немесе бірнеше мәтін материалдары бойынша хабарлама дайындау; 
- оқыған материал жайлы жеке пікір мен алған әсерін білдіру; 
- әлеуметтік-мәдени, саяси және техникалық мазмұндағы мәселелерді 

талқылауда диалог құру; 
- монолог дайындау; 
- мәселе бойынша  өз пайымына қатысты дәлелдерді көрсету, оны 

негіздемесін беру. 
 
Диалог. 
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 Диалог құруда шеттілдік кәсіптенген коммуникативті құзіреттіліктің 
қалыптасу деңгейіне сай студенттер-магистранттардың меңгеруге тиісті 
нәрселері: 

- ақпаратқа сұраныс жасау; 
- ақпарат алу; 
- ақпаратты толықтыру; 
- ақпаратқа байланысты өз пікірін жеткізу; 
- әңгімелеушінің пікірін біліп алу; 
- келісімін/ қарсылығын білдіру; 
- жауаптан бас тарту. 
 
Монолог. 
 Студент-магистранттар келесі монологиялық айту түрлерін 

менгерулері тиіс: 
- логикаға құрылған, монологиялық сөз құрастыру; 
- әңгімелесушіні хабарландыру; 
- түсіндіру; 
- анықтау; 
- нұсқау беру; 
- бағалау. 
 
Тыңдалым. 
Тыңдауға үйретудің мақсаты  –  әлеуметік-мәдени және кәсіби сөйлеуді 

студенттердің тыңдап, түсіну қабілетін дамыту және жетілдіру. 
Студент-магистранттарға қажет:  
- айтылған пікірді дұрыс қабылдау; 
- мамандық бойынша қысқа лекцияны(ақпаратты) тыңдай отырып жазып 

алу; 
- сөйлеушінің баяндау фактісіне,  қатынасушыларға қарым-қатынасын 

айқындау, мәтіннің контексінің ерекшеліктеріне талдау жасау. 
 
Жазу.  
Жазудың мақсаты – магистратурада студенттердің шеттілдік кәсіби-

коммуникативтік құзыретінің қалыптасу деңгейін мамандық бойынша алған 
білімдерінің негізінде жаңа ғылыми-іскерлік және кәсіби қарым-қатынас 
стильдері мен формаларының жазбаша формасын қолдана білу және оны дамыту. 

Студент-магистранттар: 
- кәсіби тақырыпта керекті қағаздарды жазбаша толтыруы тиіс, 
- белгілі бір мәселе бойынша пайымдама жасап, презентация жасауы 

тиіс; 
- белгілі бір мәселе бойынша баяндама, мәтін құруы тиіс. 
 Жазу дағдылары күнделікті, мәдениеттанушылық, әлеуметтік және 

ғылыми-көпшілік тақырыптар аясындағы мәтін құрастыру аясында дамып 
жетілдіріледі.  
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Іскерлік хат жазу. 
Іскерлік хат жазудың мақсаты – іскерлік хаттардың үлгілерін қолдана білу 

және берілген үлгі бойынша хат жазу, хатқа жазбаша жауап беру. 
Студент-магистранттар: 
- іскерлік хатқа қажетті лексика қорын меңгеруі тиіс; 
- іскерлік хат жазудың синтаксисін меңгеруі тиіс; 
- іскерлік хат стилінің ерекшеліктерін біле отырып, осы стильді қолдануға 

машықтану. 
  
 Ресми құжаттар. 
 Ресми құжаттарды жазбаша дайындаудың мақсаты – мәдениетаралық 

қарым-қатынас құруда ресми тұрғыдағы коммуникативтік қатынас 
ерекшеліктерін меңгеру. 

- ресми құжаттарды құрастыру ережелері мен нормаларын білу; 
- ресми құжаттарға қатысты лексика мен терминологияны меңгеру; 
- ресми құжаттардың үлгілерін, клишелерін қолдануға машықтану. 
 
Жазбаша аударма жасау. 
 Жазбаша аударма жасау үшін кәсіби клишелердің оқитын тіл және ана 

тіліндегі жазбаша дайын үлгілерін білу керек. Бұл кәсіби тақырыпқа қатысты 
мәтінді тез әрі дұрыс аударуға мүмкіндік береді.   

- жазбаша аударманың ерекшеліктерін білу; 
- жазбаша аударманың мақсатына қатысты түрлі стильдерді қолдана білу; 
- кәсіби тақырыптарға қатысты клишелерді қолдану; 
- клишенің құрылу жүйесін білу. 
  
 Ғылыми стиль ерекшеліктері. 
 Ғылыми стильдің қолдану аясының шектеулігіне байланысты халықаралық 

ғылыми стандарттар талаптарына сай құрылған белгілі, магистранттың өзіндік 
ғылыми ізденіс жұмысының тақырыбы айналасында материалдарды сұрыптай 
жұмыс істеу керек. 

- ғылыми мақала құрылымын меңгеру; ғылыми мәтінді талдау барысында 
оның құрылымына мән беру керек: кіріспе, негізгі идея, қорытынды, автор 
пікірімен келісу/не келіспеуі, идеяның өзектілігі және осы ғылыми-техникалық 
мәселеге қатысты  өзіндік шешім жолдарын не ұсыныс беру;  

- ғылыми еңбектердің стильдеріне талдау жасау; 
- реферат жазу, ғылыми-техникалық мәтінге аннотация жазу; 
- ғылыми терминологияның, цитаталардың жазылу ережелерін білу; 
- библиографиялық көрсеткіштермен жұмыс жасау. 
  
 Әдеби стиль ерекшеліктері. 
- көркем шығарма тілінің ерекшеліктерін тану; 
- оқитын тіл фразеологизмдеріне әдеби талдау жасау; 
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- көркем мәтіндегі реалиялардың мәнін жеткізе білу; 
- оқитын шығыс тілінде эссе жазуда тіл көркемдегіш құралдарды қолдану 

дағдысын қалыптастыру; 
- көркем шығарманы аударудың ерекшеліктерін білу. 
  
 Кәсіби тілдің қалыптасуындағы медиа рөлі. 
 Кәсіби тіл үнемі даму үстіндегі құбылыс болғандықтан, мерзімді 

басылымдарда көрініс тапқан жаңа не қолданыстан шыққан терминдер 
қатарынан хабардар болу мақсатында кәсіби біліктілікті арттыратын масс-
медиалық мақалаларды оқып, өз тұрғысында мақала дайындау. 

- мерзімді басылымдардағы мақалаларды талдау; 
- мерзімді басылым лексикасын меңгеру;  
- жаңа не қолданыстан шыққан терминдер сөздігін жасау; 
- публицистикалық стиль ерекшеліктерін білу. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 
 

1. Пресса тілінің ерекшеліктері. 
2. Ғылыми мәтін өзгешілігі. 
3. Мәдени-тілдік ерекшелік: реалиялар, тілдік этикет. 
4. Іскери қатынас мазмұнын көрсететін тілдік құралдар. 
5. Нарративті және аффективті мәтіндер ерекшеліктері. 
6. Экономикалық терминология. 
7. Этнотілдік өзгешілік: антропонимдер, топонимдер. 
8. Коммерциялық қызметтің негізгі термин-ұғымдары. 
9. Мәтіннің сабақтастығы және тұтастығы. 
10. Мәтінді аударудағы стилистикалық мәселелері. 
11. Макросинтаксистің шаблонды-композициялық құралдары. 
12. Әлеуметтік-тарихи тілдік өзгешілік: тарихи қалыптасқан эпистолярлық 

формулалар, генеалогия, атақ-мансаптылық атаулар. 
13. Тұлғаның жеке басына қатысты сөз тіркестері.  
14. Мәтіндегі жағдаяттың бейнесін тұтастықта белгілеу ерекшеліктері. 
15. Мәтін аудармасы және интерпретация. 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 
 

1. Философиялық мәтін ерекшеліктері. 
2. Діни мәтін ерекшеліктері. 
3. Сөйлеуде тұрақты сөз тіркестерін қолдану.  
4. Іскери тіл. 
5. Коммерциялық терминология. 
6. Микросинтаксистік штамптар. 
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7. Клише және стереотипті сөйлемдер. 
8. Диалектілер ерекшеліктері. 
9. Эссе жазу құрылысы.  
10. Саяси дискурс. 
11. Мәтіннің темпоральдық сипатын қалыптастырудағы етістік рөлі. 
12. Мәтіндегі темпоральдық мәнді көрсетуші құралдар. 
13. Шығыс тілді мәтіндегі эмоционалды баға беру сипаты. 
14. Мәтін мәнін интерпретациялау каналдары. 
15. Саяси дұрыс сөз қолданысының ерекшеліктері. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 
 

1. Оқитын шығыс тілінің фонетиалық өзіндік ерекшеліктері. 
2. Мақал-мәтелдер және олардың семантикалық аумағы. 
3. Оқитын тілдегі реалиялар.  
4. Функционалды стильдер. 
5. Өмір сүру салты және тіл. 
6. Ауыз екі сөйлеу ерекшеліктері. 
7. Кірме сөз қолданысы. 
8. Ресми тіл ерекшеліктері. 
9. Жаһанданудың тілге әсері. 
10. Фразеология және мәдениет. 
11. Синтаксистік құралдар 
12. Коммерциялық іскери қағаздардың арнайы коннетемалары.  
13. Полижағдаяттық клише. 
14. Стереотипті сөйлемдер. 
15. Шығыс тілінде баяндама жазу ерекшеліктері. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
Шығыс елдері қоғамының қазіргі кезеңдегі дамуы әлеуметтік-

экономикалық, мәдени және саяси салалардағы елеулі өзгерістерімен 
сипатталады. Жаһандану үрдісі қоғамның дамуына айтарлықтай ықпал етуде. 
Сондықтан Шығыс елдерінің  әртүрлі салалардағы қоғамдық дамуы мен саяси 
жаңаруының ерекшеліктерін айқындау өте маңызды болып саналады. Онсыз 
Шығыс елдеріндегі болып жатқан тарихи үрдістер туралы тиянақты түсінік алу 
мүмкін емес. 

Шығыс қоғамдарының даму ерекшеліктері мен ол елдердің тарихи 
үрдістерін зерделеу Қазақстан Республикасының Шығыс мемлекеттерімен өзара 
тиімді қарым-қатынастар орнатуына қолайлы жағдай туғызады. Зерделеуге 
ұсынылып отырған мәселенің өзектілігі  де осыдан туындайды. 

Осы пәнді оқу нәтижесінде магистранттар  бойында келесі біліктіліктер 
қалыптасуы керек:  

білуі тиіс:  
- қазіргі замандағы  Шығыс елдерінде жүріп жатқан тарихи-саяси 

үрдістерді олардың тарихи тәжірибесі мен өркениеттік ерекшеліктерін ескере 
отырып  соған сәйкес кәсіби түсініктерін қалыптастыру. 

- шығыс елдеріндегі қазіргі кезеңдегі тарихи мәселелердің 
ерекшеліктерін; 

- жаңа заманауи әлеуметтік, саяси, діни, тарихи, демографиялық, 
экологиялық факторларды; 

- қазіргі замандағы интеграциялық және жаһандану мәселелерін білуге 
тиісті. 
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Игеруі керек:  
- шығыс елдеріндегі жаңа тарихи үрдістерді; 
- мемлекеттік, ұлттық-этникалық факторларды; 
- ғылыми зерттеудің әдіснамалық тәсілдерін қолдана отырып, өздігінен 

шетелдік ғалымдардың шығармаларын талдай білуі тиіс. 
Қалыптасатын дағдылары:  
Шығыс елдеріндегі қазіргі заманғы жаңа тарихи үрдістер мәселелері 

бойынша теориялық және тарихи аспектілерін салыстырмалы түрде саралай білу 
дағдысын қалыптастырады.  

Пререквизиттер: Шығыс елдерінің ежелгі және ортағасырлар тарихы,  
Шығыс елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Оқитын елдің тарихы: ежелгі 
заман, Оқитын елдің тарихы: ортағасырлар, Оқитын елдің тарихы: жаңа заман, 
Оқитын елдің тарихы: қазіргі заман, Оқитын елдің сыртқы саясаты 

Постреквизиттер: Қазіргі шығыстанудың іргелі мәселелері және 
концепциясы. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атауы 

1 
Кіріспе. Шығыс елдеріндегі жаңа тарихи үрдістер туралы 

ғылымның нысаны мен пән туралы түсінік. Бұл мәселенің қазіргі 
тарихнамасы.  

2 Шығыстағы қоғам мен мемлекет. 
3 Дүниежүзілік және аймақтық саясаттағы мұсылман әлемі.  
4 Қиыр Шығыс елдерінің жаһандану заманындағы даму үрдістері.  
5 Шығыс елдеріндегі саяси жүйе  мен саяси мәдениет.  
6 Шығыс елдеріндегі этнос және  этникалық процестер. 
7 Шығыстағы этноконфессионалдық қақтығыстар.  
8 Шығыс халықтары және демография мәселесі.    

9  Шығыс елдеріндегі мүдделер қайшылығы және аймақтық 
қақтығыстар.    

10  Халықаралық аймақтық ұйымдар және олардың Шығыс 
елдерінің дамуындағы рөлі.   

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Бұл пәннің мақсаты – «Шығыстану» мамандығы бойынша білім алып 

жатқан шығыстанушы-магистранттарға Шығыс елдерінің қазіргі кезеңдегі 
жаһандану мен әлемдік шаруашылық-саяси жүйеге қарай интеграциялану 
дәуіріндегі олардың тарихи үрдістері туралы жан-жақты білім беру және Шығыс 
елдерінің тарихи үрдістері мәселелеріне арналған отандық және шетелдік 
зерттеушілердің еңбектерінің негізгі қағидаларын оқып үйрену ұсынылады.  

Пәнді оқытудың міндеттері:   
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«Шығыс елдеріндегі жаңа тарихи үрдістер» пәнін оқытудың міндеттері – 
мемлекеттік стандарттарға сәйкес магистранттарға білім берудің жалпы 
міндеттерінен және пәннің тақырыптары бойынша оқылған лекциялар мен 
өзіндік жұмыстарды орындау барысында тиісті білімдерін алуға мүмкіндік беру.  

Сонымен қатар магистранттар Шығыс елдеріндегі қазіргі заманғы жаңа 
тарихи үрдістер мәселелері бойынша теориялық және тарихи аспектілерін 
салыстырмалы түрде саралай білу дағдысын қалыптастыру.  

Өзектілігі: 
Магистрант «Шығыс елдеріндегі жаңа тарихи үрдістер» пәні арқылы шығыс 

елдеріндегі саяси жүйелердің қалыптасуы мен даму үрдісін салыстыруға және 
дәстүрлік пен модернистік тұрғыдан әрекет етуші әртүрлі саяси күштердің өзара 
ықпалы мен күрестерін түсінуге, азаматтық қоғамның, шығыс елдеріндегі 
демократиялық саяси жүйенің элементтерінің саналылық дәрежесін бағалауға 
мүмкіндік алады.   

Пәннің қысқаша мазмұны: 
«Шығыс елдеріндегі жаңа тарихи үрдістер» пәнін оқытудың методологиясы. 

Курстың мазмұны, көлемі, хронологиялық шеңбері. Шығыстағы қазіргі заманауи 
мемлекеттердің қалыптасу сипаты. 

Дүниежүзілік саяси процестер (жаһандану, демократияландыру, 
интеграцияландыру мен аймақтану) және Шығыс елдері. Курстың таласты 
мәселелері. 

Курстың тарихнамалық кезеңдері. Шығыс елдеріндегі қазіргі тарихи 
үрдістер жайлы негізгі деректер мен әдебиеттерді шолу. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Кіріспе. Шығыс елдеріндегі жаңа тарихи үрдістер туралы ғылымның 

нысаны мен пән туралы түсінік. Бұл мәселенің қазіргі тарихнамасы. 
Шығыс елдеріндегі жаңа тарихи үрдістер туралы ғылымның нысаны мен 

пән туралы түсінік. Бұл мәселенің қазіргі тарихнамасы. «Мемлекет» және 
«қоғам» туралы тарих ғылымындағы түсініктер. «Мемлекет» деген ұғымның 
дәстүрлі қоғамға қатысты  мағынасы. Шығыс елдері және қоғамдық қатынастар. 
Шығыс қоғамының негізгі сипаттары. Дәстүрлі қоғамның даму шектері. 
Шығыстағы қазіргі заманауи мемлекеттердің қалыптасу сипаты. Шығыс 
қоғамындағы жеке тұлғаның орны. Мұрагерлік билік және оның саяси дамудағы 
рөлі. Қазіргі әлемдік жүйедегі ортақ мәселелер: халықаралық қауіпсіздік, 
қоршаған орта, қазіргі дүниенің ресурстары, шиеленістер және оны шешу 
жолдары, ұлттық қатынастар және ұлтшылдық. 

 
Шығыстағы қоғам мен мемлекет. 
Ғасырлар тоғысындағы мемлекет: дәстүрлі кезеңнен жаңа заманға. Батыс 

пен Шығыс дихотомиясының пайда болуы. Ұлттық сананың ерекшеліктері. 
Патриотизм және рухани мәдениет. Жалпы ағымдар, рухани өзгерістер және 
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шығыстық мемлекеттердің даму тарихының маңыздылығын айқындайтын 
«ұлттық» даму жолдарын іздестіру.  

Қытайдағы дәстүрлі мемлекеттілік пен қазіргі модернизация. Тарихи 
қытайлық мемлекеттіліктің өзіндік ерекшеліктері. Қытайлықтардың «ұлттық 
мінезінің» консервативтік сипаты: конфуциандық авторитаризм, отбасы мен 
әулетті ерекше дәріптеу, табыну, әлеуметтік жіктеліс, әлеуметтік тәуелділіктің 
табиғилығына бағытталу. «Қытайлық социализмнің» болашағы. Қытай қоғамын 
модернизациялау саясаты және оның мәні. Сяокан принципі және оны жүзеге 
асыру нәтижелері.  

Жапонияның саяси жүйесі және мемлекеттің қарқынды экономикалық 
өрлеуінің себептері. Саяси модернизацияның ерекшеліктері. 

Ислам елдеріндегі мемлекет пен қоғамның қазіргі даму сипаттары.   
ХХ ғасырдың 90-жылдарындағы  әлемдік геосаясаттың өзгерістері. АҚШ-

тың және европалық державалардың Шығыстағы саясаты. Әлемдік қауымдастық 
және шығыстық мемлекеттер. Шығыс елдеріндегі жаһандану және 
интеграциялану үрдістері. Экономикалық жаһандану жағдайындағы мемлекет 
пен мемлекеттік ұйымдар. Иран және АҚШ арасындағы қатынастар. Иран мен 
Солтүстік Кореяның атом энергетикасын игеру саясаты және халықаралық 
қауымдастықтың алаңдаушылығы.  

 
Дүниежүзілік және аймақтық саясаттағы мұсылман әлемі.  
Араб елдеріндегі исламның орны. Исламның негізгі бағыттары, ағымдары 

мен секталары. Исламдық шиизм және суннизм бағыты. Қазіргі кезеңдегі Иран 
мен Пәкістандағы шиизм ағымының орны. Шиизмнің кейбір мұсылман елдері 
қоғамындағы әлеуметтік және саяси рөлінің арту себептері.  

Мұсылман әлемі. Исламдық діни-мәдени дәстүрлердің негіздері. Қазіргі 
замнғы қоғамдағы ислам дінінің алатын орны. Исламдық ұлтшылдық. Мұсылман 
елдерінің саси өміріндегі исламның атқарып отырған қызметі. Ислам әлеміндегі 
қоғамдық өзгерістер. 

Әлемдік саясаттағы «исламдық фактор».  Теократтық мемлекет идеясы 
және ислам әлемі. Исламдық фундаментализм және оның доктринасы. «Аль -
Каида», «Хизболлах» сияқты экстремистік ұйымдар және олардың қоғамға 
әкелер қаупі. Исламдық реформаторлар: Аль-Афгани, Мухамед Абдо. 
«Мұсылман бауырлар» деп аталатын панисламистік идеяның мәні.  

Қазақстандағы исламтану ілімі. Қазақтардың мұсылмандық дәстүрлері. 
Қазақстан Республикасы басшылығының діндер  туралы саясаты және елдің 
мұсылман дінін ұстанушы тұрғындарының рухани тәрбиесіндегі исламның 
алатын орны. Дінаралық татулық пен келісім шаралары. 

 
Қиыр Шығыс елдерінің жаһандану заманындағы даму үрдістері.  
Қиыр Шығыс елдерінің даму сипаттары. Мемлекет пен қоғамның саяси 

және әлеуметтік-экономикалық даму ерекшеліктері, дәстүрлі қоғамнан жаңа 
заманға өту. Азаматтық қоғамның мәселелері. Демократия мен парламенттік 
даму жолдары. Аймақтық ынтымақтастық мәселелері. Әлемдік экономикалық 
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дағдарыстарға қарсы күрес тәсілдері. Қиыр Шығыс елдерінің әлемдік 
геосаясаттағы орны. Азия жолбарыстары аталған елдердің қаржылық-
экономикалық жетістіктерінің себептері. Аймақтағы жаһандану және интеграция 
үрдістері.  

Қиыр Шығыс елдерінің саяси өміріндегі конфуциандық авторитаризм. 
Конфуцийшілдік және «гуманизм» идеясы. Неоконфуцийшілдік. Қазіргі заманғы 
қытай қоғамы және адам мәселесі. «Мәдени төңкеріс» жылдарындағы  конфуций 
іліміне қарсы күрес. Қытай тарихының әртүрлі кезеңдеріндегі конфуцийшілдік 
ілімнің модернизациялануы. Конфуцийшілдіктің Шығыстың басқа да 
елдеріндегі орны.  

Екі Корея арасындағы даму айырмашылықтары және олардың бірігу 
жолындағы әрекеттері. Сәтсіздіктер мен қайшылықтар, шешілу жолдары. 

Қазіргі заманғы жапондықтардың өміріндегі модернизациялық өзгерістер. 
Жапонияның сыртқы саясатының негізгі бағыттары. Жапонияның саяси 
партиялары. Жапон экономикасының жетістіктері мен дағдарысқа қарсы күрес 
әдістері. 

 
Шығыс елдеріндегі саяси жүйе  мен саяси мәдениет.  
Шығыстың әлеуметтік-мәдени келбеті. Батыс пен Шығыстың құрылымдық 

ерекшеліктері. Шығыстағы тарихи және саяси үрдістердің даму сипаты. Батыс 
пен Шығысқа өркениеттік тұрғыдан  қараудың  ерекшеліктері. Шығыстағы саяси 
үрдістердің ерекшеліктері. Дәстүрлі және «постдәстүрлі», яғни қазіргі заманғы 
қоғамдардағы  саяси партиялардың  өзіндік ерекшеліктері. Саяси 
модернизацияар мен құрылымдық үрдістердің мәселелері.  

Тәуелсіздік жолындағы даму – Шығыс елдерінің саяси мәдениетінің 
дамуының жаңа кезеңі.  Араб елдеріндегі саяси партиялар және оның атқаратын 
қызметі. Саяси «либерализм».  

Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің қоғамдық өмірі мен саяси 
партиялары. Жапонияның саяси институттары және олардың қызметі. 
Жапониядағы демократияның өзіндік ерекшеліктері. Саяси партиялар және 
олардың әлеуметтік тірегі. Партиялар арасындағы тартыстар.  

Кореядағы саяси партиялар. Тайланд, Малайзия, Индонезия мен 
Сингапурдағы мемлекеттік құрылым және олардың саяси жағдайы. Саяси 
институттар мен партиялар және олардың қоғам өміріндегі орны. 

Қытай мемлекеттілігінің  қалыптасу ерекшеліктері  және дәстүрлі саяси 
мәдениеттің жаңа саяси құрылымдарға тигізетін ықпалы. ҚХР-дағы саяси 
партиялар. Қытай коммунистік партиясының елдің саяси өміріндегі орны. 
Партиялық қатынас («уаньси») және мемлекеттік мекемелердегі вертикальдық 
байланыстардың үстемдікке ие болуы. «Стратагемдік» саясаттың ерекше түрі. 
Қытай басшылығындағы саяси өзгерістердің сырт көзге көрінуі. Патернализм 
мен непотизм көріністері. 

 
Шығыс елдеріндегі этнос және  этникалық процестер. 
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Шығыс елдеріндегі этникалық мәселелер. Ресми тілдер. Діни мәселелер. 
Этно-ұлттық дамудың саяси-экономикалық факторлары. Жекелеген этностар 
және этникалық топтардың этно-ұлттық дамуы. Ұлттық мәселелер туралы  
мемлекеттік  саясат. Этникалық қақтығыстар. 

Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің этникалық даму үрдісі. 
Индонезияның этникалық құрамы. Тіл мен мәдениет. Сингапурдегі қазіргі 
кезеңдегі этникалық процестер. Эмигранттар мәселесі. Этникалық топтар және 
отбасын жоспарлау саясаты. Аз ұлттардың құқы. «Сингапурлік патриотизм». 
Үндістандағы этникалық  әртүрлілік. 

Қытайдағы әлеуметтік топтар мен ұлыстар. Отбасы дамуының үрдісі. 
Тұрғын халықтың антропологиялық  құрамы. Жаңа қытайлықтардың нәсілдік 
сипаты. Аймақтық этникалық топтар: солтүстіктің, оңтүстіктің және т.б. 
аймақтардың халықтары. Діни сенімдері мен дәстүрлері. Тіл мәселесі. Аз 
ұлттардың құқы.  

 
Шығыстағы этноконфессионалдық қақтығыстар.  
Қазіргі кезеңдегі қақтығыстар ерекшеліктері және этникалық фактор рөлі. 

Палестина-израиль қақтығысы: тарихы және бүгінгі жағдайы, оны реттестірудің 
мүмкіндіктері. Курд мәселесінің пайда болу тарихы. Қазіргі Түркиядағы курд 
мәселесінің шиеленісу себептері. Курд мәселесінің халықаралық аспектісі. 
Қазіргі Ауғаныстандағы этноконфессионалдық қатынастар мәселесі. 
Ауғаныстандағы көп ұлтты мемлекет құрылуы барысындағы пушту факторы. 
Ауғаныстандағы сунниттер мен шииттер. Қазіргі Египеттегі мұсылман-копт 
қатынастары мәселесі. Ирактағы өзара этникалық және конфессионалды 
қақтығыстар. Иран-ирак қақтығысы және оның салдары. Иран-ирак 
соғысындағы курд факторы. Мағриб елдеріндегі «Бербер мәселесі». Қазіргі 
Алжирдегі этникалық фактордың саясаттануы. Қазіргі Қытайдағы этникалық 
сепаратизм мәселелері. Қытайдағы Тибеттегі сепаратизм және мұсылмандық 
фундаментализм мәселелері. «Үлкен Қытай» аясындағы этноконфессионалдық 
жағдай. Үндістандағы үнді-мұсылман қақтығысы.Қазіргі Үндістандағы 
әкімшілік-саяси және этноконфессионалдық даму ерекшеліктері. Кашмир 
мәселесі: тарихы және қазіргі жағдайы. 2001 ж. халықаралық антитерористік 
кампания және оның Кашмирдегі жағдайға әсері. Кашмир мәселесінің шешілу 
мүмкіндіктері. Пәкістандағы секта аралық және этникалық мәселелер. 
Қақтығыстардың негізгі себептері. Шри-Ланкадағы тамил-сингаль мәселесі. 
Лаос пен Камбоджадағы жергілікті және түптамырлы емес аз ұлттар арасындағы 
қатынастар ерекшеліктері. СРВ-дағы діни жағдай ерекшеліктері. Оңтүстік 
Африкадағы қақтығыстар: пайда болуы, типологиясы, шешілу жолдары. Африка 
континентіндегі дау-жанжалдарды реттестірудегі БҰҰ-ның ролі. 

 
Шығыс халықтары және демография мәселесі.    
Әлемдік демография саясаты. Демографиялық саясаттың мақсаты, әдістері 

мен атқаратын тарихи маңызы. Шығыс елдеріндегі демографиялық саясаттың 
әртүрлілігі мен тәжірибесі. Демография туралы қоғамдық сананың даму 
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эволюциясы. Демографиялық және әлеуметтік саясаттың арақатынасы. 
Демографиялық саясатты реттеп отырудың жағымды сипаттары. БҰҰ және 
демографиялық саясат мәселесі. Демография ғылымы.  

Шығыс және Оңтүстік-Шығыс Азия елдеріндегі демографиялық үрдістер. 
Қиыр Шығыс елдеріндегі демографиялық саясат және қоғамдық өзгерістер. 
Әлеуметтік-экономикалық даму үрдісіндегі демографиялық мәселелердің 
тигізетін әсері. Қоғамдағы әйелдердің орны. Миграция мәселесінің 
демографиялық жағдайларға әсері.  

Оңтүстік Азия елдерінің тұрғын халқының тығыздығы. Әлеуметтік даму 
қарқынының бәсеңдігі және әйелдердің жағдайының төмендігі. Денсаулық 
сақтау саласының өзекті мәселелері.  Ұлттық табыстың деңгейі және 
экономикалық өсім. Демографиялық есеп және отбасын жоспарлау саясаты. 

Қытай Халық Республикасы және демографиялық мәселе. Дэн Сяопиннің 
реформаларындағы тұрғын халық санын азайту мәселесі. ҚХР 
конституциясындағы өзгерістер. Қытай халқының өсуінің ғаламдық мәні. ҚХР-
дың «ашық саясаты» және әлемдік қоғамдық ой - сана.  

Араб-мұсылман елдеріндегі демографиялық саясаттың әртүрлілігі. Ислам 
әлеміндегі әлеуметтік даму. Батыс Азиядағы популистік-демографиялық 
саясаттың жүргізілуі. Мұнай өндіруші монархиялардағы жұмысшы күші 
мәселесі. Халықаралық миграция. Жалдамалы жұмысшылардың белсенділігі. 
Африканың араб елдері. Халықтың тығыздығы. Әлеуметтік әділеттілік мәселесі. 
Алжирдегі 1980 жылы айтылған Ш.Бенджедидтің демография туралы ой-пікірі. 
Қазіргі заманғы демографиялық ғылымның дамуы.  

 
Шығыс елдеріндегі мүдделер қайшылығы және аймақтық 

қақтығыстар.   
Шығыс елдеріндегі мүдделер қайшылығы және аймақтық қақтығыстар 

мәселесі, теориялық негіздері, мәселеге қатысты атаулар, мәселенің әртүрлі 
сипатта жіктелуі. Аймақтық қақтығыстардың тарихи алғышарттары. Орта 
Шығыстың ежелгі заманнан күні бүгінге дейінгі мәдениеттер тоғысында 
орналасуының ерекше аймақтық жағдайы.  Қытай мен Үндістаннан Кіші Азия 
мен Европаға баратын сауда жолдарына бақылау орнату жолындағы 
бәсекелестік күрестер. Керуен саудасының орталығы болу жолындағы күрес. 
Аймақтық қақтығыстардағы діни факторлар.  

Ядролық қаруды таратпау мәселесі. Шығыстағы қазіргі кезеңдегі аймақтық 
қақтығыстар және оны шешу жолдары.  

Орталық Азия аймағындағы шығыс елдерінің мүдделері. Қытай және ислам 
елдерінің аймақтағы мүдделерінің келешегі. Каспий жағалауы елдерінің теңіз 
мұнайына иелік ету мәселесіндегі мүдделері және оны шешу жолдары.  

 
Халықаралық аймақтық ұйымдар және олардың Шығыс елдерінің 

дамуындағы рөлі.   
Халықаралық және саяси-экономикалық аймақтық ұйымдар және олардың 

қызметі. АСЕАН (Оңтүстік-Шығыс Азия елдері Ассоциациясы), ТЭК (Тынық 
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мұхит Экономикалық Кеңесі), СААРК (Оңтүстік Азияның біріктіру 
Ассоциациясы) ұйымдарының қызметі. Еркін сауда аймақтарын құру әрекеттері. 
Аймақтық қауіпсіздік мәселесін шешу. Адам құқығын қорғау жөніндегі 
аймақтық ұйымдар. Батыс елдерімен байланыс. Туризмнің дамуы.  МЭШЕҰ 
(ОПЕК) құрылуы. МЭШЕҰ (ОПЕК)-ын дамытудың  халықаралық  қоры және 
қаржылық көмек  көрсету мекемелері. Арабтық және исламдық АБЭРА, АФЭСР, 
АВФ, ИБР банктері. Экономиканы дамытуға техникалық және қаржылай 
көмектер. Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы (ШЫҰ) және Орталық Азиядағы 
қауіпсіздік мәселесі. АЫӨСШ СВАМДА және Қазақстанның рөлі. Экологиялық 
мәселелер жөніндегі халықаралық ұйымдар. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 
 

1. Қиыр Шығыс елдерінің қоғамдық өміріндегі конфуцийшілдіктің рөлі.  
2. Шығыс елдеріндегі жаһандану және интеграциялану үрдістері. 
3. Шығыс елдеріндегі саяси партиялар және олардың қызметі. 
4. Қазіргі замандағы терроризм және оның салдары. 
5. Орталық Азия аймағындағы шығыс елдерінің мүдделері. 
6. Әлемдік жаңа демографиялық саясат. 
7. Халықаралық және саяси-экономикалық аймақтық ұйымдар және 

олардың аймақтық қауіпсіздік мәселесін шешудегі рөлі. 
8. Шығыстағы  демократияның жаңа «толқындары» және олардың мазмұны 

мен мәні. 
9. Оңтүстік-Шығыс Азиядағы этникалық процестер.  
10. Шығыс елдеріндегі саяси партиялар жүйесі мен авторитаризм. 
11. Шығыс мемлекеттерінің сыртқы саяси концепциялары мен стратегиясы. 
12. Шығыс мемлекеттерінің саяси үрдістер мен демократиялық транзит. 
13. Шығыс елдеріндегі қазіргі тарихи үдерістер. 
14. Шығыс өркениеттерінің дәстүршілдігі мен жаңаруы. 
15. Қазіргі Шығыс елдері дамуының саяси және экономикалық өркендеу 

аспектісі. 
 

МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 

 
1. Синтоизм және оның Жапония қоғамындағы орны. 
2. Әлемдік саясаттағы «исламдық фактор». 
3. Жапонияның қазіргі кезеңдегі энергетикалық қауіпсіздік саясаты. 
4. Шығыс елдеріндегі экологиялық мәселелер. 
5. Жапонияның дәстүрлі саяси мәдениетінің қалыптасуындағы 

конфуцийшілдік пен буддизмнің рөлі. 
6. Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы (ШЫҰ) және оның Орталық 

Азиядағы қауіпсіздік мәселесін шешудегі рөлі. 
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7. Шығыс елдеріндегі ішкі және сыртқы миграцияны реттеу тәжірибесі. 
8. Шығыс елдеріндегі әлеуметтік мәселелерді шешу тәжірибесі. 
9. Шығыстағы қазіргі кезеңдегі аймақтық қақтығыстар және оны шешу 

жолдары. 
10. Жаһандану мен интеграциялану жағдайындағы  шығыс елдері. 

 
МАГИСТРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 

 
1.Қазіргі заманғы Шығыс елдерінің аймақтық саясаты 
2. Қазіргі Шығыс елдеріндегі діни және мәдени мәселелер 
3. Қазіргі шығыстанудың іргелі мәселелері мен тұжырымдамасы 
4. Орталық Азия мен Шығыс елдерінің этникалық ерекшеліктері 
5. Шығыс елдері дамуының саяси және экономикалық қырлары 
6. Шығыс елдеріндегі ХХІ ғасырдағы төңкерістік және наразылық үдерістер 
7. Шығыс елдеріндегі этноконфессионалдық конфликтология 
8. Шығыс елдерінің Орта Азиядағы саясаты 
9. Шығыс елдерінің саяси жүйесі мен саяси мәдениеті 
10. Шығыс елдерінің халықаралық қатынастарындағы демократия мен 
тоталитаризм 
 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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университеті», 2003. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
Шығыс елдерінде болып жатқан ғаламдық өзгерістер жоғарғы оқу 

орындарының түлектеріне жоғары талаптар қою үстінде. Шығыстанушылар 
шығыстанушылық ғылым саласында жоғары дәрежелі, бәсекеге қабілетті, 
мәдениетаралық қарым-қатынастарға, тәжірибелік және интеллектуалды іс-
әрекетіндегі шығармашылыққа дайын мамандар ғана емес, сондай-ақ үнемі даму 
үстіндегі әлемде кәсіби мобилділігіне кепіл беретін инновациялық жаңалықтарды 
қабылдап, қолдана алатын жеке тұлғалар болуы тиіс. 

Жоғарғы оқу орындағы шеттілдік мамандырылған коммуникативті 
міндетінің деңгейін қалыптастыру үрдісі келесідей компоненттерді құрайды: 
мақсатты, себепті, мазмұнды және бағалаушы-нәтижелі. 

Магистрліктегі оқытуды дамытушы аспектісі әңгімелесуші адамның елінің 
мәдени ерекшеліктерін ескерту қабілетін жетілдіру, әңгіменің барысын өте жақсы 
түсіндіруді, мәдениетаралық міндеттің қалыптасу деңгейіне байланысты 
коммуникативті мінез-құлықтың тактикасын қолдану қабілеттерін қарастырады. 

Шығыс тілдің тәрбиелеуші потенциалын жүзеге асыру магистрлік 
дайындықтағы студенттердің мәдениетаралық және ғылыми байланыстарды 
тәртіпке келтіруге үлес қосуға, өзінің мемлекетін халықаралық конференциялар мен 
симпозиумдарда  таныстыруға,  басқа  елдер  мен  халықтардың рухани байлығына 
құрметпен қарауға дайын болуында көрініс табады. 

Курс мақсаты – білім берудің бакалавриатында игерілген лингвистикалық, 
коммуникативті және әлеуметтік-мәдени міндеттерді жетілдіру арқылы шығыс 
тілін кәсіби қызметінің түрлі салаларында, ғылыми өмірде және практикада 
пайдалану, шетелдік серіктестермен болған қарым-қатынаста қолдану, өз бетінше 
білім толықтыруға көмектесу.  

Курстың міндеттері: 
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• лингвистикалық құзыреттілігінің қалыптасқан деңгейін дамыту және 
жетілдіру; 

• тілдік іс-әрекет түрлері бойынша коммуникативті құзыреттілігін дамыту 
және жетілдіру; 

• мәдениеттердің диалогтары негізінде әлеуметтік-мәдени құзыреттілігін 
қалыптастыруды жалғастыру; 

• әртүрлі шығыс тіліндегі түпнұсқа әдебиетті оқу және түсіну, кәсіптеніп 
бейімделген лексиканы құрайтын ғылыми-техникалық мәтіндермен жұмыс 
барысында кәсіптеніп бейімделген мамандық бығытындағы проблематиканы 
сараптауды және талқылау арқылы шеттілдік кәсіптенген коммуникативті 
құзыреттілігін қалыптастыру. 

Бұл курстың практикалық мақсатымен қоса, басқа халықтардың 
құндылықтарына толеранттылық пен құрметтеу тәрбиесімен, күнделікті және 
іскери мәдени қатынастарды, жалпы мәдени дамуын жетілдірумен, дүниетанымын 
кеңейтумен байланысты білім беру жұмыстары атқарылады.  

«Кәсіби мақсаттағы негізгі шығыс тілі» пәнін оқудың нәтижесі бойынша 
магистрант  

білуі тиіс:  
• шетелдік дерек көздерінен кәсіби ақпараттар алу және кәсіби деңгейде 

сөйлесе алу үшін шетел тілін білуі тиіс; 
• кәсіби қызметте тұлғааралық қатынасты жүзеге асыру үшін шетел тілін 

білуі тиіс; 
• кәсіби қатынас аясында шығыс тілінде мәтіндер оқуға,аударуға және 

сөйлесуге қажет жалпы, кәсіби және іскерлік лексиканы білуі тиіс; 
•   ауызша және жазбаша сөйлесуде қолданылатын негізгі грамматикалық 

құбылыстар мен құрылымдарды білуі тиіс; 
•  өз елі мен оқып жатқан тіл елінің мәдениетаралық айырмашылықтары, 

мәдени дәстүрлері мен реалийлері және мәдени құндылықтарын білуі тиіс. 
игеруі тиіс:  
• шығыс тілін тұлғааралық байланыс және кәсіби қызметте шығыс тілін 

қолдануды; 
• шығыс тілінде әңгімелесу кезінде өз ойын дұрыс жеткізе білуі және 

естігенін түсінуді; 
• анкета толтыру, резюме құру, іскер хаттар жазуды;  
• оқылған мәтіннің негізінде дайындалған монолог форматында ақпаратты 

жеткізуді; 
• күнделікті және іскерлік қатынастар жағдайында әңгіме бастау, қостау, 

аяқтау және ақпарат алмасуда сөйлеу этикетін сақтауды. 
меңгеруі тиіс:   
• көпшілік алдында сөйлеу, іскерлік хат жазысу, мамандық бойынша 

мәтіндер аудару негіздерін; 
•  кәсіби қызметпен шектес және кәсіптік салаларға қатысты шетелдік 

тәжірибелерді үйрену үшін кәсіби іскерлік қатынастарға қатысты дағдыларды; 
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• ақпарат көздерін (анықтамалық әдебиет, Ғаламтор ресурстары) сауатты 
және тиімді пайдалануды; 

• іскерлік қарым-қатынас кезінде  шығыс тілінде өз көзқарасын білдіріп, 
пікір алысу дағдыларын; 

• шығыс тілінде жазлыған хабарландырулар, анкеталар және іскерлік 
хаттардың мәтіндерінен қажетті ақпарат алу дағдыларын. 

Пән пререквизиттері: «Базалық шығыс тілі» (С1деңгейі), «Қазіргі шығыс 
тілі», «Оқитын елдің пресса тілі», «Іскерлік шығыс тілі» 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
ПӘННІҢ  МАЗМҰНЫ 

 
Курстың мазмұны оқуда, сөйлеуде, тыңдауда және жазудағы 

коммуникативті міндетті қалыптастыруға бағытталған шығыс тіліндегі 
түпнұсқалық материал болып табылады. 

 
Оқу 
Оқуды үйретудің мақсаты – әлеуметтік-мәдени, техникалық, саяси және 

экономикалық проблематика қатысты мәтіндерімен жұмыс істеу барысында екінші 
білім беру деңгейінде оқудың негізгі түрлері бойынша (танымдық, іздену, 
зерттеу) магистрант-студенттер құзыреттілігінің деңгейін дамыту және жетілдіру: 

- көрсетілген тақырыптар бойынша мәтіндерді оқу негізінде 
лингвистикалық құзыреттілігін қалыптастыру; 

- мамандық бойынша аударма, аннотация жасау арқылы,  мәтіндерді 
мазмұндау, баяндама, реферат,эссе жазу барысында шеттілдік кәсіптенген 
коммуникативті құзыреттілікті қалыптастыру. 

 
Танымдық оқу 
Магистрант-студенттер оқу барысында мәтіннің логикалық мәнін, негізгі 

мазмұнын білуі, аудармасыз оқуды меңгеру барысында мәтіннен анықтаған, 
таныған ақпаратты талдап, оқығанын талқылай білуі қажет. 

 

№ Тақырып атауы 
1 Оқу 
2 Танымдық оқу 
3 Іздене оқу 
4 Зерттей оқу 
5 Сөйлеу 
6 Диалог 
7 Монолог 
8 Тыңдалым 
9 Түрлі жанрда жазу 
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Іздене оқу 
- Практикалық әрекеттің көрінісі болып табылатын реферат, баяндама жазу 

үшін мәтіннен белгілі мәліметтерді іздеп таба білуі керек. 
- Кәсіби мәселелерді талқылау барысында өзінің теориялық біліктілігін 

қолданып, кәсіби қалыптасқан құзыреттілік дәрежесіне сүйене отырып, 
қабылданған шешімнің дұрыстығын тексеру. 

 
Зерттей оқу 
Студенттер мәтіннің мазмұнын логикалық түрде және жоспар сұрақтарына 

қарап түсінулері керек. Сондықтан зерттей оқуда студенттерге қажет:  
- меңгерген лексика-грамматикалық қоры және кәсіби құзіреттілік 

деңгейіне негізделе отырып, мәтіннің мазмұнын толық түсіну, клишелік сөз 
тіркестерін қолдана отырып, мәтіннің негізгі идеясын талқылау, мазмұндама 
стилінің ерекшелігін зерделей білу; 

- арнайы түпнұсқалық және мәдениеттанымдық әдебиетпен, техникалық 
құжаттармен және ғылыми мақалалармен жұмыс істеу; 

 
Сөйлеу 
Сөйлеуге үйретудің мақсаты – әртүрлі проблематикаға арналған мәтіндік 

материалдармен, әртүрлі деректермен жұмысты, әлеуметтік-мәдени және 
техникалық мазмұндағы мәселелерді талқылауға қатысты күнделікті қарым-
қатынаста шеттілдік кәсіптенген коммуникативті құзіреттіліктің қалыптасу 
деңгейін жетілдіру. 

Студент-магистранттарға қажет: 
- бір немесе бірнеше мәтін материалдары бойынша хабарлама дайындау; 
- оқыған материал жайлы жеке пікір мен алған әсерін білдіру; 
- әлеуметтік-мәдени, саяси және техникалық мазмұндағы мәселелерді 

талқылауда диалог құру; 
- монолог дайындау; 
- мәселе бойынша дәлелдерді көрсету, оны негіздемесін беру. 
 
Диалог 
Диалог құруда шеттілдік кәсіптенген коммуникативті құзіреттіліктің 

қалыптасу деңгейіне сай студенттердің меңгеруге тиісті нәрселері: 
- ақпаратқа сұраныс жасау; 
- ақпарат алу; 
- ақпаратты толықтыру; 
- ақпаратқа байланысты өз пікірін жеткізу; 
- әңгімелеушінің пікірін біліп алу; 
- келісімін/ қарсылығын білдіру; 
- жауаптан бас тарту. 
 
Монолог 
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Студент-магистранттар келесі монологиялық айту түрлерін 
менгерулері тиіс: 

- логикаға құрылған, монологиялық сөз құрастыру; 
- әңгімелесушіні хабарландыру; 
- түсіндіру; 
- анықтау; 
- нұсқау беру; 
- бағалау. 
 
Тыңдалым 
Тыңдауға үйретудің мақсаты  –  әлеуметік-мәдени және кәсіби сөйлеуді 

студенттердің тыңдап, түсіну қабілетін дамыту және жетілдіру. 
Студент-магистранттарға қажет:  
- айтылған пікірді дұрыс қабылдау; 
- мамандық бойынша қысқа лекцияны(ақпаратты) тыңдай отырып, конспект 

жазып алу; 
- сөйлеушінің баяндау фактісіне,  қатынасушыларға қарым-қатынасын 

айқындау, мәтіннің контексінің ерекшеліктеріне талдау жасау. 
 
Жазу 
Жазудың мақсаты – магистратурада студенттердің шеттілдік кәсіби-

коммуникативтік құзыретінің қалыптасу деңгейін мамандық бойынша алған 
білімдерінің негізінде жаңа ғылыми-іскер және кәсіби қарым-қатынас стильдері 
мен формаларын қолдана отырып жазу машықтарын дамыту және кемелдендіру. 

Студент-магистранттар: 
- белгілі бір тақырып бойынша іскерлік хат жазуы тиіс, 
- белгілі бір мәселе бойынша пайымдама жасауы, шығарма, реферат, 

ғылыми-техникалық мәтінге андатпа, эссе жазуы тиіс; 
- белгілі бір мәселе бойынша баяндама, мәтін құруы тиіс; 
- клише болып қалыптасқан сөз тіркестерін қолдана білуі тиіс; 
- ғылыми мәтінді талдаған кезде оның құрылымын (кіріспе, негізгі идея, 

қорытынды), өз пікірін, автордың көзқарасымен келісе ме, жоқ па, соған қатысты 
өз пікірін, идеяның өзектілігін көрсете білуі тиіс және аталған ғылымы-
техникалық мәселені шешудің жолдарын көрсету тиіс. 
  Жоғарыда аталған сөйлеудің ауызша және жазбаша дағдылары 
күнделікті, мәдениеттанушылық, әлеуметтік және ғылыми-көпшілік тақырыптар 
аясындағы мәтіндер аясында дамып жетілдіріледі.  

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 
 

1. Пресса тілінің ерекшеліктері. 
2. Ғылыми мәтін өзгешілігі. 
3. Мәдени-тілдік ерекшелік: реалиялар, тілдік этикет. 
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4. Іскери қатынас мазмұнын көрсететін тілдік құралдар. 
5. Нарративті және аффективті мәтіндер ерекшеліктері. 
6. Экономикалық терминология. 
7. Этнотілдік өзгешілік: антропонимдер, топонимдер. 
8. Коммерциялық қызметтің негізгі термин-ұғымдары. 
9. Мәтіннің сабақтастығы және тұтастығы. 
10. Мәтінді аударудағы стилистикалық мәселелері. 
11. Макросинтаксистің шаблонды-композициялық құралдары. 
12. Әлеуметтік-тарихи тілдік өзгешілік: тарихи қалыптасқан 

эпистолярлық формулалар, генеалогия, атақ-мансаптылық атаулар. 
13. Жекебастың өзіне қатысты сөз тіркестері. 
14. Мәтіндегі жағдаяттың бейнесін тұтастықта белгілеу ерекшеліктері. 
15. Мәтін аудармасы және интерпретация. 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 
 

1. Философиялық мәтін ерекшеліктері. 
2. Діни мәтін ерекшеліктері. 
3. Сөйлеуде тұрақты сөз тіркестерін қолдану.  
4. Іскери тіл. 
5. Коммерциялық терминология. 
6. Микросинтаксистік штамптар. 
7. Клише және стереотипті сөйлемдер. 
8. Диалектілер ерекшеліктері. 
9. Эссе жазу құрылысы.  
10. Саяси дискурс. 
11. Мәтіннің темпоральдық сипатын қалыптастырудағы етістік рөлі. 
12. Мәтіндегі темпоральдық мәнді көрсетуші құралдар. 
13. Шығыс тілді мәтіндегі эмоционалды баға беру сипаты. 
14. Мәтін мәнін интерпретациялау каналдары. 
15. Саяси дұрыс сөз қолданысының ерекшеліктері. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 
 

1. Оқитын шығыс тілінің фонетиалық өзіндік ерекшеліктері. 
2. Мақал-мәтелдер және олардың семантикалық аумағы. 
3. Оқитын тілдегі реалиялар.  
4. Функционалды стильдер. 
5. Өмір сүру салты және тіл. 
6. Ауыз екі сөйлеу ерекшеліктері. 
7. Кірме сөз қолданысы. 
8. Ресми тіл ерекшеліктері. 
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9. Жаһанданудың тілге әсері. 
10. Фразеология және мәдениет. 
11. Синтаксистік құралдар. 
12. Коммерциялық іскери қағаздардың арнайы коннетемалары.  
13. Полижағдаяттық клише. 
14. Стереотипті сөйлемдер. 
15. Шығыс тілінде баяндама жазу ерекшеліктері. 
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1971. 
36. Белова А.Г. Синтаксис письменных текстов арабского языка. М, 1985. 
37. Майзель С.С. Пути развития корневого фонда семитских языков. 

Москва, 1983. 
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OVYaPTs 5301 ОСНОВНОЙ ВОСТОЧНЫЙ ЯЗЫК  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

 
(профильное направление) 

 
Объем - 3 кредит 

 
Авторы:  

Ахметбекова А.К. -  кандидат филологических наук, доцент кафедры 
ближнего востока и южной азии факультета востоковедения 

Атабай Б.А. – кандидат филологических наук, доцент кафедры ближнего 
востока и южной азии факультета востоковедения 

Сейтметова Ж.Р. – кандидат филологических наук, старший преподаватель  
кафедры ближнего востока и южной азии факультета востоковедения  

 
Рецензенты: 

Бүркітбай Г. – к.ф.н., доцент Казахского университета международных 
отношений и мировых языков им. Абылай хана 

Жиекбаева А.Б.  – кандидат филологических наук, старший преподаватель 
кафедры ближнего востока и южной азии факультета востоковедения Казахского 

национального университета им. аль-Фараби 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Глобальные изменения в восточных странах изменили требования к 
специалистам-востоковедам. Востоковеды не только должны быть 
высококвалифицированными и конкурентоспособными специалистами в области 
востоковедческой науки с высоким уровнем общей и профессиональной 
культуры, готовыми к межкультурному общению, к творчеству в практической и 
интеллектуальной деятельности, но и способными к восприятию инноваций, 
гарантирующих выпускникам профессиональную мобильность в постоянно 
развивающемся мире. 

Процесс формирования уровня иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетенции в вузе включает в себя следующие компоненты: 
целевой, мотивационный, содержательный и оценочно-результативный. 

Развивающий аспект обучения в магистратуре предполагает 
совершенствование умения учитывать культурные особенности страны 
собеседника, предвидеть ход беседы, способности применить тактику 
коммуникативного поведения в зависимости от уровня сформированности 
межкультурной компетенции. 

Реализация воспитательного потенциала восточного языка проявляется в 
готовности студентов магистерской подготовки содействовать налаживанию 
межкультурных и научных связей, представлять свою страну на международных 
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конференциях и симпозиумах, относиться с уважением к духовным ценностям 
других стран и народов. 

Цель курса – совершенствование лингвистической, коммуникативной и 
социокультурной компетенцией, приобретенных на бакалавриате образования, 
которая в дальнейшем позволит пользоваться восточным языком в различных 
областях профессиональной деятельности, в научной и практической работе, в 
общении с зарубежными партнерами, для самообразования и других целей. 

Задачи курса: 
• развитие и совершенствование уровня сформированности 

лингвистической компетенции. 
• развитие и совершенствование коммуникативной компетенции по видам 

речевой деятельности. 
• дальнейшее формирование социокультурной компетенции на основе 

аутентичного содержания посредством диалога культур. 
• формирование иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции в процессе работы с текстами оригинальной научно-технической 
литературы с употреблением структур профессионально ориентированной 
лексики, включающей анализ и обсуждение проблематики по направлению 
специальности, личностно и профессионально ориентированное обучение 
чтению и пониманию оригинальной различной литературы. 

Наряду с практической целью, данный курс реализует образовательные и 
воспитательные цели, способствуя расширению кругозора обучающихся, 
повышению их общей культуры, а также культуры повседневного и делового 
общения, воспитанию толерантности и уважения к ценностям других стран и 
народов.  

В результате изучения дисциплины «Основной восточный язык для 
профессиональных целей» обучающийся должен  

Знать:   
• основной восточный язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного 
общения на деловом уровне;   

• восточный язык для осуществления межличностного общения в 
профессиональной деятельности;   

• общую, деловую и профессиональную лексику восточного языка в 
объеме, необходимом для общения, чтения и перевода текстов на восточном 
языке в рамках делового общения;   

• основные грамматические явления и структуры, используемые в устном 
и письменном общении;  

• межкультурные различия, культурные традиции и реалии, культурное 
наследие своей страны и страны изучаемого языка.  

Уметь:   
• использовать восточный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности;   
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• адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь 
собеседника на восточном языке;   

• заполнять анкеты, составлять резюме, составлять деловые письма;  
• сообщать информацию на основе прочитанного текста в формате 

подготовленного монологического высказывания;   
• соблюдать речевой этикет в ситуациях повседневного и делового 

общения (устанавливать и поддерживать контакты, завершить беседу, 
запрашивать и сообщать информацию). 

Владеть:   
• основами публичной речи, деловой переписки, перевода текстов по 

специальности;   
• навыками, достаточными для делового профессионального общения, 

последующего изучения зарубежного опыта в профилирующей и смежной 
областях профессиональной деятельности;   

• умениями грамотно и эффективно пользоваться источниками 
информации (справочной литературой, ресурсами Интернет);   

• навыками выражения своего мнения в процессе делового общения на 
восточном языке;   

• навыками извлечения необходимой информации из текстов объявлений, 
анкет, деловых писем на восточном языке. 

Пререквизиты: «Базовый восточный язык (уровень С1)», «Современный 
восточный язык», «Язык прессы изучаемой страны», «Деловой восточный язык». 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование тем  
1 Чтение 
2 Ознакомительное чтение 
3 Поисковое чтение 
4 Изучающее чтение 
5 Говорение 
6 Диалог 
7 Монолог 
8 Аудирование 
9 Письмо 
10 Деловая переписка 
11 Официальная документация 
12 Письменный перевод 
13 Особенности  научного стиля 
14 Особенности литературного стиля 
15 Роль медиа в профессионализации языка 
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Содержанием курса является аутентичный материал, направленный на 
формирование коммуникативной компетенции в чтении, говорении, 
аудировании и письме. 

 
Чтение. 
Цель обучения чтению – развитие и совершенствование уровня 

сформированности компетенций студентов по основным видам чтения 
(ознакомительному, поисковому, изучающему) на втором образовательном 
уровне в процессе работы с текстами социокультурной, технической, 
политической и экономической проблематики: 

- формирование лингвистической компетенции на основе чтения текстов 
по перечисленной тематике; 

- формирование иноязычной профессиональной коммуникативной 
компетенции в процессе перевода и аннотирования текстов по специальности, 
написания докладов, рефератов, эссе. 

 
Ознакомительное чтение. 
Студенты-магистранты должны определять логико-смысловые отношения, 

кратко описывать основное содержание, овладеть беспереводным чтением с 
последующим обсуждением прочитанного, предусматривающим анализ 
информации, извлеченной при чтении. 

 
Поисковое чтение. 
-  должны находить в тексте определенные данные, необходимые для 

практической деятельности: написание доклада, реферата. 
- должны применять теоретические сведения в обсуждении 

профессиональной проблемы, проверить правильность утверждения с опорой на 
уровень сформированности профессиональной компетенции. 

 
Изучающее чтение. 
Студенты должны понимать логическое содержание основного смысла с 

опорой на вопросы, план текста. 
Студенты должны: 
- полностью понимать содержание текста с опорой на приобретенный 

лексико-грамматический запас и уровень профессиональной компетенции, 
обсуждать основную идею текста с использованием клишированных выражений, 
особенностей стиля изложения; 

- работать с оригинальной специальной и культуроведческой литературой, 
технической документацией и научными статьями. 

 
Говорение. 
Цель обучения говорению – совершенствование уровня сформированности 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции в процессе 
повседневного общения предполагающего участие в обсуждении проблем 
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социокультурного и технического содержания, работу с текстовыми материалами 
различной проблематики, различными источниками. 

Студенты должны: 
- составить сообщение по материалу текста или нескольких текстов; 
- высказать собственное мнение и впечатление по поводу прочитанного; 
- развернуть  диалогическое  высказывание при обсуждении проблем 

социокультурного, политического и технического содержания; 
- оформить монологическое высказывание; 
- высказать доказательство по проблеме и обосновать его. 
 
Диалог. 
Студенты-магистранты должны овладеть следующим уровнем 

сформированности коммуникативной профессиональной компетенции в аспекте 
диалогической речи: 

- запросить информацию; 
- получить информацию; 
- дополнить информацию; 
- выразить собственное мнение по поводу полученной информации; 
- выявить мнение собеседника; 
- выразить одобрение/несогласие; 
- уклониться от ответа. 
 
Монолог. 
 Студенты-магистранты должны овладеть видами монологического 

высказывания на восточном языке: 
- строить логически осмысленную, монологическую речь; 
- информировать собеседника; 
- пояснить; 
- уточнить; 
- инструктировать; 
- оценивать. 
 
Аудирование. 
Цель обучения аудированию – развитие и совершенствование умений 

студентов слушать и понимать звучащую речь социокультурной и 
профессиональной. 

Студенты должны: 
- адекватно реагировать на услышанное высказывание; 
- записать краткую лекцию (сообщение) по специальности; 
- определять отношение автора к излагаемым фактам, действующим 

лицам, анализировать особенности подтекста; 
- восполнять пропуски в тексте с помощью лексической догадки с опорой 

на контекст. 
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Письмо. 
Цель обучения – развитие и совершенствование уровня сформированности 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции студентов в 
письменной деятельности на магистратуре с использованием новых форм и 
стилей научно-делового и профессионального общения с опорой на 
приобретенные знания по направлению специальности. 

Студенты-магистранты должны: 
- уметь заполнять анкеты в профессиональной сфере; 
- составить рассуждение по проблеме, подготовить презентацию;  
- составить доклад, текст выступления по проблематике. 
Перечисленные выше умения устного и письменного общения 

развиваются и совершенствуются в рамках повседневно-обиходных, 
культуроведческих, социальных и научно-популярных тем. 

 
Деловая переписка. 
Цель деловой переписки – уметь использовать образцы деловой переписки и 

уметь составить письмо-обращение и ответить на письмо по образцам. 
Студенты-магистранты должны: 
- освоить лексику деловой переписки; 
- освоить синтаксис деловой переписки; 
- знать особенности деловой переписки и освоить стиль деловой 

переписки. 
  
Официальная документация. 
 Цель подготовки официальной документации – освоить особенности 

составления официальной коммуникации и письменной документации.  
- знать правила и нормы составления официальной документации; 
- освоить лексику и терминологию письменной документации; 
- выучить образцы и клише официальной докуметации. 
 
Письменный перевод. 
 Для подготовки письменного перевода студенты должны знать 

готовые образцы и клише в профессиональной сферы на родном и изучаемом 
языке. Это поможет эффективно перевести текст по определенной теме.  

- знать особенности письменного перевода; 
- в зависимости от цели перевода знать и уметь использовать нужные 

стили; 
- использовать клише в профессиональной сфере; 
- знать структуру клише; 
 
Особенности начного стиля. 
- освоить структуру научной статьи; передать структуру научного текста 

при его анализе (введение, основная идея, заключение), выразить свое 
согласие/несогласие с мнением автора, актуальность идеи и предложить свой 
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индивидуальный путь решения данной научно-технической проблемы; 
- сделать анализ научных текстов; 
- написать сочинение, реферат, эссе, аннотацию к научно-техническому 

тексту; 
- знать написание научной терминологии и правила оформления цитат; 
- составлять библиографию. 
 
Особенности литературного стиля. 
- знать особенности художественного языка; 
- знать фразеологизмы изучаемого языка; 
- передать значений реалий в художественном тексте; 
- писать эссе на изучаемом восточном языке, используя языковые 

художественные средства; 
- знать особенности перевода художественного произведения. 
  
Роль медиа в профессионализации языка. 
Профессиональный язык постоянно развивающее явления, поэтому 

необходимо читать и писать на профессиональную тему статьи в масс-медиа, 
чтобы быть в курсе пополнения лексики, в частности в сфере терминологии. 

- анализировать статьи в периодической печати; 
- освоить лексику в профессиональной сфере в масс-медиа;  
- составлять словарь новых терминов и вышедших из употребления; 
- знать особенности публицистического стиля. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) 

ЗАНЯТИЙ 
 

1. Особенности языка прессы. 
2. Специфика научного текста. 
3. Культурно-языковая специфика: реалии, речевой этикет. 
4. Языковые средства выражения содержания делового общения. 
5. Особенности нарративных и аффективных текстов. 
6. Экономическая терминология. 
7. Этноязыковая специфика: антропонимы, топонимы. 
8. Основные термины-понятия коммерческой деятельности. 
9. Связанность и цельность текста. 
10. Стилистические проблемы перевода текста. 
11. Шаблонно-композиционные средства макросинтаксиса. 
12. Социоисторическая языковая специфика: исторически обусловленные 

эпистолярные формулы, генеалогия, титулатура. 
13. Способы выражения личного. 
14. Особенности обозначения целостного образа ситуации в тексте. 
15. Перевод и интерпретация текста. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Особенности философского текста. 
2. Особенности религиозного текста. 
3. Использование в речи устойчивых словосочетаний.  
4. Деловой язык. 
5. Коммерческая терминология. 
6. Микросинтаксические штампы. 
7. Клише и стереотипные предложения. 
8. Особенности диалектов. 
9. Структура написания эссе.  
10. Политический дискурс. 
11. Роль глагола в формировании темпорального качества текста. 
12. Средства выражения темпоральных значений в тексте. 
13. Эмоционально-оценочное качество текста на восточном языке. 
14. Каналы интерпретации смысла текста. 
15. Особенности лексики в использовании политической корректности. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 
 

1. Фонетическое своеобразие изучаемого восточного языка. 
2. Пословицы и их семантическое поле. 
3. Реалий изучаемого языка. 
4. Функциональные стили. 
5. Образ жизни и язык. 
6. Особенности устной речи. 
7. Употребление заимствованной лексики. 
8. Особенности официального языка. 
9. Влияние глобализации на язык. 
10. Фразеология как элемент культуры. 
11. Синтаксические средства выражения 
12. Специфические коннектемы коммерческих деловых бумаг. 
13. Полиситуативные клише. 
14. Стереотипные предложения. 
15. Особенности написания доклада на восточном языке. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. Н.С.Горелов « Стилистика китайского языка » М.1982. 
2. В.И.Горелов « Теоретическая грамматика китайского языка » М.1996. 
3. Т.П. Задоенко, Хуан Шуин « Основы кит. языка »1,2 том. М.2002. 
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4. Учебник практического китайского языка/ средний уровень/ Пекин 
1998. 

5. Учебник китайского языка. Страноведение. М., 1998. 
6. Хангуго 5-том, изд. Университета Енсе, Сеул, 2001. 
7. Хангуго 6-том, изд. Университета Енсе, Сеул, 2001. 
8. Хангуго токпон (когып) изд. Университета Енсе, Сеул, 1990. 
9. Фил Ким, «Синтаксические элементы корейского языка» 

Издательство КазГУ, Алматы 1999. 
10. Хангуго  4-том (Сеульский   Национальный  Университет)  изд. 

Минджинмидио, Сеул, 1999. 
11. Фил Ким, «Грамматика современного корейского языка», 

Издательство КазНУ, Алматы 2002. 
12. Хангуго 4-том (Университет Коре) изд.  Минджоккмунхуа енгусо, 

Сеул, 2001. 
13. Рустемов Л.З. Самарэ И. Парсы тілінің тілашары. Тегеран, 1995. 
14. Самарэ И. АЗФА 1 кітап. Тегеран, 2001. 
15. Пурнамдариун Н. Дарс-э фарси. Тегеран, 1998. 
16. A. Von Gaban. Eski Turkзenin Grameri. Зeviren M. Akaln. Ankara, 1995. 
17. Caferoğlu A. Turk Dili Tarihi. İstanbul, 1984. 
18. Ergin M. Osmanlıca Dersleri. İstanbul, 1992. 
19. Ergin M. Orhun Abideleri. İstanbul, 1992. 
20. Gulsevim G. Eski Anadolu Turk зesinde Ekler. Ankara, 1997. 
21. Hacıeminoğlu N. Turk Dilinde Edatlar. İstanbul, 1992. 
22. Hacıeminoğlu N. Turk Dilinde Yapı Bakim ndan Fiiller. Ankara, 1991. 
23. Kaәgarl M. Divan Lugat-it Turk Tercumesi. 4 cilt. Зeviren B. Atalay. 

Ankara, 1985. 
24. Silahdaroğlu F. Divan Lugat-it Turkten Derlemeler ve Uyarlamalar. 

Ankara, 1997. 
25. Zeynalov F. Turk Lehзelerinin Karәilaәtırmalı Dilbilgisi. Зeviren Yusuf 

Gedikli. İstanbul, 1993. 
26. Zulfikar H. Turkзede Ses Yansımalı Kelimeler. Ankara, 1995. 
27. Гуру Камтапрасад. Грамматика хинди М, 1957. 
28. Дымшиц З.М., Ульциферов О.Г., Горюно В.И. Учебник языка хинди. 

Ч.З., М, 1989. 
29. Катенина Т.Е. Язык хинди M., 1980. 
30. Бескровный В.М Хинди-русский словарь (под ред. акад. А. П. 

Баранникова). М, 1959. 
31. Индийское языкознание М., 1978. 
32. Липеровский В.М. Словосочетание в хинди. М., 1989. 
33. Липеровский В.М. Категория наклонения в языке хинди. М., 1976. 
34. Ковалев А.А., Шарбатов Г.Ш. Учебник арабского языка, М., I960, 1998. 
35. Кузьмин СЕ. Учебник арабского языка, М., 2001. 
36. Шагаль В.Э., Мерекин М.Н., Забиров Ф.С. Учебник арабского языка. 

М., 1983 
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37. Чернов П.Р. Учебник арабского языка, М., 1987 
38. Халидов Б.З. Учебник арабского языка. Ташкент 1965, 1977. 
39. Мамедов А. Дж. Учебник арабского языка. Баку, 1982. 
40. Шарбатов Г.Ш. Современный арабский язык. М., 1966. 
41. Чернов П.В. Справочник по грамматике арабского литературного 

языка. М., 1995. 
42. Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-

историческом освещении. М.,1998. 
43. Антуан ад-Дахдах. Краткий справочник по спряжению глаголов. 

Бейрут, 1999. 
44. Юшманов Н.В. Грамматика литературного арабского языка. М., 1985. 
45. Лебедев В.В., Бочкарев «Арабские тексты. Завершающий этап», М., 

2002. 
46. Боднар С.Н. Арабский язык. Жанр коммерческих деловых бумаг и их 

языковая специфика. М., 2002. 
 
Дополнительная: 
1. Русско-китайский словарь. Шанхай 1983. 
2. Китайско-русский словарь. Пекин 1992. 
3. Ури мунхуа киладжаби, изд. Кугоенгуон, Сеул, 2005. 
4. Новикова Т.А., Аптеева О.В. «Учебник корейского языка для 

студентов 3-5 курсов», МГИМО, Москва,2002. 
5. Новикова Т.А., Пакулева Я.Е. «Китайские иероглифы в корейском 

языке». Изд. Муравей, Москва, 2001. 
6. Персидско-русский словарь. Под. ред. Рубинчик Ю.И. М., Наука 1985. 
7. Русско – персидский словарь. Под ред. Восконян К.Д. М., Наука 1986. 
8. Жумадилова Г.Т., Кудайбергенова Г.К. Парсы тілінің практикалық 

курсы. Алматы., 2004. 
9. Рубинчик Ю.И. Грамматика современного языка. М, Муравай – Гайд, 

2002. 
10. Мусаев К. М. Лексикология тюркских языков. М.,1984. 
11. Щербак А. М. Сравнительная грамматика тюркских языков. М., 1970. 
12. Щербак А. М. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1971. 
13. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. М., 1984. 
14. Рясянен М. Материалы по исторической фонетике тюркских языков. 

М., 1956. 
15. Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. М.-Л.,1951. 
16. Севортян Э. В. Об этимологическом словаре тюркских языков. "ВЯ",6, 

1971. 
17. Историческое развитие лексики тюркских языков. М., 1961. 
18. Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков. М., 1974 
19. Наджип Э. Н. Историко-сравнительный словарь тюркских языков Х1У 

века. Книга 1, М., 1979. 
20. Дмитриев Н. К. Древнетюркский словарь. А., 1969. 
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21. Devellioğlu F. Osmanlıca-Turkзe Ansiklopedik Lugat. Ankara, 2001. 
22. Turkзe Suzluk. 2 cilt, 1988. 
23. Buyuk Turkзe-Rusзa, Rusзa- Turkзe Suzluk. İstanbul, 1995. 
24. Русско-хинди словарь (под ред. В.М Бескровного), М., 1957. 
25. Захарьин Б.А. Введение в историю языка хинди. М., 1978. 
26. Зограф Г.А. Языки Индии, Пакистана, Цейлона и Непала М., 1980. 
27. Чернов П.В. Справочник по грамматике арабского литературного 

языка. М., 1995. 
28. Гранде  Б.М.  Курс  арабской  грамматики  в  сравнительно-

историческом освещении. М., 1963, 1998. 
29. Гранде Б.М. Введение в сравнительное изучение семитских языков М., 

1998. 
30. Юшманов Н.В. Грамматика литературного арабского языка. Л., 1928. 
31. Н.А Майбуров Читаем и переводим арабскую газету. М., 2001 
32. Мигалли. Лингофонный курс арабского языка. Лондон, 1981. 
33. Майбуров  Н.А.  Финкельберг  Н.Ф.  Начальный  курс  общего  

перевода. “Арабский язык”. М., 1973. 
34. Семенов Д.В. Синтаксис современного арабского языка. М., 1973. 
35. Габучян Г.М. Теория артикля и. проблемы арабского синтаксиса. М., 

1971. 
36. Белова А.Г. Синтаксис письменных текстов арабского языка. М, 1985. 
37. Майзель С.С. Пути развития корневого фонда семитских языков. 

Москва, 1983. 
38. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь в двух томах. М., 1985, 2000. 
39. Борисов В.М. Русско-арабский словарь. М., 1972, 2001. 
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SIPSV 5301  СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В 
СТРАНАХ ВОСТОКА 

 
Объем - 2 кредита  

 
Авторы: 

Алдабек Н.А. -  профессор исторических наук, профессор кафедры 
китаеведение факультета востоковедения  

Сериккалиева А.Е. - старший преподаватель кафедры китаеведение 
факультета востоковедения 

 
Рецензенты: 

Байдаров Е. У. – кандидат философских наук, научный сотрудник 
Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова 

Сапанов С. Ж. – доктор исторических наук, доцент кафедры китаеведение 
факультета востоковедения Казахского национального университета 

 имени аль-Фараби 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Современный этап развития обществ стран Востока  характеризуется 

значительными изменениями в социально-экономической, культурной и 
политической сферах. Процесс глобализации в значительной мере влияет на 
развитие обществ. В этих условиях важно выявить специфику политической 
модернизации и развития обществ стран Востока в различных сферах. Без этого 
невозможно составить адекватное представление о современных проблемах 
истории стран Востока.    Изучение специфики развития восточных обществ и их 
исторических процессов создает благоприятные условия для установления 
взаимовыгодных отношений Республики Казахстан с государствами Востока. В 
этом состоит актуальность предлагаемой к изучению проблематики. 

Цель данного предмета – дать магистрантам-востоковедам, проходящим 
подготовку по направлению «Востоковедение», систематическое представление 
о современных исторических процессах стран Востока в период интеграции этих 
стран в мировую хозяйственно-политическую систему и глобализации в целом. 
Магистрантам предлагается усвоить основные положения работ отечественных и 
зарубежных исследователей, посвященных изучению вопросов современных 
исторических процессов  в  странах Востока.  

Целью предмета также является формирование адекватного 
профессионального понимания современных историко-политических процессов, 
проходящих в странах Востока, с учетом их исторического опыта и 
цивилизационной специфики. 

Задачи изучения курса «Современные исторические процессы  в странах 
Востока» формулируются в соответствии с общими задачами магистерского 
обучения согласно государственному стандарту и сводятся к знаниям и умениям, 
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которыми студенты должны овладеть в результате изучения лекционного 
материала и самостоятельной работы по темам курса. 

В задачу изучения данного предмета входит формирование у студентов-
магистрантов навыков сравнительного анализа по вопросам современных 
исторических проблем  стран Востока  в теоретическом и историческом аспектах. 
Магистрант получит возможность сравнить пути формирования и эволюции 
политических систем в странах Востока, понять взаимодействие и борьбу 
различных политических сил, выступающих с позиций традиционализма и 
модернизма, оценить степень зрелости гражданского общества, элементов 
демократической политической системы в странах Востока. 

В результате изучения данного предмета магистранты  
должны знать: 
- особенности современных исторических проблем  стран Востока; 
- социальные, политические, религиозные, исторические, 

демографичесие, экологичесие факторы; 
- современные интеграционые и глобализационные проблемы. 
уметь: 
- современных исторических процессов в странах Востока; 
- государственные,  национально - этнические проблемы; 
- самостоятельно проанализировать труды иностранных авторов, 

применив методологический аппарат научного исследования. 
Компетенции (результаты обучения):  
- развивает навыки сопоставления теоретических и исторических 

аспектов новых тенденций в новейшей истории Востока. 
Пререквизиты: Древняя  и средневековая история стран Востока, Новая и 

новейшая история стран Востока, История изучаемой страны: древность, 
История изучаемой страны: средневековье, История изучаемой страны: новое 
время, История изучаемой страны: новейшее время, Внешняя политика 
изучаемой страны. 

Постреквизиты: Современные концепции и проблемы в востоковедении.  
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Название тем 

1 
Введение. Понятие  предмета и объекта науки о 

современных исторических проблемах стран Востока. 
Современная историография этих проблем. 

2 Общества и государства  Востока. 
3 Исламский мир в мировой и региональной политике. 

4 Основные тенденции развития стран Дальнего Востока в 
период глобализации. 

5 Политические системы и политические культуры стран 
Востока. 
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6 Этнос и этнические процессы в восточных странах. 
7 Этноконфессиональные конфликты на Востоке. 
8 Народы Востока и проблемы демографии. 

9 Региональные конфликты и конфликт интересов в странах 
Востока.  

10 Международные региональные организации и их роль в 
развитии стран   Востока. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Цель – обучение магистрантов с ситуацией в странах Востока на 

современном этапе в эпоху глобализации и мировой интеграции экономической 
и политической системы с их историческими тенденциями на 
общеобразовательных и исторических тенденций в странах Востока, работает по 
вопросам отечественных и зарубежных исследователей, изучить основные 
принципы. 

Задачи дисциплины. 
Дисциплина «Современные исторические процессы в странах Востока» 

разработана в соответствии с государственными стандартами, во время 
выполнения чтений на тему дисциплины будут получены необходимые знания. 
Будет присвоена степень магистра в анализе тенденций, вопросов относительно 
теоретических и исторических аспектов познания навыков. 

Актуальность: 
Путем изучения дисциплины «Современные исторические процессы в 

странах Востока» магистрант ознакомится с процессом формирования и 
развития политических систем в странах Востока, на основе сравнения 
действующих традиционных и модернистских подходов поучит возможность 
понять борьбу за влияние между различными политическими силами, 
гражданским обществом, элементами демократической политической системы 
на Востоке и будет иметь возможность оценить степень их значимости. 

Краткое описание дисциплины: 
Содержание курса, объем, хронологические рамки. Характер формирования 

современных государств на Востоке. Глобальные политические процессы 
(глобализация, демократизация, интеграция и регионализация) и Восток.  

Исторические этапы курса. К Востоку от современных исторических 
тенденций в обзоре данных и литературы. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Введение. Понятие  предмета и объекта науки о современных 

исторических проблемах стран Востока. Современная историография этих 
проблем.  
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Понятия «государство» и «общество» в исторических науках. Понятие 
термина «государство» применительно к традиционным обществам. Страны 
Востока и общественные отношения черты. Основные черты восточного 
общества. Пределы развития традиционного общества. Историческое 
возникновение современного государства на Востоке. Роль личности в 
восточном обществе. Наследственная власть и ее роль в политическом развитии. 
Мировые политические процессы (глобализация, демократизация, интеграция и 
регионализация) и страны Востока. Проблемы современной мировой системы в 
целом: международная безопасность, окружающая среда, ресурсы современного 
мира, конфликты и их урегулирование, национальные отношения и национализм.    

 
Общества и государства  Востока.  
Государство на изломе эпох: от традиционного к современному. 

Возникновеие дихотомии Восток-Запад. Особенности национального 
самосознания. Патриотизм и духовная культура. Общие течения, духовные 
изменения и поиск пути «национального» развития, определяющие важность 
истории эволюции восточных государств.  Традиционная государственность 
Китая и современная модернизация. Уникальные особенности исторической 
китайской государственности. Консервативные черты «национального 
характера» китайцев: конфуцианский авторитаризм, культ семьи и клана, 
социальная иерархичность, ориентация на естественность социальной 
зависимости. Политика модернизации китайского общества и ее значение 
Принцип Сяокан и практические результаты. Политическая система Японии и 
причины высоких темпов экономического развития. Особенности политической 
модернизации. Характерные черты современного развития исламских стран. 
Изменение мировой геополитики  90-годах ХХ в.  Политика США и европейских 
держав на Востоке. Мировое сообщество и восточные государства. 
Глобализация и интеграция в странах Востока. Государство и государственные 
институты в условиях экономичесой глобализации. Отношения между  Ираном и 
США. Политика Ирана и Северной Кореи в освоении атомной энергии и реакция 
мирового сообщества. 

 
Исламский мир в мировой и региональной политике. 
Место ислама в мировой политике. Исламский «ренессанс» в ХІХ –ХХ вв. и 

его влияние  на расстановку политических сил в современном мире. Различные 
направления в политическом исламе. Фундаментализм и модернизм в 
современном исламе. Исламский радикализм как противник западного 
либерально-глобалистского проекта в современном мире. «Диалог цивилизаций» 
как альтернатива эскалации напряженности в отношениях между западной и 
исламской цивилизацией. Страны ислама на рубеже веков (политический, 
экономический и культурный аспекты). Основные культурно-исторические 
субрегионы мусульманского мира  арабский, иранский, тюркский, индийский, 
тихоокеанский, африканский. Фактор нефти и других энергетических ресурсов 
увеличении темпов экономического роста. Инновационный потенциал 
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исламской культуры. Организация  «Исламская конференция»: история и 
современность. Основные направления политической и экономической 
деятельности ОИК на современном этапе. Трудности и перспективы развития 
этой организации. Председательство Казахстана в ОИК. Ислам  и особенности 
модернизации в мусульманском мире. Влияние ислама на формирование 
внешнеполитического курса арабских государств. Понятие и трактовка 
«исламской» и «арабской» солидарности. Проблемы демократии в арабо-
мусульманском мире. Исламский радикализм и проблема терроризма в 
современном мире. Современный терроризм, сложная структура понятия, 
интернациональный, региональный, странавой и локальный уровни. Связь 
терроризма с  исламским радикализмом. Определение грани между радикальным 
исламом и исламистским терроризмом. Исламский экстремизм в процессе 
ближневосточного урегулирования. Исламский фактор в государствах 
Центральной Азии. Различная степень исламизированности центрально-
азиатских обществ-номадов и оседлое население. Исламский фактор и проблемы 
безопасности региона. Роль ислама в развитии Средневосточного региона (Иран, 
Турция, Афганистан). Ислам в моделях развития Пакистана и Бангладеш. 

 
Основные тенденции развития стран Дальнего Востока в период   

глобализации. 
Характерные черты развития стран Дальнего Востока.   Особенности  

политического и социально-экономического развития государства и общества, 
переход от традиционного обшества к современному. Проблемы гражданского 
общества. Пути развития демократии и парламентаризма. Проблемы 
регионального сотрудничества. Пути выхода из мирового  экономического 
кризиса. Геополитическое положение стран Дальнего Востока. Финансово-
экономическое положение стран так называемых «азиатских тигров». Проблемы 
региональной глобализации и интеграции. Конфуцианский авторитаризм в 
политической жизни стран Дальнего Востока. Конфуцианство и идеи 
«гуманизма». Неоконфуцианство. Современное китайское общество и проблема 
человека. Борьба с конфуцианством во время культурной революции. 
Модернизация конфуцианства в различных периодах истории Китая. 
Распространение идей конфуцианства в других странах Востока. Отличительные 
особенности в развитии Южной и Северной Кореи и препятствия на пути их 
объединения. Неудачи и противоречия  в решении проблем. Модернизация 
современного японского общества. Основные направления внешней политики 
Японии. Политические партии Японии. Экономическое развитие и пути выхода 
из мирового кризиса. 

 
Политические системы и политические культуры стран Востока. 
Восток как социокультурное понятие. Специфика цивилизационного 

подхода к Западу и Востоку. Динамика исторического и политического процесса 
на Востоке.  Специфика цивилизационного подхода к Западу и Востоку. 
Особенности политических процессов на Востоке.  Своеобразие политического 
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процесса в традиционных и «посттрадиционных» обществах.  Понятие 
«политическая культура» и «политическая система». Многослойность и 
мозаичность – главная особенность политической культуры современных стран 
Востока. Общая характеристика политической системы Японии-динамичность, с 
высоким уровнем стабильности. Отличие в идейном плане японского 
консерватизма от консервативных движений на Западе.Политические системы и 
политическая культура КНР и Тайваня в сравнительной перспективе. 
Исторические корни политической культуры Кореи. Основные компоненты 
политической системы Републики Корея и эволюция их содержания в процессе 
перехода от авторитаризма к демократии.Три системы политической власти 
Индии.Официальный секуляризм и межконфессиональные противоречия. 
Развитие индусского коммунализма. Сепаратстские движения. Партийная 
система Индии. Политическая система и политческая культура мусульманских 
стран Южной Азии. Многообразие государственных и политических структур в 
арабских странах. Разновидности монархических и республиканских форм 
правления.Роль и место ислама в обществе и государчстве. Шариат как 
нормативная ситема и часть правовой культуры арабских стран. Специфика 
политических систем и политических культур стран Среднего Востока (Иран, 
Турция, Афганистан). Основные политические институты и особенности 
политических режимов стран Центральной Азии. Политическое наследие 
советского периода и его использование руководителями государств региона. 

 
Этнос и этнические процессы в восточных странах.  
Этнические проблемы в восточных странах. Официальные языки. 

Религиозная проблема. Политико-экономические факторы этнонационального 
развития.  Отдельные этносы и этнонациональное развитие этнических групп. 
Государственная политика. Этнические столкновения. Этнические процессы в 
странах Южной и Юго-Восточной Азии.  Этнический состав Индонезии. Язык и 
культура. Современные этнические процессы в Сингапуре. Проблема 
эмигрантов. Этнические группы и политика планирования семьи. Права 
национальных меньшинств. «Сингапурский патриотизм». Этническое 
разнообразие в Индии. Классы и социальные группы в Китае. Эволюция семьи. 
Антропологический состав населения. Расовая характеристика новых китайцев. 
Региональные этнические группы: народы севера, юга и т.д. Религиозные 
верования. Обычаи. Проблема языка.  Права национальных меньшинств. 

 
Этноконфессиональные конфликты на Востоке. 
Особенности современных конфликтов и роль этнического фактора. 

Палестино-израильский конфликт: история и современность. Перспективы 
урегулирования на современном этапе. История возникновения курдской 
проблемы. Причины обострения курдской проблемы в современной Турции. 
Международный аспект курдской проблемы. Проблемы этноконфессиональных 
отношений в современном Афганистане. Роль пуштунского фактора  в 
становлении  многонационального государства Афганистане. Сунниты и шииты 
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в Афганистане. Проблема мусульмано-коптских отношений в современном 
Египте. Межэтнический и межконфессиональный конфликт в Ираке. 
Религиозно-общинное суннитско-шиитское противостояние – форма 
столкновения интересов различных населения Ирака. Ирано-иракский конфликт 
и его последствия. Курдский фактор в ирано-иракской войне. «Берберский 
вопрос» в странах Магриба. Политизация этнического фактора в современном 
Алжире. Проблемы этнического сепаратизма в современном Китае. Проблемы 
тибетского сепаратизма и исламского фундаментализма в Китае. 
Этноконфессиональная ситуация в рамках «Большого Китая». Индо 
мусульманский конфликт в Индии. Особенности административно 
политического и этноконфессионального развития Индии на этапе. Кашмирская 
проблема: история и современность. Международная антитеррористическая 
кампания 2001 г. и ее влияние на положение в Кашмире. Перспективы решения 
кашмирского вопроса. Позиция Индии и Пакистана и возможность 
международного сотрудничества. Межсектантские и этнические проблемы в 
Пакистане. Основные причины конфликтов. Тамило-сингальский конфликт в 
Шри-Ланке. Особенности отношений между титульной нацией и некоренными 
национальными меньшинствами в Лаосе и Камбодже. Особенности религиозной 
ситуации в СРВ. Конфликты в Южной Африке: возникновение, типология, пути 
решения. Роль ООН в урегулировании конфликтов на Африканском континенте. 

 
Народы Востока и проблемы демографии.   
Мировая демографическая политика. Цели, методы и значение. Опыт и 

разнообразие демографической политики в восточных странах. Эволюция 
общественной мысли о демографии. Соотношение  демографической и 
социальной политики. Позитивные стороны управления демографическим 
процессом. ООН и демографическая проблема. Демографическая наука. 
Демографический процесс в Восточной и Юго-Восточной Азии. 
Демографическая политика и общественные изменения в странах Дальнего 
Востока. Социально-экономическое развитие как фактор демографических 
проблем. Роль женщины в обществе. Проблема миграции. Плотность населения 
стран Южной Азии. Замедление темпов социального развития и ухудшение 
положения женщины. Проблема здравоохранения.  Уровень национального 
дохода и экономический рост. Демографический учет и политика планирования 
семьи. Китайская Народная Республика и демографическая проблема. Проблема 
уменьшения роста населения в реформах Дэн Сяопина. Изменения в 
Конституции КНР. Глобальное значение роста населения в Китае. «Открытая 
политика» КНР и мировая общественная мысль. Разнообразие демографической 
политики в арабо-мусульманском регионе. Социальное развитие в исламском 
мире. Проведение популяционно-демографической политики в Западной Азии. 
Проблемы рабочей силы в нефтедобывающих монархиях. Международная 
миграция. Активность наемной рабочей силы. Арабские страны Африки. 
Плотность населения. Вопрос социальной справедливости. Демографическая 
мысль Ш.Бенджедида в 1980 г в Алжире. Новейшая демографическая наука. 
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Региональные конфликты и конфликт интересов в странах Востока. 
Постановка проблемы, теоретические основы, термины и категории. 

Исторические предпосылки региональных конфликтов. Уникальное положение 
Среднего Востока  на стыке мировых интересов с древнейших времен до наших 
дней. Борьба за контроль над торговыми путями из Китая и Индии в Малую 
Азию и Европу. Борьба за контроль над центрами караванной торговли. . 
Религиозный фактор в региональных кофликтах.  Проблема нераспространения 
ядерного оружия. Региональные конфликты на Востоке на современном этапе и 
пути их решения. Интересы восточных стран в центральноазиатском регионе. 
Китай и интересы исламских народов региона. Интересы стран Каспийского 
региона по вопросам добычи нефти.  

 
Международные региональные организации и их роль в развитии 

стран  Востока. 
Международные и политико-экономические региональные организации и 

их деятельность. Деятельность АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной 
Азии),  ТЭС (Тихоокеанский экономический совет), СААРК (Ассоциация  
объединений Южной Азии). Создание свободной торговой зоны. Решение 
проблемы региональной безопасности. Защита прав человека. Региональные 
институты. Связи с Западом. Развитие туризма.  Образование ОПЕК. 
Международный фонд развития ОПЕК и институты финансовой помощи. 
Арабские и исламские банки – АБЭРА, АФЭСР, АВФ, ИБР. Техническая и 
финансовая помощь в развитии экономики. Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС) и проблема безопасности в Центральной Азии. 
СВАМДА и роль Казахстана. Международные организации по экологическим 
проблемам.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Политические партии в странах Востока и их деятельность. 
2. Этнические процессы в Юго-Восточной Азии. 
3. Современный терроризм и его последствия. 
4. Новая мировая демографическая политика. 
5. Международные и политико-экономические региональные 

организации и их роль в решении проблем региональной безопасности 
6.  «Волны» демократии, их характер и содержание на Востоке. 
7. Авторитаризм и система политических партии в странах Востока. 
8. Глобализация и интеграционные процессы в странах Востока 
9. Интересы стран Востока в Центральной Азии 
10. Роль конфуцианства в общественной жизни стран Дальнего Востока 
11. Внешнеполитические концепции и стратегии стран Востока 
12. Политический процесс и демократический транзит в странах Востока 
13. Современные исторические процессы в странах Востока 
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14. Традиционализм и модернизация восточных цивилизаций 
15. Политические и экономические аспекты развития современных 

восточных стран 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
МАГИСТРАНТА  

 
1. Синтоизм и его место  в японском обществе.  
2. «Исламский фактор» в мировой политике. 
3. Политика Японии в сфере энергетической безопастности в 

современном мире.  
4. Экологические проблемы в странах Востока.   
5. Роль конфуцианства и буддизма в формировании традиционной 

политической культуры Японии.  
6. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и проблема 

безопасности в Центральной Азии. 
7. Практика урегулирования внутренной и внешней миграции в странах 

Востока.  
8. Практика решения социальных проблем в странах Востока.  
9. Региональные конфликты и пути их решений в современном 

Востоке.  
10. Страны Востока в условиях глобализации и интеграции.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Региональная политика стран Востока в современном мире. 
2. Фундаментальные проблемы и концепции современного востоковедения. 
3. Современные проблемы культуры и религии в странах Востока. 
4. Этнические особенности Центральной Азии и стран Востока. 
5. Политические и экономические аспекты развития стран Востока. 
6. Революционные и протестные процессы ХХІ века в странах Востока. 
7. Этноконфессиональная конфликтология в странах Востока. 
8. Политика стран Востока в Центральной Азии. 
9. Политическая система и политическая культура стран Востока. 
10. Демократия и тоталитаризма в международных отношениях стран Востока. 
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5.Глобализация и поиски национальной идентичности в странах Востока. 

Учебное   пособие. М., 1999. 
6.Зубов А.Б. Парламентская демократия и политическая традиция Востока. 

М., 1990.  
7. Особенности модернизации на мусульманском Востоке. Опыт Турции, 

Ирана,   Афганистана, Пакистана. М., 1997.  
8. Широков Г.К. Мир на перепутье (расхождение векторов общественного 

развития: Запад-Восток). М., 2000. 
 
Дополнительная: 
1. Национализм и фундаментализм на Ближнем Востоке, Сб. статей. М., 

1999 
2. Маркарьян С.Б. Институт императора как фактор устойчивости 

государственной системы в Японии//Япония 2000: консерватизм и 
традиционализм.  

3. Старостин Б.С. Политика и модернизация. Восток-Запад. Север- 
Юг//Философия   мировой политики. Актуальные проблемы. М., 2000 

4. Гельбрас В. Миграция, преобразующая Китай.// Азия и Африка сегодня. – 
2005, № 9. 

5. Сравнительное изучение цивилизаций мира. М., 2000. 
6. Кузищин В. И. История Древнего Востока / В.И. Кузищин, С. Кучера. - 

М.: Academia, 2012.-384c. 
7. Рыбаков Б.А. Из истории культуры Древней Руси. Исследования и 

заметки / Б.А. Рыбаков. - М.: Московского университета, 1984. - 240 c. 
8. Струве В. В. История древнего Востока / В.В. Струве. - М.: 

Государственное издательство политической литературы, 1941. - 484 c. 
9. Тураев Б.А. История древнего востока / Б.А. Тураев. - М.: Книга по 

Требованию, 2012. - 308 c. 
10. Шантепи Де Ля Иллюстрированная история религий / ред. Соссей, 

Шантепи Де Ля. - М.: Спасо-Преображенского монастыря, 1992. - 930 c. 
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OVYaPTs 5301 ОСНОВНОЙ ВОСТОЧНЫЙ ЯЗЫК  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

 
Объем - 1 кредит 

 
Авторы:  

Ахметбекова А.К. -  кандидат филологических наук, доцент кафедры 
ближнего востока и южной азии факультета востоковедения 

Атабай Б.А. – кандидат филологических наук, доцент кафедры ближнего 
востока и южной азии факультета востоковедения 

Сейтметова Ж.Р. – кандидат филологических наук, старший преподаватель  
кафедры ближнего востока и южной азии факультета востоковедения  

 
Рецензенты: 

Бүркітбай Г. – к.ф.н., доцент Казахского университета международных 
отношений и мировых языков им. Абылай хана 

Жиекбаева А.Б.  – кандидат филологических наук, старший преподаватель 
кафедры ближнего востока и южной азии факультета востоковедения  

Казахского национального университета им. аль-Фараби 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Глобальные изменения в восточных странах изменили требования к 
специалистам-востоковедам. Востоковеды не только должны быть 
высококвалифицированными и конкурентоспособными специалистами в области 
востоковедческой науки с высоким уровнем общей и профессиональной 
культуры, готовыми к межкультурному общению, к творчеству в практической и 
интеллектуальной деятельности, но и способными к восприятию инноваций, 
гарантирующих выпускникам профессиональную мобильность в постоянно 
развивающемся мире. 

Процесс формирования уровня иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетенции в вузе включает в себя следующие компоненты: 
целевой, мотивационный, содержательный и оценочно-результативный. 

Развивающий аспект обучения в магистратуре предполагает 
совершенствование умения учитывать культурные особенности страны 
собеседника, предвидеть ход беседы, способности применить тактику 
коммуникативного поведения в зависимости от уровня сформированности 
межкультурной компетенции. 

Реализация воспитательного потенциала восточного языка проявляется в 
готовности студентов магистерской подготовки содействовать налаживанию 
межкультурных и научных связей, представлять свою страну на международных 
конференциях и симпозиумах, относиться с уважением к духовным ценностям 
других стран и народов. 
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Цель курса – совершенствование лингвистической, коммуникативной и 
социокультурной компетенцией, приобретенных на бакалавриате образования, 
которая в дальнейшем позволит пользоваться восточным языком в различных 
областях профессиональной деятельности, в научной и практической работе, в 
общении с зарубежными партнерами, для самообразования и других целей. 

Задачи курса: 
• развитие и совершенствование уровня сформированности 

лингвистической компетенции; 
• развитие и совершенствование коммуникативной компетенции по видам 

речевой деятельности; 
• дальнейшее формирование социокультурной компетенции на основе 

аутентичного содержания посредством диалога культур; 
• формирование иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции в процессе работы с текстами оригинальной научно-технической 
литературы с употреблением структур профессионально ориентированной 
лексики, включающей анализ и обсуждение проблематики по направлению 
специальности, личностно и профессионально ориентированное обучение 
чтению и пониманию оригинальной различной литературы. 

Наряду с практической целью, данный курс реализует образовательные и 
воспитательные цели, способствуя расширению кругозора обучающихся, 
повышению их общей культуры, а также культуры повседневного и делового 
общения, воспитанию толерантности и уважения к ценностям других стран и 
народов.  

В результате изучения дисциплины «Основной восточный язык для 
профессиональных целей» обучающийся должен  

Знать:   
• иностранный язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного 
общения на деловом уровне;   

• иностранный язык для осуществления межличностного общения в 
профессиональной деятельности;   

• общую, деловую и профессиональную лексику иностранного языка в 
объеме, необходимом для общения, чтения и перевода текстов на восточном 
языке в рамках делового общения;   

• основные грамматические явления и структуры, используемые в устном 
и письменном общении;  

• межкультурные различия, культурные традиции и реалии, культурное 
наследие своей страны и страны изучаемого языка.  

Уметь:   
• использовать восточный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности;   
• адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь 

собеседника на восточном языке;   
• заполнять анкеты, составлять резюме, составлять деловые письма;  
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• сообщать информацию на основе прочитанного текста в формате 
подготовленного монологического высказывания;   

• соблюдать речевой этикет в ситуациях повседневного и делового 
общения (устанавливать и поддерживать контакты, завершить беседу, 
запрашивать и сообщать информацию). 

Владеть:   
• основами публичной речи, деловой переписки, перевода текстов по 

специальности;   
• навыками, достаточными для делового профессионального общения, 

последующего изучения зарубежного опыта в профилирующей и смежной 
областях профессиональной деятельности;   

• умениями грамотно и эффективно пользоваться источниками 
информации (справочной литературой, ресурсами Интернет);   

• навыками выражения своего мнения в процессе делового общения на 
восточном языке;   

• навыками извлечения необходимой информации из текстов объявлений, 
анкет, деловых писем на восточном языке. 

Пререквизиты: «Базовый восточный язык (уровень С1)», «Современный 
восточный язык», «Язык прессы изучаемой страны», «Деловой восточный язык». 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Содержанием курса является аутентичный материал, направленный на 

формирование коммуникативной компетенции в чтении, говорении, 
аудировании и письме. 

 
Чтение. 
Цель обучения чтению – развитие и совершенствование уровня 

сформированности компетенций студентов по основным видам чтения 
(ознакомительному, поисковому, изучающему) на втором образовательном 

№ Наименование тем  
1 Чтение 
2 Ознакомительное чтение 
3 Поисковое чтение 
4 Изучающее чтение 
5 Говорение 
6 Диалог 
7 Монолог 
8 Аудирование 
9 Письмо разного жанра 
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уровне в процессе работы с текстами социокультурной, технической, 
политической и экономической проблематики: 

- формирование лингвистической компетенции на основе чтения текстов 
по перечисленной тематике; 

- формирование иноязычной профессиональной коммуникативной 
компетенции в процессе перевода и аннотирования текстов по специальности, 
написания докладов, рефератов, эссе. 

 
Ознакомительное чтение. 
Студенты-магистранты должны определять логико-смысловые отношения, 

кратко описывать основное содержание, овладеть беспереводным чтением с 
последующим обсуждением прочитанного, предусматривающим анализ 
информации, извлеченной при чтении. 

 
Поисковое чтение. 
-  должны находить в тексте определенные данные, необходимые для 

практической деятельности: написание доклада, реферата. 
- должны применять теоретические сведения в обсуждении 

профессиональной проблемы, проверить правильность утверждения с опорой на 
уровень сформированности профессиональной компетенции. 

 
Изучающее чтение. 
Студенты должны понимать логическое содержание основного смысла с 

опорой на вопросы, план текста. 
Студенты должны: 
- полностью понимать содержание текста с опорой на приобретенный 

лексико-грамматический запас и уровень профессиональной компетенции, 
обсуждать основную идею текста с использованием клишированных выражений, 
особенностей стиля изложения; 

- работать с оригинальной специальной и культуроведческой литературой, 
технической документацией и научными статьями. 

 
Говорение. 
Цель обучения говорению – совершенствование уровня сформированности 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции в процессе 
повседневного общения предполагающего участие в обсуждении проблем 
социокультурного и технического содержания, работу с текстовыми материалами 
различной проблематики, различными источниками. 

Студенты-магистранты должны: 
- составить сообщение по материалу текста или нескольких текстов; 
- высказать собственное мнение и впечатление по поводу прочитанного; 
- развернуть  диалогическое  высказывание при обсуждении проблем 

социокультурного, политического и технического содержания; 
- оформить монологическое высказывание; 
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- высказать доказательство по проблеме и обосновать его. 
 
Диалог. 
Студенты-магистранты должны овладеть следующим уровнем 

сформированности коммуникативной профессиональной компетенции в аспекте 
диалогической речи: 

- запросить информацию; 
- получить информацию; 
- дополнить информацию; 
- выразить собственное мнение по поводу полученной информации; 
- выявить мнение собеседника; 
- выразить одобрение/несогласие; 
- уклониться от ответа. 
 
Монолог. 
Студенты-магистранты должны овладеть видами монологического 
высказывания на восточном языке: 
- строить логически осмысленную, монологическую речь; 
- информировать собеседника; 
- пояснить; 
- уточнить; 
- инструктировать; 
- оценивать. 
 
Аудирование. 
Цель обучения аудированию – развитие и совершенствование умений 

студентов слушать и понимать звучащую речь социокультурной и 
профессиональной. 

Студенты должны: 
- адекватно реагировать на услышанное высказывание; 
- записать краткую лекцию (сообщение) по специальности. 
- определять отношение автора к излагаемым фактам, действующим 

лицам, анализировать особенности подтекста; 
- восполнять пропуски в тексте с помощью лексической догадки с опорой 

на контекст. 
 
Письмо разного жанра. 
Цель обучения – развитие и совершенствование уровня сформированности 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции студентов в 
письменной деятельности на магистратуре с использованием новых форм и 
стилей научно-делового и профессионального общения с опорой на 
приобретенные знания по направлению специальности. 

Студенты должны: 
- написать деловое письмо по определенной тематике; 
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- составить рассуждение по проблеме, написать сочинение, реферат, эссе, 
аннотацию к научно-техническому тексту; 

- составить доклад, текст выступления по проблематике. 
- использовать клишированные выражения; 
- передать структуру научного текста при его анализе: введение, основная 

идея, заключение, выразить свое согласие/несогласие с мнением автора, 
актуальность идеи и предложить свой индивидуальный путь решения данной 
научно-технической проблемы. 

Перечисленные выше умения устного и письменного общения развиваются 
и совершенствуются в рамках повседневно-обиходных, культуроведческих, 
социальных и научно-популярных тем. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) 

ЗАНЯТИЙ 
 

1. Особенности языка прессы. 
2. Специфика научного текста. 
3. Культурно-языковая специфика: реалии, речевой этикет. 
4. Языковые средства выражения содержания делового общения. 
5. Особенности нарративных и аффективных текстов. 
6. Экономическая терминология. 
7. Этноязыковая специфика: антропонимы, топонимы. 
8. Основные термины-понятия коммерческой деятельности. 
9. Связанность и цельность текста. 
10. Стилистические проблемы перевода текста. 
11. Шаблонно-композиционные средства макросинтаксиса. 
12. Социоисторическая языковая специфика: исторически обусловленные 

эпистолярные формулы, генеалогия, титулатура. 
13. Способы выражения личного. 
14. Особенности обозначения целостного образа ситуации в тексте. 
15. Перевод и интерпретация текста. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Особенности философского текста. 
2. Особенности религиозного текста. 
3. Использование в речи устойчивых словосочетаний.  
4. Деловой язык. 
5. Коммерческая терминология. 
6. Микросинтаксические штампы. 
7. Клише и стереотипные предложения. 
8. Особенности диалектов. 
9. Структура написания эссе.  
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10. Политический дискурс. 
11. Роль глагола в формировании темпорального качества текста. 
12. Средства выражения темпоральных значений в тексте. 
13. Эмоционально-оценочное качество текста на восточном языке. 
14. Каналы интерпретации смысла текста. 
15. Особенности лексики в использовании политической корректности. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 
 

1. Фонетическое своеобразие изучаемого восточного языка. 
2. Пословицы и их семантическое поле. 
3. Реалий изучаемого языка. 
4. Функциональные стили. 
5. Образ жизни и язык. 
6. Особенности устной речи. 
7. Употребление заимствованной лексики. 
8. Особенности официального языка. 
9. Влияние глобализации на язык. 
10. Фразеология как элемент культуры. 
11. Синтаксические средства выражения 
12. Специфические коннектемы коммерческих деловых бумаг. 
13. Полиситуативные клише. 
14. Стереотипные предложения. 
15. Особенности написания доклада на восточном языке. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. Н.С.Горелов « Стилистика китайского языка » М.1982. 
2. В.И.Горелов « Теоретическая грамматика китайского языка » М.1996. 
3. Т.П. Задоенко, Хуан Шуин « Основы кит.языка »1, 2 том. М.2002. 
4. Учебник практического китайского языка/ средний уровень/ Пекин 

1998. 
5. Учебник китайского языка. Страноведение. М., 1998. 
6. Хангуго 5-том, изд. Университета Енсе, Сеул, 2001. 
7. Хангуго 6-том, изд. Университета Енсе, Сеул, 2001. 
8. Хангуго токпон (когып) изд. Университета Енсе, Сеул, 1990. 
9. Фил Ким, «Синтаксические элементы корейского языка» 

Издательство КазГУ, Алматы 1999. 
10. Хангуго  4-том  (Сеульский   Национальный  Университет)  изд. 

Минджинмидио, Сеул, 1999. 
11. Фил Ким, «Грамматика современного корейского языка», 

Издательство КазНУ, Алматы 2002. 
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12. Хангуго 4-том (Университет Коре) изд.  Минджоккмунхуа енгусо, 
Сеул, 2001. 

13. Рустемов Л.З. Самарэ И. Парсы тілінің тілашары. Тегеран, 1995. 
14. Самарэ И. АЗФА 1 кітап. Тегеран, 2001. 
15. Пурнамдариун Н. Дарс-э фарси. Тегеран, 1998. 
16. Von Gaban. Eski Turkзenin Grameri. Зeviren M. Akaln. Ankara, 1995. 
17. Caferoğlu A. Turk Dili Tarihi. İstanbul, 1984. 
18. Ergin M. Osmanlıca Dersleri. İstanbul, 1992. 
19. Ergin M. Orhun Abideleri. İstanbul, 1992. 
20. Gulsevim G. Eski Anadolu Turk зesinde Ekler. Ankara, 1997. 
21. Hacıeminoğlu N. Turk Dilinde Edatlar. İstanbul, 1992. 
22. Hacıeminoğlu N. Turk Dilinde Yapı Bakim ndan Fiiller. Ankara, 1991. 
23. Kaәgarl M. Divan Lugat-it Turk Tercumesi. 4 cilt. Зeviren B. Atalay. 

Ankara, 1985. 
24. Silahdaroğlu F. Divan Lugat-it Turkten Derlemeler ve Uyarlamalar. 

Ankara, 1997. 
25. Zeynalov F. Turk Lehзelerinin Karәilaәtırmalı Dilbilgisi. Зeviren Yusuf 

Gedikli. İstanbul, 1993. 
26. Zulfikar H. Turkзede Ses Yansımalı Kelimeler. Ankara, 1995. 
27. Гуру Камтапрасад. Грамматика хинди М, 1957. 
28. Дымшиц З.М., Ульциферов О.Г., Горюно В.И. Учебник языка хинди. 

Ч.З., М, 1989. 
29. Катенина Т.Е. Язык хинди M., 1980. 
30. Бескровный В.М Хинди-русский словарь (под ред. акад. А. П. 

Баранникова). М, 1959. 
31. Индийское языкознание М., 1978. 
32. Липеровский В.М. Словосочетание в хинди. М., 1989. 
33. Липеровский В.М. Категория наклонения в языке хинди. М., 1976. 
34. Ковалев А.А., Шарбатов Г.Ш. Учебник арабского языка, М., I960, 1998. 
35. Кузьмин СЕ. Учебник арабского языка, М., 2001. 
36. Шагаль В.Э., Мерекин М.Н., Забиров Ф.С. Учебник арабского языка. 

М., 1983 
37. Чернов П.Р. Учебник арабского языка, М., 1987 
38. Халидов Б.З. Учебник арабского языка. Ташкент 1965, 1977. 
39. Мамедов А. Дж. Учебник арабского языка. Баку, 1982. 
40. Шарбатов Г.Ш. Современный арабский язык. М., 1966. 
41. Чернов П.В. Справочник по грамматике арабского литературного 

языка. М., 1995. 
42. Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-

историческом освещении. М.,1998. 
43. Антуан ад-Дахдах. Краткий справочник по спряжению глаголов. 

Бейрут, 1999. 
44. Юшманов Н.В. Грамматика литературного арабского языка. М., 1985. 
45. Лебедев В.В., Бочкарев «Арабские тексты. Завершающий этап», М., 
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2002. 
46. Боднар С.Н. Арабский язык. Жанр коммерческих деловых бумаг и их 

языковая специфика. М., 2002. 
 
Дополнительная: 

1. Русско-китайский словарь. Шанхай 1983. 
2. Китайско-русский словарь. Пекин 1992. 
3. Ури мунхуа киладжаби, изд. Кугоенгуон, Сеул, 2005. 
4. Новикова Т.А., Аптеева О.В. «Учебник корейского языка для 

студентов 3-5 курсов», МГИМО, Москва,2002. 
5. Новикова Т.А., Пакулева Я.Е. «Китайские иероглифы в корейском 

языке». Изд. Муравей, Москва, 2001. 
6. Персидско-русский словарь. Под. ред. Рубинчик Ю.И. М., Наука 1985. 
7. Русско – персидский словарь. Под ред. Восконян К.Д. М., Наука 1986. 
8. Жумадилова Г.Т., Кудайбергенова Г.К. Парсы тілінің практикалық 

курсы. Алматы., 2004. 
9. Рубинчик Ю.И. Грамматика современного языка. М, Муравай – Гайд, 

2002. 
10. Мусаев К. М. Лексикология тюркских языков. М.,1984. 
11. Щербак А. М. Сравнительная грамматика тюркских языков. М., 1970. 
12. Щербак А. М. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1971. 
13. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. М., 1984. 
14. Рясянен М. Материалы по исторической фонетике тюркских языков. 

М., 1956. 
15. Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. М.-Л.,1951. 
16. Севортян Э. В. Об этимологическом словаре тюркских языков. "ВЯ",6, 

1971. 
17. Историческое развитие лексики тюркских языков. М., 1961. 
18. Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков. М., 1974 
19. Наджип Э. Н. Историко-сравнительный словарь тюркских языков Х1У 

века. Книга 1, М., 1979. 
20. Дмитриев Н. К. Древнетюркский словарь. А., 1969. 
21. Devellioğlu F. Osmanlıca-Turkзe Ansiklopedik Lugat. Ankara, 2001. 
22. Turkзe Suzluk. 2 cilt, 1988. 
23. Buyuk Turkзe-Rusзa, Rusзa- Turkзe Suzluk. İstanbul, 1995. 
24. Русско-хинди словарь (под ред. В.М Бескровного), М., 1957. 
25. Захарьин Б.А. Введение в историю языка хинди. М., 1978. 
26. Зограф Г.А. Языки Индии, Пакистана, Цейлона и Непала М., 1980. 
27. Чернов П.В. Справочник по грамматике арабского литературного 

языка. М., 1995. 
28. Гранде Б.М. Курс арабской  грамматики в  сравнительно-

историческом освещении. М., 1963, 1998. 
29. Гранде Б.М. Введение в сравнительное изучение семитских языков М„ 

1998. 
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30. Юшманов Н.В. Грамматика литературного арабского языка. Л; 1928. 
31. Н.А Майбуров Читаем и переводим арабскую газету. М., 2001 
32. Мигалли. Лингофонный курс арабского языка. Лондон, 1981. 
33. Майбуров  Н.А.  Финкельберг  Н.Ф.  Начальный  курс  общего  

перевода. “Арабский язык”. М., 1973. 
34. Семенов Д.В. Синтаксис современного арабского языка. М., 1973. 
35. Габучян Г.М. Теория артикля и. проблемы арабского синтаксиса. М., 

1971. 
36. Белова А.Г. Синтаксис письменных текстов арабского языка. М, 1985. 
37. Майзель С.С. Пути развития корневого фонда семитских языков. 

Москва, 1983. 
38. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь в двух томах. М., 1985, 2000. 
39. Борисов В.М. Русско-арабский словарь. М., 1972, 2001. 
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