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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 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

Қазіргі таңда қызмет етудің барлық саласында белгілі бір білімге, 
шеберлік пен дағдыға, жеке адами қасиетке ие, өзінің кәсіби қызметін жоғары 
деңгейде атқаратын, бәсекеге қабілетті білікті мамандарға сұраныс артып 
келеді. Мұндай сұраныс жоғары кәсіби білім мақсатын анықтауға  себепші 
болды.  

Қоғамдағы тілдік жағдай еңбек нарығының нақты сұраныстарына сай 
мамандардан тек қазақ тілінде сөйлеу дағдысын  талап етіп қана қоймай, 
таңдаған қызмет саласында табысты жұмыс істеп, жеке әлеуметтік қасиеттерін 
(азаматтық, мақсатқа талпынушылық, ұйымдастырушылық, еңбекқорлық, 
коммуникативтілік, төзімділік, әлеуметтік бейімделушілік) қалыптастыру мен 
дамытуды мақсат етеді.Сондай-ақ алған тілдік білімін қатысымда (іскерлік 
кездесулерде, қызмет барысында, мәжіліс, жиындарда және т.б.) ұтымды 
пайдалана алу дағдысын да көздейді. 

Бүгінгі студент – болашақ маман өзінің алға қойған мақсатына жетуі үшін 
үнемі ізденіп, білімі мен біліктілігін арттырып, бірнеше тілді жетік меңгеруге, 
әсіресе қызметіне қатысты кәсіби қазақ тілін үйренуге қызығушылығы артады. 
Бұл өз кезегінде қазіргі студенттің кәсіби қазақ тіліне деген сұранысының 
артуына ықпалын тигізіп, тілдік тұлғаның сөздік қорын, кәсіби лексикасын 
дамытуға жол ашады 



Студенттердің тілдік білімін, сөйлеу мәдениеті мен тілдік құзіреттілік 
деңгейін жетілдіру «Кәсіби қазақ тілінің» жалпы білім беру 
бағдарламасындағы оқу пәні ретінде маңызын арттырады. 

Кәсіби қазақ тілі оқу пәні ретінде төмендегідей сипатқа ие: 
 пәнаралық (қазақ тіліндегі сөйлеу мазмұны түрлі білім 

салаларынан: тарих, экономика, ақпараттану, химия, физика, биология, 
география, математика, және т.б. хабар береді); 

 сан салалы (бір жағынан – сан алуан тілдік құралдарды тілдің түрлі 
аспектілерімен: фонетика, лексика, грамматикамен байланысты меңгеру, 
екінші жағынан – сөйлеу әрекетінің төрт түрлі әрекетін(тыңдалым, оқылым, 
жазылым, айтылым )жетілдіру қажеттілігі; 

 сан алуан қызметтілігі (оқыту мақсатында және түрлі білім 
саласынан ақпарат алу құралы ретінде). 

Кәсіби қазақ тілін меңгеру студентті шығармашылық ойлауға, көзқарасын 
кеңейтуге, өзінің жеке қасиеттерін жан-жақты ашуға, яғни кәсіби 
біліміндамытуға әсерін тигізеді. Студент өзіндік жұмыс орындаудың дағдысын 
қалыптастырады, шығармашылық дербестікке қол жеткізеді, сол арқылы тілдік 
түсініктерді, логиканың барлық түрлерін (талдау, синтездеу, салыстыру, 
тұжырымдама жасау) жетілдіреді.  

Бұл айтылғандардың бәрі кәсіби білімді жетілдіруге әсерін тигізетінін, 
жоғары білікті мамандарды даярлау міндетін шешудің жолдарын көрсетеді.    

Пәнді оқытудың міндеттері:  
«Кәсіби қазақ тілі» пәні қазақ тілін меңгерудің негізгі В1 және В2 

деңгейлері игерілген жағдайда  жүзеге асырылады. Болашақ маманның тілдік 
біліктілігін жетілдіріп, мемлекеттік тілді мамандық деңгейінде коммуникация 
құралы ретінде қолдану дағдыларын қалыптастыруды көздейді. Болашақ 
маманның кәсіби дағдыларды қолдану салаларына байланысты арнаулы 
тілдік білім жиынтығы өте кең болуы керек. Себебі кәсіби міндеттерді 
атқару барысында арнаулы терминдерді қолдану жиілігі артады, осылайша 
кәсіби тілдік дағдысы дамиды, жетіледі.  

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқыту тіл үйренушілердің белгілі бір тілдік 
құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. Кредиттік білім беру 
бағдарламасы бойынша модульдік технологияға негізделген талаптарға сай 
«бакалавр» төмендегідей құзыреттілік талаптарын меңгеруі тиіс: 

А – құралдық құзырет:  түрлі дереккөздерден алынған, ақпараттармен 
жұмыс істей алу, алған мәліметтерді кеңейту; өз көзқарасын дәлелдеу 
мақсатында немесе түрлі мәселелерді шешуде қолдана алу. Пайымдау түрлерін 
логикалық тұрғыдан талдай алу, көпшілік ортада сөйлеу дағдысын меңгеру, 
дәлелдер келтіру, пікірталас жүргізе білу.  

В – тұлғааралық құзырет: жеке және ұжымдажұмыс істей алу 
қабілеті,ұлтаралық, мәдениетаралық қарым-қатынас ережелерін сақтай білуге 
қабілеттілік. 

С – жүйелілік құзырет: кәсіби қазақ тілін Қазақстандағы, әлемдегі 
әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдайлармен, ҚР 
конституциялық-құқықтық негіздерімен үйлестіруге бейімділік. 



D – пәндік құзырет: қазақ тілінің даму тенденциясы мен қазіргі 
жағдайын, Қазақстандағы тарихи-мәдени және тарихи-әдеби үдерісті 
меңгеруге қабілеттілік; кәсіби бағдарлы қазақ тілінің жүйесін пысықтау, қазақ 
тіл бірліктерінің құрылымы мен қолданылуын халықтың тарихы мен 
мәдениетімен байланыстыру, ауызша және жазбаша мәтіндерді құрастырғанда 
берілген коммуникативтік жағдаяттарға байланысты іргелі білімдерді қолдана 
алу қабілеті; жаңа терминдерді өз мамандығына бейімдеп тиімді меңгеруге 
дайындық. 

 «Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқытудағы құзыреттілік дағды төмендегідей 
негізгі міндеттер бойынша анықталады:  

лингвистикалық құзыретті қалыптастыру – тақырыпқа қатысты 
лексикалық бірлікті дамыту дағдысы; негізгі терминдер мен ұғымдардан 
тұратын пәрменді сөздіктердің дамуы; грамматикалық дағдыларды жетілдіру; 

прагматикалық құзыретті қалыптастыру – кәсіби мазмұндағы 
мәтіндер негізіндегі сұқпаттық және монологтік айтылымдарды қалыптастыру 
шеберлігі, жазылым дағдыларын жетілдіру, коммуникативтік стратегияны 
өңдеу шеберлігі (белгілі бір сөйлесім жағдайына бейімделу); 

когнитивтік құзыретті қалыптастыру – мәселелік тапсырмалар, ойын 
тапсырмалары, мәтіндер бойынша: мәтінді біріздендіру дағдысы (мазмұнның 
мәнін анықтау, сыни қабылдау, негізгі және қосымша ақпараттарды айыра 
білу); мәтіннің мазмұнын ұғыну (сәйкестендіру, түсіндіру, жинақтау) дағдысы; 
мәтіннің мазмұнын өзгерту (толықтыру, қайта құру, қажетті мазмұнды таңдау); 

ақпараттық құзыретті қалыптастыру – тілдік тұлғаның білім алу 
шеңберіндегі, сондай-ақ қоршаған әлем туралы  ақпаратты қолдана білу 
дағдылары. Түрлі нысандар (теледидар, үнтаспа, телефон, компьютер) және 
ақпараттық технологиялар (бейне, электрондық почта, әлеуметтік желілер, 
Интернет т.б.) көмегімен ізденімпаздық біліктері қалыптасып, ақпаратты 
талдау, саралау, сараптау, сақтау және оны тарата білуге үйренеді. 

Курс соңында студент: 
1. өз мамандығы саласындағы белсенді қолданылатын терминологияны 

білуі және оны кәсіби ортада тиімді қатынас жасау үшін ұтымды қолдана алуы;  
2. кәсіби-іскери қарым-қатынас  кезіндегі «маманданған» сөздерді (ұйғару, 

мақұлдау, сенім білдіру, келіспеу, негіздеу, дерек келтіру, бағалау, қорытынды) 
логикалық жүйемен құра білуі;  

3.мәтіннен қажетті ақпаратты сұрыптап, оны кәсіби мақсатта сипаттай, 
қорыта білуі; 

4. мәтіннің түзілу тәртібіне көңіл аудару, оның логикалық құрылымдық 
негізін құра білу.  

5. маманданған тақырыпқа сай өзіндік ой-пікір білдіре білу құзіретін 
қалыптастыра білуі керек. 

Пәнді меңгерудің болжамды нәтижесіне жету үшін СТУДЕНТ 
төмендегідей жүйелі, саналы және тұрақты білім, білік пен шеберлік 
қалыптастыруы қажет:  



 негізгі кәсіби лексиканы білу (сағат санына байланысты оқу бірлігі 
көлеміндегі жалпы және терминологиялық сипаттағы лексикалық минимум) 
шеберлігі; 

 өз мамандығына қатысты белсенді терминдердің мағынасын білу 
және оны кәсіби мақсатта қолдана білу дағдысы; 

 мамандығына қатысты тақырып бойынша өз ойын дұрыс, жүйелі 
түрде жеткізе білу және мәтінге талдау жасай алу шеберлігі; 

 өз мамандығы, елтанымдық, жалпы өз саласына қатысты тақырып 
аясында,  диалог пен монолог құрап пікірсайыстарға қатыса алу дағдысы; 

 құжаттардың жеке түрлерін (қызмет бабындағы хат-хабар, іскери 
байланыс, келіссөздер, сұраныс жіберу, ұсыныс, сервистік қызмет көрсету, 
тезис, хабарлама және т.б.) сауатты жаза алу дағдысы; 

 түрлі жағдаяттық сұхбаттарға орынды араласа алу; 
 қазақ тіліндегі дереккөздерден өз мамандығына қатысты 

аутентикалық ақпараттарды алып, қызмет саласында ұтымды пайдалана білу 
және т.б білік пен шеберлікті қалыптастыру. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптың атауы 
1 Кәсіби лексика. Терминдік норма.    
2 Кәсіби тілдің термин жүйесі. Терминжасам. 
3 Кәсіби тілдегі грамматикалық нормалардың қолданысы. 

4 Кәсіби мәтіннің грамматикалық-стильдік ерекшеліктері. Кәсіби 
саладағы іскери хат-хабар. 

5 Кәсіби саладағы іскери қарым-қатынас. Диалог. Монолог. 
6 Мәтін – ауызша қарым-қатынас құзыретінің негізі. Жоспар құру. 

7 Тілдің функционалды-мағыналық ерекшеліктері. Сипаттау. 
Хабарлау. 

8 Баяндау. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері. 
9 Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Аннотация. 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Мақсаты мен міндеті: 
Пәннің мақсаты – студенттердің қатысымдық құзыреттілік деңгейін  

көтеріп, қазақ тілін кәсіби (іскери және ғылыми) қызметте, сондай-ақ өз білімін 
жетілдіру мақсатында пайдалана алуына бағыттау. Болашақ маманды таңдаған 
саласына қатысты терминдермен жұмыс істеуге, грамматикалық 
құрылымдарды дұрыс қолдана білуге дайындау.  

Бағдарламаның мазмұны студенттердің ғылыми-кәсіби саладағы 
қажеттіліктерімен, қазақ тілін ғылыми салада қолдана алу мүмкіндіктерімен 
анықталады. Тілді практикалық жағынан меңгерудегі коммуникативтік 



мақсаттар пен міндеттер ең  басты тұжырымдама болып табылады. Бакалавр 
студенттері ғылыми ортаға байланысты жаңа тілдік дағды мен білімін 
жетілдіре отырып, терең әрі сапалы тілдік білімін қалыптастырады.  

Пәннің міндеті бірқатар қатысымдық (коммуникативтік) және танымдық 
(когнитивтік) міндеттердің орындалуы барысында жүзеге асырылады. Атап 
айтқанда: 

 кәсіби мазмұндағы орта көлемді мәтіндерді, нұсқаулықтарды, 
анықтамалықтарды,  БАҚ өнімдерін жатық оқу;  

 аударма, кәсіби бағыттағы сөздіктерді пайдалана білуге үйрету; 
 кәсіби аяда жиі қолданылатын белсенді (актив) сөздер мен сөз 

тіркестерін, кәсіби лексика, салалық ұғым, атаулар мен терминдердің мән-
мағынасын  еркін түсіну;  

 әртүрлі стильде жазылған мәтін, өз мамандықтарына сәйкес 
еңбектер мен ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпараттарды ала білу 
дағдысын қалыптастыру; 

 кәсіби аяда ауызша  монолог, диалог түрінде (хабарлама, 
таныстырылым  (презентация), баяндама, дискуссия және т.б.) әңгіме құру, 
сұхбат жүргізу;   

 кәсіби аяда жазба жұмыстарын (эссе, аннотация, түйіндеме, 
жоспар, тезис, мәлімдеме, пресс-релиз, өтініш, хат, аударма, аннотация, 
реферат және т.б.) орындау; 

 кәсіби аяда қолданылатын қалыпты сөйлеу (этикет) үлгілерін  
қолдану және белгілі бір кәсіби қатынас саласындағы танымдық-қатысымдық 
міндетті шешуге керекті ақпарат тыңдау арқылы түсіне білуге дағдыландыру;  

 өз мамандығы бойынша ғылыми мәтіндерге пікір беруге, ғылыми 
мақала, баяндама жазуға машықтандыру; 

 сонымен қатар, кәсіби бағыттағы тақырыптар бойынша тіл 
үйренушіні қазақ тілінде жүйелі талдау жасауға, өз ойын еркін жеткізуге және 
ұсынылған материалдар бойынша сипаттама,  салыстырма, қорытынды жасай 
білу сияқты т.б. тілдік біліктілікті жетілдіруші әрекеттерге  дағдыландыру.        

Білім беру технологиясы 
«Кәсіби қазақ тілі» пәнін жүргізу  барысында тіл үйретудің заманауи 

үлгілері, отандық және шетелдік ғалымдардың авторлық озық  әдіс-тәсілдері  
басшылыққа алынады. Жұмыс барысында уақыт көлемі, тақырып ерекшелігі, 
тіл үйренушінің қабілет-қарымы, оқытушының шеберлігі сияқты т.б. маңызды 
факторлар есепке алынып, соған сәйкес белсенді оқыту әдісі,жеке-бағдарлы 
оқыту әдісі, сыни ойлауәдісі, жобалық оқыту әдісі,ақпараттық әдіс, 
түсіндіру әдісі, практикалық әдіс, кейс әдісі, ізденіс әдісі, іскери ойын әдісі 
сияқты т.б. әдіс түрлері мақсат-міндетке сәйкес қолданылады. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ  

 
Кәсіби лексика. Терминдік норма. 



Кәсіби лексика – табысты жұмыс істеу кепілі. Белгілі бір мамандық, 
тақырып саласында әңгімелесу, пікірлесу. Терминдік норма. Оған тән 
белгілер.Термин қолдануға қойылатын нормативті талаптар  

 
Кәсіби тілдің термин жүйесі. Терминжасам.  
Кәсіби салаға қатысты терминжасам. Оның негізгі шарттары. Жасалу 

жолдары. Кәсіби тіл сапасы. Ғылыми тіл лексикасы. Ғылыми тілдің 
лексикалық құрылымы: терминология, жалқы, жалпы мәндес сөздер және т.б. 
Терминді қолданудағы даулы мәселелер. Мәтіндегі латын және грек 
элементтері. Халықаралық қолданыстағы терминдердің аударылу мәселесі. Тіл 
қызметінің жалпы сипаттамасы. Ғылыми тіл ерекшеліктері.  

 
Кәсіби тілдегі грамматикалық нормалардың қолданысы.  
Кәсіби тілдегі грамматикалық(морфологиялық, синтаксистік) нормадан 

ауытқу.  
 
Кәсіби мәтіннің грамматикалық-стильдік ерекшеліктері.  
Кәсіби саладағы іскери хат-хабар. Кәсіби мәтіннің морфологиялық 

құрылымы: атаулық сипаты, етістіктердің қолданылу ерекшеліктері. 
Грамматикалық-стильдік ерекшеліктері. Іскери хат-хабардағы тілдік 
құрылымдар. Іскери хат-хабарда жиі кездесетін сөз орамдарының қызметі мен 
мағынасы. 

 
Кәсіби саладағы іскери қарым-қатынас. Диалог. Монолог. 
Кәсіби саладағы диалогтік қатынастар. Қарым-қатынас жасаушылардың 

тіл табыса алу/алмауы. Диалог – сөздің коммуникативтік сапасын 
айқындаудағы негізгі құрал. Монологтің оқырманға арналуы.  

 
Мәтін - ауызша қарым-қатынас құзіретінің негізі. 
Мәтіннің негізгі белгілері. Күрделі синтаксистік тұтастық мәтіннің негізгі 

құрамдас бөлігі. Мәтін сөздерін байланыстыру әдістері: жалғаспалы және 
параллель байланыс. Мәтін арқылы автордың  ұстанымын анықтау.  

 
Тілдің функционалды-мағыналық ерекшеліктері. Сипаттау. 

Хабарлау. 
Сипаттау мен хабарлау тілдің функционалды-мағыналық 

ерекшеліктеріретінде. Тілдік ерекшеліктері, құрылымы. Қатынастың әр 
сатысындағы сипаттау. Қоғамдық байланыстағы хабарлау. Ғылыми хабарлау 
ерекшеліктері. 

 
Баяндау. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері. 
Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері. Баяндау түрлері: баяндау-

түсіндіру, баяндау-дәлелдеу және баяндау-ойлау. Баяндаудың логикалық 
құрылымы 

 



Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Аннотация. 
Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Мамандыққа сәйкес 

тақырыпты анықтау. Тақырып – мәтін негізі. Тақырыптың түрлі септіктердегі 
зат есімдік мәні. Мәтін тақырыбын есімдікпен немесе синоним сөздермен 
алмастыру. Ғылыми тақырыпшалардың мәтін мазмұнын ашудағы орны. 

 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТҮРІ 

 
Ұсынылған лексика-грамматикалық тақырыптар аясында төмендегідей 

өзіндік жұмыс түрлерін ауызша және жазбаша орындауға болады:    
 

• Сөздік  
• Эссе  
• Резюме 
• Аннотация 
• Жоспар 
• Тезис 
• Реферат  
• Сөзжұмбақ 
• Аударма жұмысы 
• Сұрақ-жауап  
• Тест тапсырмалары 
• Сканворд 
• Іскери ойындар 
• Рөлдік ойындар 
• Мақала  
• Жарнама  
• Пресс релиз  
• Анықтамалық  
• Нұсқаулық  
• Шолу  
• Сұхбат 
• Сауалнама  
• Бейнебаян  
• Таныстырылым  
• Комментарий  
• Синквейн және т.б. 
 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ 
 

«Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмысы алған 
білімдерін тереңдету мен кеңейту, оны практикалық тұрғыда қолдану мақсатын 
көздейді: 



 болашақ маманның жеке шығармашылық қасиеттерін 
қалыптастырады; 

 өзін-өзі дамыту, өз бетінше білім қорын жинау дағдысын 
жетілдіреді;  

 мәселені тұжырымдай алу, оның шешу жолдарын талдау, тиімді 
нәтиже шығару, оның дұрыстығын дәлелдеу дағдысын қалыптастырады. 

 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Тіл және оның негізгі ерекшеліктері. Әлем тілдері. Тілдің түрлері: 
ауызша, жазбаша, монологикалық, диалогикалық, активті, ішкі және сыртқы.  

2. Өзіндік монолог құру (ауызша, жазбаша). Мамандыққа сәйкес 
сипаттау, хабарлау мәтіндерін даярлау.  

3. Ауызша баяндама, тақырыпқа байланысты эссе жазу: «Менің 
саламның ғылыми тілі», «Көрнекті ғалымдар - ... », «Ғылым саласындағы 
жетістіктер», «Сала тілінің өзіндік ерекшеліктері», «20-21 ғасырлардағы сала 
терминдердің дамуы мен қалыптасуы». 

4. Мамандық тақырыбына сәйкес белгілі-бір тақырыпқа 
құрылымдық-мағыналық талдау жасау.  

5. Ғылыми салада дәйексөз келтіру. Дәйексөздерді рәсімдеу 
ережелері. 

6. Ғылыми мәтіннің құрылымдық ерекшелігі. Тақырыптың мәнін 
ашуға арналған жоспар.  Мәтіннің қысқаша мәнін ашуға арналған жоспар. 
Конспект жасау. Дәрісті конспектілеу– шығармашылық үдеріс. 

7. Мамандыққа сәйкес мәтінге түйіндеме жасау. 
8. Мамандыққа сәйкес тақырыпқа реферат жасау: рефератты 

презентациялау, таңдалған тақырыпты рефераттау-сипаттау.  
 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

«Кәсiби бағытталған шет тiлi» курсы студенттердiң шет тіліндегі кәсiби 
коммуникативтік біліктілігін дамыту мақсатындағы арнайы тiлдік дайындау 
бағдарламасы болып саналады. 

Кәсiби бағытталған шет тiлiн оқыту – жоғары оқу орындарында қазіргі 
заманға сай мамандарды кәсіби дайындауды жүзеге асыру әдістерінің бірі.   

Қазіргі жаһандану және қоғамның қарқынды даму кезеңінде бәсекеге 
қабілетті кадрлар дайындауға қойылатын талаптар жоғарылай түсуде. Жаңа 
заман маманының қоғамдағы үнемi құбылып тұратын жағдайларға жылдам 
және икемдi бейiмделу, әлемдік ақпарат кеңiстiгіне ену, түрлi елдердің 
мамандарымен кәсiби мәдениетаралық қарым-қатынас орнату қабiлеттері 
болуы керек. Мұндай маманның маңызды кәсiби дағдыларының бiрi – оның 
өзінің кәсіби саласындағы шет тiлiн игеруі.  

Қазіргі заманда ЖОО түлегінің кәсіби құзіретін тек жалпығылыми және 
арнаулы білімдердің көлемі ғана емес, сондай-ақ шет тілін меңгеру деңгейі де 
анықтайды. Гуманитарлық мамандықтардағы шет тіліне даярлау инновациялық 
үлгідегі заманауи ЖОО-ның кәсіби бағытталған білім беру бағдарламасының 
негізгі бөлігі. Шет тілін білу - халықаралық ынтымақтастықты жүзеге 
асырудың және ғылыми-зерттеу университетін дамыту принципіне сәйкес 
көптілді білім беру талабындағы академиялық ұтқырлық аясында біліктілікті 
арттырудың маңызды шарттарынң бірі. 



Пәнді оқыту барысында басқа тілде қарым-қатынас жасаудың базалық 
біліктілігін ары қарай жетілдірумен қатар тілді кәсіби қарым-қатынас 
мақсатында қолдану үшін жүйелі, пәндік және тұлғааралық құзыреттердің 
кәсіби бағдарлы деңгейіне қол жеткізіледі. Кәсіби-бағытталған тіл – жалпы 
білім беретін мектеп бағдарламасында оқытылатын пәндерінің базалық 
ағылшын тілі курсының жалғасы болып табылады 

Курстың оқу материалын таныстыру кезінде қарым-қатынас аясының 
және оқытылатын тақырыптардың мазмұнын анық көрсететін түпнұсқалық 
мәтіндерді, аудио және бейне материалдарды, оқытылатын тіл елінің 
мемлекеттік құрылымымен және экономикасымен, мәдени-тарихи 
қауымдастығымен, қоғамдық-саяси өмірдің ерекшеліктерімен, маңызды тарихи 
оқиғалармен байланысты реалийлерді білдіретін тілдік бірліктерді  қолдану 
қарастырылады. 

Кәсіби құзіреттілікті ғана емес, кәсіби қарым-қатынас саласында өзге 
тілде тілдесе алу қабілеті бар әр түрлі маман иелеріне қазіргі таңдағы сұраныс 
ЖОО-да тілді жалпы білім беру мақсатында оқытудың тиімсіз екенін көрсетті. 
Бұл жоғарғы санаттағы маманға өзінің кәсіби бағытталған шет тілінде тілдесу 
құзіреттілігін дамытуы керек деген қорытынды жасауға әкелді. Осы пәнді 
меңгеру нәтижесінде студент шет тілін кәсіби және мәдениетаралық қарым-
қатынас саласында, тәжірибеге, білім мен дағдыларға сүйене отырып кәсіби 
мәселелерді шешу барысында тиімді қолдану қабілеті меңгерілуі көзделеді 

Бағдарлама В2-С1 деңгейдегі тіл туралы білімді беруге; мәдениетаралық 
қарым-қатынас құзыреттілігін дамытуға; кәсіби ортада тілді қолдану дағдасын 
қалыптастыруға бағытталған. 

Шет тілін оқытудың бұл курсы қызметтің төрт түрінде: тыңдау, сөйлеу, 
оқу және жазуда коммуникативті-интермәдени құзырет негізін қамтиды.  

Пәнді оқу барысында студенттер төмендегідей құзыреттілік талаптарын 
меңгеруі тиіс: 

жүйелілік құзырет: 
• Кәсіби бағытталған ауызша және жазбаша мәтіндердің 

функционалдық ерекшеліктерін білуі; 
• кәсіби қарым-қатынаста қабылданған құжат жүргізудің (бағдарлама 

аясында) негіздерін практикалық түрде білу;  
• халықаралық кәсіби қарым-қатынас жағдайларындағы (бағдарлама 

аясында) қарым-қатынасының жосықтардың стратегиясы мен әдістерін білу;  
пәндік құзырет: 
• кәсіби тақырып аясында ауызша (монолог, диалог) сөздерді түсіну;  
• мамандыққа байланысты тақырыптарды талқылауға қатысу;  
• кәсіби тақырыптарға ауызша хабарламаларды өз бетімен дайындау, 

соның ішінде мультимедиялық технологияларды қолданып жасау;  
• кәсіби-іскерлік қарым-қатынастың типтік жағдайларында түрлі 

таңбалық жүйелерде (мәтін, кесте, график, диаграмма, аудиовизуалды қатар 
және т.б.) қалыптасқан ағылшын тілді деректерден қажетті ақпараттарды алу; 



• қажет болса сөздікті қолданып ана тілінен мамандық бойынша 
мәтіннің негізгі мазмұнын ана тіліне аннотациялау, қысқаша мазмұндау және 
баяндау 

• кәсіби бағытталған стандарттық үлгідегі тапсырмаларды шешу, 
оларды дәлелдеу 

дағдыларын игеруі тиіс: 
• кәсіби тақырыптарға хабарламалар, мақалалар, тезистер, 

рефераттар жазу; 
• ауызша және жазбаша пікір айтқанда кәсіби сөйлеуге тән негізгі 

грамматикалық бірліктерді тану және қолдану; 
• ауызша және жазбаша пікір айтқанда терминологиялық сипаттағы 

белсенді және пассив лексикалық минимумды қамтыған өзінің кең және тар 
мамандығының негізгі терминологиясын тану және қолдану; 

• кәсіби қызметте коммуникативті міндеттерді орындауға қажетті 
ақпаратты сыни тұрғыдан бағалау және ақпараттық дерек көздерін іріктеу; 

• оқу және коммуникативті міндеттерге қойылған жетістікке жету 
тәсілін өз бетінше анықтау. 

әлеуметтік-мәдени құзыреттер: 
• меңгерілетін шет ел тілінің мәдениеті тұрғысында іс-әрекет 

нормасына бағытталған сөйленіс әрекетін құрастыра алу қабілеттілігі; 
• қазіргі маманның (іздеу сайттарымен, шетелдік ЖОО-дары мен 

кәсіби қоғамдастықтардың беттерімен, электрондық энциклопедиялармен және 
т.б. шет тіліндегі электрондық пошталармен жұмыс істеу) іскерлік қарым-
қатынас саласында кәсіби құзыретті қалыптастыратын маңызды құрал ретінде 
ақпараттық технологияларының мүмкіндіктерін мақсатты және белсенді 
қолдану; 

• жобалық қызметте, оқу және ғылыми-зерттеу жұмысын 
ұйымдастыру мен жүргізуде (конференцияларда баяндама жасау, академиялық 
мобильділік және т.б. бағдарламалар бойынша гранттар мен машықтануларға 
өтініштерді рәсімдеу).  

Пререквизиттер: ЖОО-дағы «Шет тілі (ағылшын тілі)». Классикалық 
және қазіргі замандағы шығыстану 

Постреквизиттер: Мәдениетаралық коммуникация теориясы және 
практикасы. Қазіргі шығыс тілі.  

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атауы 

1 Мамандыққа кіріспе. Көне Шығыс өркениеттері мен діндері. 
Шығыс тілдері. Шет тілдеріндегі энциклопедиялармен жұмыс істеу. 

2 
Шығыс мәдениетінің ерекшеліктері. Шығыс мифтері мен 

аңыздары. Шығыс елдерінің әдебиеті. Шет тіліндегі арнайы 
мәтіндермен жұмыс істеу. 



3 Шығыс этикасы. Шығыс халықтарының рухани және ахлақтық 
құндылықтары. Гуманитарлық тезаурус. 

4 Шығыс елдерінің тарихы. Шығыс халықтарының салт-дәстүрлері 
мен әдет-ғұрыптары. Шет тілінде рефераттар мен эсселер дайындау. 

5 
Шығыс ғылымының дамуы. Шығыс философиясының 

ерекшеліктері және Шығыстың көрнекті ғалымдары. Шет тілінде 
презентация дайындау. 

6 
Шығыс елдерінің саяси құрылымы. Ішкі саясат және 

дипломотиялық байланыстар. Шет тіліндегі мақалалармен, 
баяндамалармен жұмыс істеу. 

7 
Шығыс елдерінің экономикасы. Бизнес-коммуникациядағы шет 

тілі (ағылшын). Іскерлік қатынас хаттары (хаттар, факстар, баяндама 
жазбалары). Мәлімет, жазба, есептер. 

8 
Шығыс елдерінің білім беру жүйесі. Оқу үдерісіндегі академиялық 

қатынас. Шығыс елдеріндегі заң шығару жүйесі. Дебаттар, 
презентациялар, шет тіліндегі конференциялар.  

9 

Мамандықтар аясында қолданылатын метатіл: қазақ (орыс) және 
ағылшын тілдеріндегі сәйкестілік. Терминжасамның халықаралық 
қоры. Ағылшын тіліндегі терминжасам туралы түсінік. Шет тіліндегі 
(ағылшын) кәсіби бағытталған термин. 

10 Ағылшын тіліндегі кәсіби бағытталған мамандықтың пәндік аясы. 
Арнайы мәтіндермен жұмыс. 

11 Мәдениетаралық коммуникация. Мамандық бойынша ағылшын 
тіліндегі дискурсивті тәжірибе.  

12 Бизнес-коммуникациядағы шет тілі. Келіссөздер, кәсіби дебаттар, 
презентациялар, конференциялар. 

13 

Кәсіби құзыреттер: ағылшын тіліндегі арнайы мәтіндердің 
бағдарлануы. Арнайы кәсіби бағытталған материалдар және олардың 
кәсіби қарым-қатынаста ситуациялық тапсырмаларда қолдануы (эссе, 
мақала, тезис, рефераттар жазу). 

14 
Мамандыққа бағытталған пәндердің кәсіби ағылшын тілімен 

байланысы(ағылшын тіліндегі кәсіби бағытталған пәндер бойынша 
дәрістер және семинарлар). 

15 
Шет тілінің қазіргі замандағы рөлі. Мамандыққа бағытталған 

саладағы көрнекті ғалымдар еңбектері (арнайы ғылыми бағыттағы 
ғалымдар еңбектерін рефераттау). 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе  
Кәсіби бағытталған шет тілінің негізгі ерекшелігі - оның кәсіби білімдер 

саласымен - шығыстану пәнімен байлнысы. Сондықтан пәнді оқыту кәсіби 
бағыттағы шет тіліндегі мәтіндерді үйретуді көздейді, яғни шығыстану 



саласындағы: тарих, философия, дін, мәдениет, шығыс елдерінің әдебиеті 
туралы мәтіндерді зерттеуді үйретуді көздейді. 

Шет тілдегі кәсіби бағыттағы мәтіндерді қолдану студенттердің шет 
тілінде кәсіби тілдесуге қызығушылығын арттыруға бағытталған. Бұл осы 
пәннің тиімді оқытылуына септігін тигізеді. Бұл оқыту әдістемесі 
студенттердің бір уақытта тілдесу қабілеттерін арттыруға, шет тілінде кәсіби 
терминологияны игеруге және болашақ шығыстанушылардың кәсіби 
қабілеттерін жетілдіруге бағытталған. Мұның барлығы тақырыптық-тілдік 
материалды оқу және шет тілде шығыстану ғылымдарының негізгі түсініктерін 
игеру арқылы жасалады.  

«Кәсіби бағытталған шет тілінің» нысаны - кәсіби шет тілінде қарым-
қатынас жасауды қалыптастыру үшін шет тілін үйрету. 

Қазіргі замандағы маман шет тілін тек белгілі бір деңгейде меңгеріп қана 
қоймай, мәдениетаралық қарым-қатынаста қабілеті болуы керек. 

Кәсіби бағытталған шет тілі оқу пәнінің пәні - кәсіби контент - 
шығыстық тақырып, терминология. 

Кәсіби құзіреттілікті ғана емес, кәсіби қарым-қатынас саласында өзге 
тілде тілдесе алу қабілеті бар әр түрлі маман иелеріне қазіргі таңдағы сұраныс 
ЖОО-да тілді жалпы білім беру мақсатында оқытудың тиімсіз екенін көрсетті. 
Бұл жоғарғы санаттағы маманға өзінің кәсіби бағытталған шет тілінде тілдесу 
құзіреттілігін дамытуы керек деген қорытынды жасауға әкелді. Осы пәнді 
меңгеру нәтижесінде студент шет тілін кәсіби және мәдениетаралық қарым-
қатынас саласында, тәжірибеге, білім мен дағдыларға сүйене отырып кәсіби 
мәселелерді шешу барысында тиімді қолдану қабілеті меңгерілуі көзделеді. 

 Бұл кезеңде студенттердің дамуы шешілетін проблемалық мәселе 
негізінде коммуникативті-ойлау қызметіне дайындықты көрсетеді. Жазба сөз 
саласында үйреншікті тіл материалы шегінде бейтарап және ресми сипаттағы 
жазба сөздің өнімді үлгілерін жазу машығы мен іскерлігін қалыптастыру 
қарастырылады.  

Бағдарлама мәтіндік материалдарды тереңірек үйренуге: түсіндіру, 
аудару, мәтінді айту, сондай-ақ студенттердің сөздік қорын молайтуға және 
оқылатын лексикалық бірліктерді талдауға және шет тілін игерудің жеткілікті 
әлеуметтік, жалпы білімдік деңгейін қалыптастыруды талап етуге есептелген. 
Оқытудың бұл кезеңінде сөйлеу қызметінің төрт түрінде коммуникативті 
машық пен шеберлік қалыптасады, ол қоғамдық өмірдің түрлі салаларында 
тұлғарааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде шет тілін 
жеткілікті дәрежеде еркін қолдануды қамтамасыз етеді. 

Шет тілін оқытудың бұл курсы қызметтің төрт түрінде: тыңдау, сөйлеу, 
оқу және жазуда коммуникативті-интермәдени құзырет негізін қамтиды. Бұл 
көлем шеңберінде құзыреттің жалпыеуропалық шкаласы (ОЕК) В2 деңгейі – 
базалық стандарттылық деңгейі меңгеріледі.  

Пәнді оқыту мақсаты: 
Үйренушілерде көпмәдениетті және көптілді орта жағдайында 

әлеуметтік мәдени, академиялық және кәсіби салаларда тиімді, дербес қатынас 



үшін басқа тілді коммуникативті құзырет қалыптастыру бұл бағдарламаның 
стратегиялық мақсаты болып табылады.  

Оның практикалық мақсаты күнделікті және академиялық қарым-
қатынастағы шынайы жағдайларда, сондай-ақ кәсіби қарым-қатынастағы 
әдеттегі жағдайда  ағылшын тілін қолдану шеберлігін қалыптастырудан 
тұрады. 

Оқу-танымдық мақсаты ретінде үйренушілердің танымдық 
қызығушылығын ынталандыру, олардың когнитивтік қабілеттерін дамыту, 
танымдық қызметтің стратегиясы мен әдістерін қалыптастыру, ағылшын 
тілінде оқу жұмысының шеберлігі мен машығы ерекшеленеді. Бағдарламаның 
білімдік мақсатын аталған мамандық бакалаврларының жалпы мәдениет 
деңгейін көтеру мен ой-өрісін кеңейту құрайды.  

Курстың міндетіне мыналар кіреді:  
- студенттерді филология бойынша жалпы ғылыми, ғылыми-көпшілік 

және арнайы мәтіндердің жалпы мазмұнын түсіну мен талдауға үйрету; 
- жалпы ғылыми және арнайы ауызша мәтіндердің жалпы мазмұнын қоса 

алғанда ағылшын тіліндегі ауызекі тілді түсіну машығын қалыптастыру мен 
дамыту, олардан кәсіби қызмет үшін қажет ақпараттар алу мен арнайы ауызша 
мәтіндерді конспектілеуге машықтандыру; 

- жалпы коммуникативті, академиялық және кәсіби талаптарға сай 
жазбаша мәтіндерді құру машықтарын қалыптастыру мен дамыту; 

- пікірталас жүргізу, ақпараттарды ұсыну мен сұрау, ережелерді/тезисті 
және өз көзқарасын дәлелдеуді қоса алғанда жалпы коммуникативті және 
кәсіби міндетті шешу үшін қажет сөйлеу машығын дамыту; 

- аталған жалпы коммуникативті және кәсіби міндетті шешу үшін 
студенттерге қажетті грамматиканы білу және лексикалық қорды 
қалыптастыру мен дамыту; 

- тілдік мәселелерді өз бетінше шешу машығын дамыту; 
- үйренетін тілдің бір тілді сөздігін қоса алғанда сөздікпен, 

анықтамалықтармен, мультимедиялық және интернет-ресурстармен жұмыс 
жасау машығын қалыптастыру мен дамыту;  

- күнделікті және кәсіби саладағы көпмәдениетті қарым-қатынас 
жағдайында шет тілін тиімді қолдану мақсатында мәдениетаралық құзыретті 
қалыптастыру мен дамыту. 

Осы міндеттерді ойдағыдай орындау түпкі мақсатқа – кәсіби 
бағытталған басқа тілді коммуникативті құзыретті қалыптастырудың тұрақты 
жүйесін жасауға алып келеді,  ол үйренушілердің білімін жалғастыруда, 
сондай-ақ еңбек нарығында білім мобильділігін іске асыруда бәсекелі 
басымдықты қамтамасыз етеді. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ  

 
Мамандыққа кіріспе. Көне Шығыс өркениеттері мен діндері. Шығыс 

тілдері. Шет тілдеріндегі энциклопедиялармен жұмыс істеу. 



Қытай өркениеті. Египет патшалығы. Аймақтың негізгі өзендер - 
Мысырдағы Ніл, Тигр, Евфрат, Инд өзендері. Алғашқы қалалар. Жерді өңдеу, 
мал шаруашылығын дамыту. Көне Үнді өркениеті.Таптардың қалыптасуы. 
Қоғам ішіндегі өзара қарым-қатынастардың сипаты. Мемлекеттердің 
қалыптасуы. Бір орталықтан басқарушы биліктің пайда болуы.  

Таяу Шығыстың көне тілдері. Еуразия тілдері. Жерорта теңізінің көне 
жазба ескерткіштері. Британник энциклопедиясы. Ираник энциклопедиясы. 
Исламика энциклопедиясы. 

  
Шығыс мәдениетінің ерекшеліктері. Шығыс мифтері мен аңыздары. 

Шығыс елдерінің әдебиеті. Шет тіліндегі арнайы мәтіндермен жұмыс істеу 
Ежелгі шумерлер мен аккадтықтар мәдениеті. Ұлы Мемлекеттер - 

Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия, Иран. Шумер жазуы - сына жазу - ойды 
жеткізу мен білім жинаудың әлемдік ең көне әдісі. Балшық сына жазулы  
таблицалар. Шумерлердің Әлем, медицина, ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, 
металлургия  және т.б. жайлы түсініктері. 

Таңдаулы әдеби шығармалар. «Гильгамеш жайлы эпос», «Эмеш және 
Энтен» поэмасы, «Алтын ғасыр туралы поэма», өлеңдер, элегиялар, 
баяндаулар. Шығыста туындаған космогоникалық мифтер. Құдайлар мен 
батырлардың беймәлім және жауыз күштер бейнесіндегі құбыжықтармен 
күресі жайлы мифтер. «Теңіз бетінің» жапондық иесі Сусаноо. Жылан 
кейпіндегі ібіліс Вритраны құртушы үнді құдайы - Индра. Жауларын күлге 
айналдырушы күн құдайы Ра.  

Шығыс халықтарының діни санасының әдебиетте бейнеленуі. Құранның 
кодификациясы.  Тибетте буддалық канонның қалыптасуы. Түркі тіліндегі 
манихейлік мәтіндер. Осы дәуірдегі Шығыс әдебиетінің ең үлкен жетістігі 
поэзияның дамуы. Қытай ақындары Ли Бо, Ду Фу. Жапон ақыны Якамоти және 
оның антологиясы және оның антологиясы «Манъёсюи». Жапон 
поэзиясындағы танка жанры. 

Парсы-тәжік поэзиясы. Рудаки, Фирдоуси, Омар Хайям, Низами, Саади. 
Шығыс прозасы  — Шығыстың әлемдік мәдениеттің қазынасына қосқан баға 
жетпес үлесі. 

 
Шығыс этикасы. Шығыс халықтарының рухани және ағлақтық 

құндылықтары. Гуманитарлық тезаурус 
Конфуцишілдіктің, буддизмнің, брахманизмнің этикалық жүйесі - рухани 

құндылықтардың басымдылықтары. Көне заманғы және ортағасырлық 
Үндістан, Қытай, Ирандағы рухани атмосфера.  

Ертедегі халықтардың субстанциалды-генетикалық байланыстар 
негізіндегі өзіндік санасы. Табиғат пен адам бір тұтастықтың жеке бөліктері 
ретінде. Шығыс халықтарының этикасы мен ділі. Терминдер. Әдеби және 
рухани салт-дәстүрлер. Ғылыми және күнделікті мәдениет.   

Вавилондықтар мен шумерлердің діни көзқарастары.  Құдайларға 
арналған ғибадатханалар, зиккураттар. Иранның жазба мәдениетінің ұлы 
ескерткіші – Авеста. Осы жерлердің ежелгі тұрғындарының нұрдың, қайырым 



мен әділдіктің негізі ретінде Ахура Маздаға сенімдерінің құпиялары. Иран 
империясының діні – зороастризм. Отқа табынушылық. Ислам және араб-
ислам мәдениеті. Буддизм. Брахманизм. Жергілікті діндер.  

 
Шығыс елдерінің тарихы. Шығыс халықтарының салт-дәстүрлері 

мен әдет-ғұрыптары. Шет тілінде рефераттар мен эсселер дайындау 
Ұлы географиялық ашулардың қарсаңындағы және тұсындағы Шығыс 

елдері. Токугава әулетінің сегундар билігі тұсындағы Жапония. Цин әулетінің 
билігі тұсындағы Қытай. Отарлық экспансияның күшеюі, реформа жасауға 
ұмтылыстар. Ганди және гандизм. 1905-1911 жылдардағы Иран революциясы. 
ХІХ ғ. екінші жартысы мен ХХ ғ. соңындағы Осман империясы. Саяси 
дағдарыс және кіші түрік революциясы. Азия мен Африка елдері және 
отаршылдыққа қарсы күрес. ХХІ ғ. Шығыс елдері.   

Ежелгі Шығыстың алғашқы философиясы және мәдени дәстүршілдік. 
Бейнелеу өнеріндегі күшке табынушылықтың көрінісі. Ерекше күшті 
шақырудың айрықша рәсімдері, соның қатарындағы рәсімдердің бірі  - 
жартаста сұлу әйелді бейнелеп қою. Жаңбырдың иелері - айдаһарлар. Өлтіретін 
және тірілтетін құдайларға табыну. Тұмарлар - кез келген жағымсыз 
құбылыстан қорған немесе қалаған оқиғаны жақындатушы зат ретінде. 

 
Шығыс ғылымының дамуы. Шығыс философиясының 

ерекшеліктері және Шығыстың көрнекті ғалымдары. Шет тілінде 
презентация дайындау. 

Көне Вавилон жайлы ғылыми білімнің дамуы. Табиғат пен адамға 
рационалды көзқарас. Әлемнің жаратылысын миф арқылы түсіндіру. Жаңа 
білім мен ойлау. Дүниетанымдағы өтпелі формалар. «Философемалар», яғни 
философиялық идеяның дамымай қалған өскіндері. Жалпы адамзаттық 
өркениеттің дамуына үлес қосу. Құрылыс технологиялары, жер өңдеу мен мал 
шаруашылығындағы технологиялар, ғылымдар негізі – математика, медицина. 

Басты дүниетанымдық тұжырымдамалар. Діни мифтердің ғылыми 
біліммен бірігуі. Үндістан мен Қытайдың белгілі философиялық ілімдері. Көне 
Шығыс философиясындағы дәстүршілдік.  

Ұрпақтар сабақтастығы. Ассирия, Вавилон, Месопотамия және 
Мысырдың философиялық ілімдері. Діни ұғымнан мифтерді логикалық, 
философиялық түсіндіруге көшу.  Материя мен руханилықтың қарама-
қарсылығы. Мифтер, рәсімдер және тыйым философияның қалыптасуының 
негіздері ретінде. Конфуций. Будда. 

 
Шығыс елдерінің саяси құрылымы. Сыртқы саясаты мен 

дипломатиялық байланыстары. Шетел тіліндегі мақалалар, 
баяндамалармен жұмыс. 

Азия және Африка елдері қазіргі кезеңдегі қоғамдық дамуы. Түрлі 
қауымдастықтардың саяси ерекшеліктері. Шығыс қоғамындағы қазіргі заманғы 
саяси жүйесіндегі көзқарастардың қалыптасуы. Модернизацияның саяси 
векторы. Азия және Африка елдерінің саяси жүйелерінің қалыптасу жолдары 



және эволюциясы. Түрлі саяси күштердің Азия және Африка елдеріндегі 
дәстүршілдік пен модернизм, демократиялық саяси жүйенің элементтері үшін 
күресі.  Шығыс және Батыс элементтерінің араласуы. Саяси партиялар мен 
қоғамдық ұйымдардың қызметі.  Ішкі факторлар мен сыртқы саясаттың өзара 
байланысы.  

 
Шығыс елдерінің экономикасы. Бизнес-коммуникациядағы шетел 

тілі. Іскерлік қатынас хаттары (хаттар, факстар, баяндама жазбалары). 
Мәлімет, жазба, есептер. 

Шығыс Азия және Таяу Шығыстағы дамушы елдерінің экономикасы. 
Дамушы елдердің экономикалық даму темпі.  

Жаһандық экономиканың қозғаушы күштері. Құрылымдық және саяси 
реформалар. Қытайдың экономикасы. АСЕАН елдеріндегі инвестицияның өсуі. 
Жапония экономикасының өркендеуі. Туризм дамуы.  

Мұнай өндіру және өңдеу. Байланыс пен транспорт жүйелері. Экономика 
проблемалары. Жұмыссыздық.  

Іскерлік қатынас хаттар (хаттар, факстар, баяндама жазбалары). Мәлімет. 
Жазба. Есептер: құрылымы, клише тіркестер, сөз тіркестер. Шет тіліндегі 
іскери қатынас жазбаларындағы негізгі терминологиялық тілдің шағын қабаты. 
Іскери жазба хаттарындағы негізгі ұғымдар мен жиі қолданыстағы терминдер 
және олардың ағылшын тіліндегі дефинициялары. 

 
Шығыс елдеріндегі білім беру жүйесі. Оқу үдерісіндегі академиялық 

қатынас. Шығыс елдеріндегі заң шығару жүйесі. Келіссөздер, кәсіби 
дебаттар, презентациялар, конференциялар. 

Иран, Сирия, Мысыр және Солтүстік Африка аймақтарындағы 
педагогикалық ойдың дамуы. Құранда айтылған рухани құндылықтар. Тәрбие 
мен білім берудің діни және адамгершілік принциптері. Византиядағы мәдени 
және педагогикалық дәстүрлер. Тәрбие жайлы алғашқы арнайы XI ғ. 
трактаттар (Авиценна, Абу Хамид әл-Ғазали және т.б.). Буддалық білім беру 
жүйесі. Білім беру мекемелері. Ортағасырлық білім беру жүйесін реформалау. 
Қытайдағы емтихандар жүйесі.  

Хаммурапи патшаның заңдар жинағы - мемлекеттік басқару мен заң 
шығаруды дамытудың қайталанбас куәсі. Междуречьенің көне  
тұрғындарының дүниетанымы, тұрмыс, әлеуметтік қатынастар негіздері, 
адамгершілік жайлы түсініктер және т.б.  

Кейбір Шығыс елдеріндегі неке және отбасы проблемалары. ХХ ғ. 
мұсылман әлемінің құқықтық жүйесіндегі қайта құрулар. Түрлі елдердегі 
мұсылман құқығының өзгерістері.  

Академиялық қарым-қатынастың параметрлері мен спецификасы. 
Академиялық қарым-қатынастың және сөйленіс әрекетінің ұлттық-мәдени 
спецификасы. Академиялық оқу қарым-қатынасы (дәрістер мен семинарлар). 
Академиялық оқу қарым-қатынасындағы (ағылшын тілінде) сөйлеу мәдениеті. 
Академиялық оқу (ағылшын тілінде ақпараттың негізінде бағытталған 



пәндердің мәтіндер типологиясы). Академиялық қарым-қатынастың ауызша 
формасы (презентация, ғылыми хабарлама, баяндама, талқылау, пікірталас). 

 
Мамандықтар аясында қолданылатын метатіл: қазақ (орыс) және 

ағылшын тілдеріндегі сәйкестілік. Терминжасамның интернационалдық 
қоры. Терминжасам (ағылшын тілі) туралы түсінік. Кәсіби бағытталған 
шет тіліндегі (ағылшын) терминология. 

Метатіл ұғымы. Метатілдің құрылымы. Кәсіби саладағы арнайы 
бағыттардың метатіл корпусы. Ағылшын тілі мамандығының терминжүйенің 
метатілдік негіздері. Мамандықтың жалпы термин парадигмаларының 
түсініктері. Терминология – ұлттық тілдің құрамдас бөлігі. Терминология 
мамандық немесе білім аясындағы арнайы теорияларының тілдік моделі. 
Кәсіби бағытталған шет тіліндегі (ағылшын) терминология. Арнайы білім 
саласындағы  терминжүйенің қалыптасуындаы негізгі дереккөздер. Кірме 
шетел терминдері (латын, грек, ағылшын), интернационалдық қор (ағылшын 
тілі негізіндегі терминжасам). Терминологиялық сөздіктер (Бір тілдік және екі 
тілдік кәсіби сөздіктер. Шет тіліндегі (дәстүрлі және on-line) 
лексикографиялық дереккөздер жұмыс). Ағылшын, қазақ/орыс тілдеріндегі 
кәсіби сөздіктердегі сөзтізбелерді салғастыру. Ақпараттық іздеу (шетелдік 
базалық деректер, Интернет ресурстар). 

 
Ағылшын тіліндегі кәсіби бағытталған мамандықтың пәндік аясы. 

Арнайы мәтіндермен жұмыс.  
Арнайы мәтіндермен жұмыс. Бағытталған ғылым туралы ақпарат. 

Арнайы ғылымның қысқаша тарихы. Ғылыми аймақтың ішкі құрылымы. 
Мамандықтың негізгі қызметтері. Кәсіби аймақ және мәдениет. Мамандықтың 
шет тіліндегі (ағылшын) пәндік аясы. Бағытталған мамандық және оның білім 
жүйесіндегі орны. Бағытталған мамандық – кәсіби пәндердің жиынтығы. 
Арнайы ғылымның әртүрлі бөлімдерінің пәні мен нысаны. Арнайы пәндердің 
негізгі теориялық мәселелері. Арнайы ғылымның көрнекті ғалымдары. Кәсіби 
ғылымның (бағыт бойынша) қазіргі құрылымы.  

 
Мәдениетаралық қарым-қатынас: ағылшын тілінде мамандық 

бойынша дискурсивті тәжірибе. 
Кәсіби ортада мәдениетаралық қарым-қатынасты дамыту бойынша 

тренинг. Әртүрлі мәдениеттер кездесетін ситуацияларды ұтылуы. Тіл – 
мәдениетаралық қатынас ретінде. Қазіргі әлемдегі шет тілінің рөлі. Тіл және 
мәдениетаралық қарым-қатынас. Ағылшын тіліндегі мәдениетаралық қарым-
қатынастағы тілдік көрінісінің таптаурын формасы. Мәдениетаралық қарым-
қатынастың түрлері. Аударма және мәдениетаралық қарым-қатынас. 
Тұлғааралық қарым-қатынас. Өзге мәдениет өкілдерінің қарым-қатынасындағы 
негізгі мәдениетаралық ерекшеліктермен танысу.  

 
Бизнес-коммуникациядағы шет тілі. Келіссөздер, кәсіби дебаттар, 

презентациялар, конференциялар.  



Келіссөз институты: жүргізудің ережелері, түрлері, қызметтері және 
динамикасы. Кәсіби дебаттар шешендік өнердің жоғарғы пилотажы ретінде. 
Дебат базасы: кәсіби дебаттарға арналған дәлел мен кейстер базасы. Кәсіби 
тақырыптар бойынша презентация дайындау. Белгіленген тақырыпта 
конференция өткізу. Конференцияға шағын баяндама дайындау. Кәсіби сөйлеу 
құрылымы.  

Коммуникация(қарым-қатынас) ұғымы. Кәсіби коммуникация – ерекше 
сфера. Кәсіби коммуникацияның адам өміріндегі рөлі мен мәні. Кәсіби 
коммуникация тілі. Кәсіби коммуникация стильдері. Кәсіби коммуникацияның  
ресми және бейресми түрлері, тіл қолданысы. Кәсіби коммуникациядағы шет 
(ағылшын) тілінің рөлі. Кәсіби пәндерді оқытудағы шет (ағылшын) тілінің 
рөлі.  

 
Кәсіби құзыреттер: ағылшын тіліндегі арнайы мәтіндердің 

бағдарлануы. Арнайы кәсіби бағытталған материалдар және олардың 
кәсіби қарым-қатынаста ситуациялық тапсырмаларда қолдануы (эссе, 
мақала, тезис, рефераттар жазу). 

Академиялық хаттар (эссе, реферат, аннотация, тезис, мақала, баяндама, 
курстық, дипломдық жұмыстар, диссертация). Мамандық саласындағы қазіргі 
әлемдегі негізгі ғылыми парадигмалары. Көрнекті ғалымдар еңбектеріндегі 
кәсіби саладағы жалпы және жиі қойылатын сұрақтар. Қазіргі қазақстандық 
ғылыми білімнің өкілдері. Кәсіби сала бағытындағы отандық және шетелдік 
негізгі үрдістер. Кәсіби мектептер мен концепциялар. Мамандық пәндерінің 
оқу-әдістемелік көмекші құралдары бойынша мамандық саласындағы танымал 
ғалымдар еңбектерінен мәтіндер алу (шет тілінде (ағылшын) оқу, аударма және 
түсінік айту). 

 
Мамандыққа бағытталған пәндердің кәсіби шет тілімен 

байланысы(ағылшын тіліндегі кәсіби бағытталған пәндер бойынша 
дәрістер және семинарлар). 

Осы құрылымға енетін мамандық құрылымдары мен пән ерекшеліктері. 
Кәсіби шет тілінің (ағылшын) бакалавриаттың негізгі пәндерімен байланысы: 
«Мамандыққа кіріспе» және т.б. Арнайы кәсіби-бағытталған материалдар және 
олардың тапсырылған жағдайларда, яғни кәсіби қарым-қатынаста қолданылуы. 
Кәсіби-бағытталған ағылшын тілінде мамандық бойынша оқу, тыңдалым, 
мәтіндерге түсінік беру. Мамандыққа арналған мәселелерді шет тілінде 
конспектілеу, баяндама жасау.  

 
Қазіргі әлемдегі ағылшын тілінің рөлі. Арнайы ғылымның көрнекті 

ғалымдары (Арнайы ғылыми бағыттағы ғалымдар еңбектеріне баяндама 
жасау) 

Ағылшын тілі – дүние жүзіне ең кең таралған тіл. Қазіргі заман  ағылшын  
тілін талап етуде. Ағылшын тілі – халықаралық тіл. Ағылшын тілі – БҰҰ-ның 
алты тілінің бірі. Ағылшын тілі қоғамдық құбылыстың бір формасы. Елбасы 
«Қазақстан – 2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D2%AF%D0%B7%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B0%D2%B0


бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Біз ағылшын тілін игеруде 
серпіліс жасауымыз керек деген тұжырымдар. «Үштұғырлы тіл» мәдени 
жобасы. 

 
СЕМИНАРЛЫҚ (ПРАКТИКАЛЫҚ) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Шығыс халықтарының діндері. 
2. Шығыс елдерінің саяси-экономикалық жағдайы. 
3. Сакралды (діни) шығыс мәтіндері. 
4. Шығыс поэзиясы. 
5. Отбасы және шығыс қоғамдарындағы тәрбие мәселелері. 
6. Шығыс елдеріндегі геосаяси үдерістер. 
7. Шығыс философиясы. 
8. Аңыздар. Ежелгі шығыс елдерінің сенімдері. 
9. Шығыс қолжазбалары. Шығыс елдерінің жазуы және тілдері. 
10. Шығыс елдерінің ғылымы және білім беру жүйесі. 
11. Шығыс елдерінің әдебиеті мен өнері. 
12. Шығыс елдерінің мәдениеті. 
13. Таңдаған мамандық – ғылыми сала. 
14. Ағылшын және қазақ/орыс тілдеріндегі лингвистикалық және 

әдебиеттану ғылымдары сөздіктерінің сөзтізбелерін салыстыру. 
15. Терминжасаудың халықаралық қоры. Тіл және қоғам. 
16. Іскери қатынас жазбалары. Іскери құжаттар мәтіндерінің 

ерекшеліктері 
17. Оқулық мәтіндерінің жазбаша композициялары мен құрылымдары 

(эссе, реферат, мақала). 
18. Тіл және мәдениет. Тіл – мәдениаралық қарым-қатынастың құралы. 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК САБАҚТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Шығыс қауымдастықтарының мәдени ерекшеліктері 
2. Шығыс халықтарының рухани және моральдық құндылықтары.  
3. Шығыс халықтары өміріндегі діннің орны мен ролі.   
4. Шығыс халықтары әдебиетіндегі поэзияның ролі мен маңызы.  
5. Шығыс елдерінің өнері мен қолөнері.  
6. Шығыс пен Батыстың қарым-қатынасы.  
7.  Ориенталистика. Шығысты зерттеу.   
8. Шығыс қоғамындағы дәстүршілдік. 
9. Шығыс елдеріндегі экономикалық дамудың моделдері. 
10.  Жапониядағы отбасылық қатынас. 
11. Корея мәдениетінің даму стратегиясы. 
12. Араб елдеріндегі діни білім беру. 
13. Оңтүстік-Шығыс Азиядағы еркін сауда аймағы. 



14. Сөйлеу мәдениеті. Тілдің функционалды стильдері (ғылыми стиль). 
15. Тілдің функционалды стильдері (ресми/бейресми стиль): жалпы 

түсініктер. 
16. Шет тіліндегі сөйлеу әрекетін ұйымдастыру: кіріспе, негізгі бөлім 

және қорытынды. 
17. Құжаттық түрлері: хат, эссе. 
18. Сөздік түрлері: Электронды сөздіктер. 
19. Ақпараттық іздеу (шетелдік мәліметтер базасы, Интернет-

ресурстар). 
20. Сөйлеу мәдениеті. Сөйлеу мәдениетінің мәдени-ұлттық 

ерекшеліктері. 
21. Кәсіби аясында мәдени-аралық қарым-қатынас. 
22. Кәсіби аясында ресми және бейресми стильдердің ерекшеліктері. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. «Шығыс елдеріндегі модернизация» кәсіби тақырыбында эссе 
әзірлеу 

2. Оңтүстік-Шығыс Азия халықтарының этикалық жүйесі 
3. Ислам құндылықтары кәсіби тақырыбында ғылыми мақала 

дайындау. 
4. «Синтоизмнің өзіндік ерекшеліктері» кәсіби тақырыбында реферат 

дайындау  
5. «Шығыстағы қала-мемлекеттер» кәсіби тақырыбында эссе жазу. 
6. Таяу Шығыс монархиялары мен республикалары. 
7. «Қытайдағы университеттік білім» кәсіби тақырыбында реферат 

дайындау. 
8. «Шығыс елдеріндегі мемлекетті басқарудағы әйелдердің қатысуы» 

кәсіби тақырыбында ғылыми мақала жазу.  
9. «Ислам банкингі жүйесі» кәсіби тақырыбында реферат дайындау  
10. «Қытай мифологиясы» кәсіби тақырыбында эссе жазу.  
11. Білім беру жүйесіндегі интернеттің ролі. 
12. Екінші/шет тілін оқыту тиімділігін арттырудың заманауи 

ақпараттық технологиялары.  
13. Қазіргі әлемдегі ағылшын тілінің рөлі. Ағылшың тілі – жаһандық тіл 

(пікірталас). 
14. Тіл және ұлттық сипат.  
15. Қазақстандағы үштілділік мәселелері (дөңгелек үстел). 
16. «Адам және қоршаған орта». (Эссе) 
17. Білім берудің интернационалдануы. Болашақтағы білім беру саласы. 

(Эссе). 
18. Әлемдегі көптілділікті сақтау мәселелері. (Реферат). 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

«Оқитын елдің сыртқы саясаты» пәні оқитын елдің сыртқы саясатының 
негізгі бағытын сипаттап, сыртқы саяси үрдістердің жалпы заңдылықтары мен 
дамуын анықтайды. Бұл пән дәріс сабақтары мен семинар сабақтарын, 
сонымен қатар, студенттердің өзіндік жұмыстарын қамтиды. 

Пән студенттерге фактологиялық материал арқылы заманауи білім алуын 
қамтамасыз етеді. Осының негізінде Шығыс елдерінің әр түрлі кезеңдегі  
әлемдік саясаттағы объективті бейнесі мен рөлін дұрыс түсініп білуін 
қамтиды.Сонымен қатар, Шығыс елдерінің дипломатиясы мен сыртқы саяси 
доктринасының бейнесін дұрыс елестете алуы мен алған білімін тәжірибе 
жүзінде дұрыс пайдалануын, ғылыми және оқу-әдіснамалық материалдармен 
өз бетінше жұмыс істеуін үйретеді. 

Пәнді сапалы түрде дұрыс игеру үшін оқитын елдің тарихы мен 
мәдениетін меңгеріп, мынандай пәндермен танысқан болу керек: «Оқитын 
елдің тарихы : жаңа заман», «Оқитын елдің тарихы: қазіргі заман», «Оқитын 
елдің мәдениеті мен діні». 



Берілген пәнді сапалы меңгерген жағдайда  студенттер ары қарай 
магистратурада білімін жалғастыруға және ғылыми – педагогикалық жұмыс 
атқаруға мүмкіндігі болады. 

«Оқитын елдің сыртқы саясаты» пәнін меңгеру нәтижесінде студент 
міндетті: 

Білуге: оқитын елдің әлемдік қауымдастықпен өзара қарым – қатынасын, 
халықаралық ұйымдармен өзара қарым-қатынастарын, сонымен қатар, әр түрлі 
аймақтағы мемлекеттермен серіктестігін, оқитын елдің сыртқы саясаттағы 
негізгі сараптамалық тәсілдемесін; Шығыс елдерінің сыртқы саяси үрдістерінің 
негізгі заңдылықтары мен логикасын; оқитын елдің қазіргі замандағы негізгі 
аймақтық басымдылықтарын; шығыстық сыртқы саяси доктринасын, оның 
мақсаттары мен орнатуларын, оқитын елдің қазіргі замандағы маңызды іс – 
шараларын; оқитың елдің сыртқы саясаты бойынша жеке тұлғалардың сіңірген 
еңбектері мен рөлін білуге міндетті. 

Істей алуы шарт: Шығыс елдерінің сыртқы саясаттағы негізгі 
бағыттарын талдай алуы; оқитын елдің жаһандық үрдістердегі маңызы мен 
әлемдегі халықаралық жағдайға сараптама жасай алуы; соғыс пен серіктестік 
жағдайлар бойынша әр түрлі саладағы тұлғалардың саяси ойларын, негізгі 
себептерін дұрыс түсіндіре алуы; жаһандық және аймақтық интеграция 
үрдістерінің сәйкестіктерін қарастыра алуы, Шығыс елдерінің жаңа әлем 
тәртібі бойынша рөлін бағалап; оқитын елдің сыртқы саясатының әлемдік 
факторының маңыздылығын анықтай алуы шарт. 

Игеруі: Қазіргі заманғы Шығыс елдерінің сыртқы саясатының негізгі 
концептуалдық негізін жалпы елестете алуы; оқитын елдің қазіргі замандағы 
аймақтық сыртқы саясатының даму ерекшеліктерін түсінуі; Шығыс елдерінің 
сыртқы саясатын оқу барысында қолданылатын негізгі түсініктер мен 
категорияларды білуі; шығыс елдерінің сыртқы саясаттағы жалпы 
жағдайларын; халықаралық бірігулер мен ұйымдардың жұмыстарының негізгі 
және базалық қабілеттерін игеруі; халықаралық қауіпсіздік пен оның Шығыс 
елдерінің қауіпсіздігіне әсерін игеруі; оқитын елдің сыртқы саясатындағы қол 
жетімді құжаттық дереккөздер мен ғылыми зерттеулермен танысуы; оқитын 
елдің сыртқы саясаты бойынша өз бетімен материал іздеу; компьюттерлік 
техника және ақпараттық технологияларды оқу барысында пайдалана білуі; 
ғылыми пікірсайыс өткізу қабілеті мен әдістерінің болуы; өз бетімен білім алу 
қабілеттілігі, қарым-қатынасқа түсу қабілеттіліктерді игеруі тиіс. 

Курсты оқыту барысында қарастырылатын мәселелер бірнеше пәндерге 
қатысты болуына байланысты мынандай пәндердің негізгі сараптамаларын 
қамтуы мүмкін: экономика,  ішкі саяси үдерістер, сыртқы саясат, дін, 
философия, қоғамдық ой-сана, мемлекеттік институттар, әлеуметтік 
психология және т.б. Шығыс елдерінің сыртқы саясаты жайындағы кешенді 
түсінік пәнаралық тұрғы негізінде қалыптасады. 

 
 
 
 



ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

№ Тақырыптың атауы 

1 

Оқитын елдің сыртқы саясаты. Меңгеру объектісі, түсіндірмелік 
құралы, пәннің терминогиясы және библиографиясы. Сыртқы саяси 
принциптер мен мемлекеттің саясатын айқындайтын негізгі ресми 
құжаттар. 

2 Ұлттық стратегиялық қызығушылықтар мен мемлекеттің 
халықаралық аренадағы сыртқы саяси міндеттері. 

3 Оқитын елдің  әр түрлі тарихи кезеңдерінің сыртқы саяси қарым-
қатынастары. 

4 Қазіргі замандағы сыртқы саясаттағы негізгі мәселелер мен 
бағыттар. 

5 Оқитын елдің сыртқы саясатындағы концептуальдық ерекшеліктер 
мен даму тенденциялары. 

6 Мемлекеттің сыртқы саясатына әсер ететін негізгі факторлар 
(қоғамдық- экономикалық, географиялық, саяси, идеологиялық, діни) 

7 Оқитын елдің ядролық саясаты. 

8 Оқитын елдің басқа мемлекеттермен қарым-қатынасының негізгі 
даму сатылары. 

9 Мемлекеттің сыртқы саяси инициативтері. 

10 Оқитын елдің халықаралық ұйымдарға қатысуы, келісімшарттары, 
пактілері, әскери-саяси блоктары. 

11 Әлемдік саяси үрдістер және оның оқитын елге әсері. 

12 Ұлттық қауіпсіздікке сын-тегеуріндері мен қауіп-қатері, 
шекаралық қақтығыстар. 

13 Халықаралық мәселелерді бірыңғайландыруға мемлекеттің 
атсалысуы. 

14 Халықаралық терроризммен күрес, саяси тұрақтылық пен ұлттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етуі. 

15 Заманауи жаһандық және интеграциялық шартттар негізіндегі 
оқитын елдің сыртқы саясаты 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Пәнді оқыту мақсаты – Шығыс елдерінің жаһандық жүйесіндегі 

халықаралық қарым – қатынастарының ұстанымдарын ашып көрсету. 
Пәнді оқыту міндеттері: 
- оқитын елдің сыртқы саясатына жалпы сипаттама; 
- шығыс елдерінің сыртқы саясатының ерекшеліктерін айқындау; 

дәуірге бөлудегі мәселелелерді қарастыру; 
- шығыс елдерінің тарихының негізгі кезеңдерін ашып көрсету және 

сыртқы саясаттағы кезеңдерін көрсету. 



Бұл пәнді оқытудағы негізгі объект халықаралық қатынастардағы 
әрекеттер.Оқитын елдің екіжақты немесе  көпжақты серіктестігінің әсер етуі. 

Пәнді оқудағы негізгі әдістері: өркениетті тәсілдеме, тарихилық 
принцип, көпжақтылық принципі, салыстырмалы әдіс, кросс-мәдени 
сараптама, тарихи-мәдени әдістеме және т.б. 

Бұл пәннің басқа  ғылымдар арасындағы  рөлі мен орны : «Оқитын 
елдің сыртқы саясаты» пәнін оқу тарихтағы таихи үрдістердің жалпы және 
негізгі бағыттарын ашуға, студенттердің ғылыми дүниетанымдарын 
қалыптастыруға негізделеді. 

Бұл пәнді оқу барысында студенттер оқитын елдің сыртқы саяси даму 
барысын сипаттайтын негізгі түсініктер жайында білуі керек. Оқитын елдің 
сыртқы саяси жағдайының заманауи ғылыми зерттеулердегі  мәселелерімен 
таныс болуы шарт.  

Пәннің қысқаша тарихи очеркі. 
Бұл пәнде халықаралық қатынастар теоретикалық көзқарастар негізінде 

қарастырылады. Халықаралық қатынастардың жалпы заңдылықтарын 
сипатайды. Оле Холсти халықаралық қатынастардың қызметін күн көзінен 
қорғайтын көзілдірік сияқты сипаттайды, ол адамға  әлемнің алуан түрлі 
түстерін көруге мүмкіндік береді, бірақ барлық шынайылықты емес 
дейді.Халықаралық қатынастардағы үш танымал теория – реализм, 
либерализм, марксизм. Оқитын Шығыс елдерінің басқа елдермен 
ынтымақтастығының даму тенденциясын тануға; Шығыс елдерінің сыртқы 
саясатының ары қарай даму мүмкіндіктерін болжауға; отансүйгіштікке баулу; 
Қазақстандық саясаткерлердің Шығыс елдерінің сыртқы саясаты бойынша 
көзқарастарын талдауға  бағытталған. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
АРАБ ЕЛДЕРІ 
Араб елдерінің сыртқы саясатының негізгі ерекшеліктері.  
Араб елдерінің сыртқы экономикасын қалыптастыратын негізгі 

факторлар. Араб елдерінің геосаяси жағдайы. Экономикалық және әскери 
ахуалы. Араб әлемі және жаһандану мәселелері. Араб бірігу мәселелері. 
Панарабизм және панисламизм мәселелері. Араб елдерінің қоғамдық ой-
санасы. Географиялық ерекшеліктері. Экспорт мәселесі. Парсы 
шығанағындағы елдердің әлемдік қарым-қатынасқа ұмтылуы. Мұсылман 
әлемі: діни мәселе бойынша интеграция. Діни жағдай. Ұлттық 
құндылықтардың сақталуы. Ислам ынтымақтастық ұйымының(ИЫҰ)  әлемдік 
маңызы және жаһанданудағы рөлі. Шығыс Араб аймақтық ұйымдар. 
Шығыстағы Арабтардың интеграциялық үрдістері. Мағриб елдерінің 
интеграциялық үрдістері. Араб елдерінің Еуропамен қатынасының дамуы. 
ЮНЕСКО-ның әлемдік институт ретінде мойындалуы.Ұлыбритани мен Парсы 
шығанағы. Тунис, Ливия, Египет, Йемен, Сириядағы «Араб 
көктемі».Төңкерістен кейінгі араб елдерінің жағдайы. 

 



Араб-мұсылман әлемінің сыртқы саясаттағы  мақсаттары мен 
басымдылықтары.  

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі араб елдерінің сыртқы саясаты. 
Араб елдерінің тәуелсіздік алуы. Араб елдерінің сыртқы саясатының 
ерекшеліктері. Солтүстік Африка, Макғриб, Жерорта теңізі және Парсы 
шығанағындағы араб елдерінің сыртқы саясаттағы басымдылықтары. 
Социалистік және батыстық бағыттағы Араб елдері. БҰҰ-ның араб 
аймағындағы рөлі. Ядролық қарудан бас тартуы. Қазақстан мен Араб елдерінің 
байланысы.Таяу Шығыстағы нарықтық-экономикалық институттардың рөлі. 
Экологиялық мәселелер. Араб мамандарын шетелде оқыту бағдарламалары. 
Араб елдерінің басқа елдермен ғылыми-техникалық, мәдени және 
гуманитарлық байланыстары. Терроризмен күрес мәселелері. 

 
Араб елдерінің сыртқы экономикалық басымдылықтары.  
Араб елдерінің сыртқы экономикалық қызметтегі негізгі бағыттары. Араб 

елдерінің сыртқы саясатындағы мұнай факторы. Мұнай экспорттаушы Араб 
елдерінің ұйым құруы (ОПЕК) және оның рөлі. ОПЕК-тің әлем нарығындағы 
орны. Экспорттық потенциалдың өсуі. Араб ынтымақтастық ұйымы. Ұйымның 
саяси және экономикалық міндеттері.Саяси-экономикалық ұйымның құрылуы 
– Араб Мағриб ұйымы және аймақтық мәселелерді шешудегі рөлі. Әлемдік 
транспорттық қатынастың құрылыуы. Нарықтық қатынастар орнатуда  
батыстық тәжіриебені пайдалану.Сыртқы экономикалық саясаттағы кредиттік 
– банктік жүйе. Кедендік саясат мәселелері. Ислам даму банкі және оның 
Қазақстандағы  қызметі.  

 
Азия мен Африкадағы Араб елдерінің жаһандық жағдайдағы 

сыртқы саясаты.  
Араб елдерінің әлемдік саясат жүргізудегі рөлі. ХХI ғ. басындағы 

әлемдегі геосаяси жағдай. Араб әлемі және халықаралық ұйымдар.Ядролық 
қаруды таратпау жөніндегі Араб елдерінің  тәсілдемелері. Сыртқы саясаттағы 
негізгі бағыттарға анықтама. Шығыс Араб елдерінің ТМД елдерімен өзара 
қарым-қатынас орнатуы. Әлемдік державалармен өзара қарым-қатынасы: 
АҚШ-пен, Жапониямен, Ресеймен және Еуропа елдерімен. Араб елдерінің 
Қазақстанмен саяси, экономикалық, мәдени қарым-қатынастары. 

Азиядағы Араб елдерінің негізгі сыртқы саясаттағы бағыттары. 1980 – 
2000 жж Ирактің сыртқы саясаты. Иран – Ирак, Ирак – Кувейт соғысының 
себептері. Кувейттегі Ирак агрессиясы және «Буря в пустыне» әскери 
операциясы. Саддам Хуссейннің билікке келуі және араб әлеміндегі саясаты. 
Ирактың қазіргі сыртқы саясаты. Иордания. 1970 – 90 жж. Иордания сыртқы 
саясаты. Иорданияның Ирак-кувейт соғысына қатыспау саясаты және  
мемлекеттің ішкі, сыртқы саясатына әсері. 1967 ж. араб-израиль соғысының 
Иорданияның  сыртқы саясатына әсері. Иордания – Израиль бейбіт келісімі. 
Сирия. БААС партиясының араб бірлігі идеологиясы жөніндегі рөлі.ОАР 
құрамындағы Сирия. Сирия және араб-израиль соғысы. Хафез Асад саясаты. 
Башар Асаттың билікке келуі. Ливан, Иордания, Сириядағы босқындар 



мәселесі. Сирия мен Түркияның қарым-қатынастары. Араб Йемен 
Республикасы мен Халықтық   Демократиялық Йемен Республикасының саяси 
бағыттары. НДРЙ мен КСРО-ның байланыстары. АРЙ мен Сауд Арабия 
қатынастары. Йеменнің бірігуі. Аль Абдалла Салех және оның сыртқы саясаты. 
Ливан. Ливанның құлдырауы. 1948 ж Палестина соғысына Ливанның қатысуы. 
Израильдің Ливанға басып кіруі. Босқындар мәселесі. 1990 – 2000 жж 
Ливанның сыртқы саясаты. Жалпы ұлттық қозғалысттағы христиандардың 
рөлі. Генерал Эмиль Лахудтің сыртқы саясаты. Еуро Одақ пен Ливан. 

 
Парсы Шығанағындағы Араб елдерінің негізгі сыртқы саясаты. 
Шығыс Жерорта Теңізі мен Парсы Шығанағындағы араб елдерінің саяси 

жағдайы. Араб елдерінің достық саясаты. Транспорт пен энергетика 
мәселелері. Көрші елдермен бейбітшілікті сақтау. АҚШ-пен байланысы. 
Әлемдік қауымдастықта маңызды орын алуы және нарықтық-экономикалық 
қарым-қатынастары. Жаңа технологияларды енгізуі. Шетелдік инвестиция 
мәселелері. Араб қоғамындағы макроэкономика. Экономикалық дамудың 
объективті факторлары. 80-ж. Парсы Шығанағындағы қарулы қақтығыстар. 
Аймақтағы қауіпсіздік мәселесі. Сауд Арабиясы және АСЕАН елдері. Сауд 
Араби мен АҚШ-тың байланыстары. 1973 ж. араб-израиль соғысы және Сауд 
Арабияның антиизраиль саясаты. Сауд Арабияның мұсылман әлеміндегі 
рөлі.Сауд Арабияның АРАМКО компаниясындағы рөлі. Кувейттің тәуелсіздік 
алуы, мемлекеттің сыртқы саясаты. Кувейт – Қазақстан байланыстары. Парсы 
Шығанағындағы Араб монархиялық мемлекеттер. БАӘ, Катар, Бахрейннің 
тәуелсіздік алуы. Парсы Шығанағындағы араб елдерінің Қазақстанмен 
дипломатиялық қарым-қатынастары. ССАГПЗ құру және оның Қазақстанмен 
политикалық байланытары. АҚШ пен НАТО-ның Парсы Шығанағындағы рөлі. 

 
Араб елдерінің сыртқы саясаттағы таяушығыстық мәселесі. 
Палестина мәселесі. Палестин-израиль қақтығысы: саясат, экономика, 

діндегі мәселелер. АҚШ-тың Таяу Шығыстағы саясаты. Египет-израиль 
қатынастары. Иордан-израиль қатынастары. Ливан-израиль қатынастары. 
Таяушығыстық мәселенің бірыңғайлануы. 2006ж. сайлау. Ислам 
Конференциясы ұйымынының  таяушығыстық мәселені шешудегі әлемдік 
маңызы. Қақтығысты бірыңғайландырудағы Иерусалимнің саяси рөлі. 
Палестина босқындарының мәселесі. 

 
Мағриб елдерінің сыртқы саясаты.  
Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Мағриб елдерінің сыртқы саясаты. 

Араб қатынастарының дамуы. Ливияның монархиялық жүйесі. Муамар 
Каддафидің «Жасыл кітап» немесе «Үшінші дүниежүзілік теория». Ұлы Ислам 
империясын құру жөніндегі Муамар Каддафидің идеясы. Марокко мен АСЕАН 
елдері.1950 – 1960 жж. марокко-мавритан қатынастары. Хасан II сыртқы 
саясаты. 1956 – 1962 жж. Алжирдегі ұлт-азаттық күрес. Абдель Азиз 
Бутефликидің сыртқы саясаты.Тунистің тәуелсіздік алуы. Хабиба Бургиб 



билігінің сыртқы саясаты. КСРО мен Тунис қарым-қатынастары. Тунистің 
Еуро Одақпен қатынасы. Мағриб елдеріндегі «Араб көктемі». 

 
Африкадағы араб елдерінің сыртқы саясаттағы негізгі бағыттары. 
Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Африкадағы Араб елдерінің  

сыртқы саясатының негізгі бағыттары. Араб елдерінің интеграциялық 
үрдістері. Африка Бірлігі Ұйымы: мақстаттары мен міндеттері. Араб 
мемлекеттер Лигасының рөлі мен қызметі. Африкадағы Араб елдері мен 
Еуропа елдерінің қатынастарының дамуы. Қазақстан мен Араб әлемінің 
экономикалық және саяси байланыстарының кеңейтілуі. Суэц дағдарысына 
дейінгі Арабтар мен Израиль. Суэц дағдарысы және оның әлемдік маңызы. 
Насердің өліміне дейінгі және кейінгі Египеттің сыртқы саясаты. ОАР 
құрылуы. Анвар Садаттың сыртқы саясаты. Кэмп – Дэвид келісімшарттары 
және оның Египеттегі нәтижесі. Ашық есік саясаты. АҚШ-пен қарым-қатынас. 
Хусни Мубарактың сыртқы саясаты. 

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Оқитын елдің Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі сыртқы 
саясаты. 

2. Оқитын елдің қазіргі замандағы саяси процесстері. 
3. Оқитын елдің саясатындағы заманауи діни конфессиялар. 
4. Оқитын ел саясатындағы Таяу Шығыс мәселелері.   
5. Оқитын елдің қазіргі заман сыртқы саясатындағы концепциялар. 
6. Европалық Одақ және оқитын елдің сыртқы саясаты. 
7. Оқитын ел сыртқы саясатындағы босқындар мәселесі. 
8. Қазіргі заман әлемдік саясаттағы Шығыс елдері: басты мақсаттары, 

міндеттері, артықшылықтары және өзекті мәселелері. 
9. Жаһандану кезеңіндегі оқитын елдің сыртқы саясаты. 
10. Қазақстан және Шығыс: саяси-дипломатиялық, сауда-

экономикалық және мәдени-білім қатынастары. 
 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 

 
1. Оқитын ел сыртқы саясатындағы Парсы шығанағы аймағындағы 

негізгі жолдары. 
2. Оқитын ел сыртқы саясатындағы мұнай факторы. 
3. МЭЕҰ және оның оқитын ел сыртқы саясатындағы орны. 
4. Қазақстан және оқитын елдің сыртқы саясаты. 
5. Оқитын елдің сыртқы саясатындағы халықаралық қатынастар. 
6. Оқитын елдің сыртқы саясатындағы ядролық фактор. 
7. Оқитын ел сыртқы саясатындағы территориялық мәселелер. 
8. Оңтүстік Азия және Таяу Шығыстағы аймақтық интеграциясында 



оқитын елдің орны. 
9. Оқитын ел және әлем саясатындағы басты орталықтар: Корея және 

АҚШ, Қытай және Ресей, Түркия және ЕО, Қытай және Жапония, араб елдері 
және АҚШ, Үндістан және  Пәкістан. 

10. Аймақтық қауіпсіздік жүйесіндегі оқитын елдің орны және 
маңызы. 

11. «Оқитын елдің қазіргі замандағы даму кезеңіндегі басты 
мәселелері» тақырыбында презентация  дайындау және зерттемелі баяндаманы 
жазу. 

12. «Халықаралық ұйымдардың халықаралық қатынастардың 
қатысушылары ретіндегі жалпылай сипаттамасы» тақырыбында презентация  
дайындау және зерттемелі баяндама жазу. 

13. «Қазіргі замандағы халықаралық қауіпсіздік мәселелері»  
тақырыбында презентация  дайындау және зерттемелі баяндама жазу. 

14. «Суық соғыстан кейінгі халықаралық қатынастар мәселелері 
бойынша теориялық дискуссия» тақырыбына баяндама дайындау. 

15. «Оқитын елдің ақпараттық қоғамдағы геосаясаты: кеңістік үшін 
таластағы жаңа виртуалдық стратегиялар» тақырыбында презентация 
дайындау. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. «Оқитын елдің басқа елдермен ғылыми-техникалық, мәдени және 
гуманитарлық байланыстрары» тақырыбында реферат жазу. 

2. «Оқитын елдің саяси-экономикалық ұйымдарды құруы және 
аймақтық мәселелерді бірыңғайландырудағы рөлі» тақырыбында баяндама 
жасау. 

3. «Оқитын елдің жер мәселесі» тақырыбында баяндама жасау. 
4. «Оқитын елдің сыртқы саясаты және  ХХ ғ 80-90 жж. Оңтүстік 

Тынық Мұхит аймағындағы мемлекеттердің қауіпсіздігі» тақырыбында 
баяндама жасау. 

5. «Оқитын елдің сыртқы саясатындағы территориялық мәселелер» 
тақырыбында эссе жазу. 

6. «Оқитын елдің қазіргі замандағы негзгі сыртқы саяси мәселелері» 
тақырыбында баяндама жасау. 

7. «ТАПИ-дің Оңтүстік және Орталық Азиядағы интеграциялық 
үрдістері» тақырыбында баяндама жасау. 

8. «Халықаралық қатынастардағы негізгі мәселелер және саяси ойлар 
тарихындағы сыртқы саясат» жөнінде презентациялық материалдар дайындау 
және ғылыми – зерттеу баяндама жасау. 

9. «Оқитын елдің сыртқы саясатындағы Еуропалық вектор» 
тақырыбында баяндама жасау. 

10. «Оқитын елдін сыртқы саясатындағы ядролық мәселе» 
тақырыбында баяндама жасау. 



11. «Оқитын елдің халықаралық терроризммен күрес мәселесі 
бойынша рөлі» тақырыбында презентация дайындау. 

12. «Оқитын елдің сыртқы саясаты және энергетикалық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету мәселесі» тақырыбында баяндама жасау. 

13. «Оқитын елдің Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі сыртқы 
саясаты» тақырыбында баяндама жасау. 

14. «Оқитын елдің сыртқы саясатындағы Азиялық вектор» 
тақырыбында баяндама жасау. 

15. «Оқитын елдің жаһандық және аймақтық ұйымдарға қатысуы» 
жөнінде презентациялық материалдар дайындау және ғылыми-зерттеу 
баяндама жасау. 
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ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫ 
 
Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Иран Ислам 

Республикасының сыртқы саясаты.  
КСРО-мен қарым-қатынасы. 1946 ж Кеңес әскерінің Ираннан 

шығарылуы. Демократиялық қозғалыста Кеңес Одағының Ирандық 
Азербайджан мен Ирандық Күрдістанға әсері. Ағылшын-Иран қарым-
қатынасы. АИНК. Иран мұнайы үшін Ағылшын-Американ қарама-
қайшылықтары. 1951-1953 жж. Мосаддық үкіметінің жаңа сыртқы саяси курсы.  

 
1950-1960 жж. Иранның сыртқы саясаты.  



1953 ж. төңкеріс салдары.АҚШ пен Ағылшындардың Ирандағы 
экономикалық және саяси экспансиясы. «Көмек» және Ираннан «коммунистік 
қауіп» экспансиясы. Иран мұнайын өндіру, өңдеу үшін МНК құрылуы. 

 
Жаңғырған отаршылдық экспансиясының басталу кезеңі. 
Иранның Бағдат пактісіне кіруі. Иранның сыртқы саясатындағы 

батыстық курс. 1957 ж. Иранның «Эйзенхауэр доктринасын» қабылдауы. 1959 
ж. Иран мен АҚШ-тың әскери келісімшарты. Шекаралық және нарықтық 
мәселе бойынша Иран – Кеңес қарым-қатынасы. Иранның Кеңес Одағына 
шабуыл жасамау және достық қарым-қатынас жайындағы келісімге қол қоюдан 
бас тартуы. 

 
1960-70 жж. Иранның сыртқы саясаты. 
Иранның сыртқы саясаты мен экономикасы арасындағы тығыз қарым-

қатынас. Иранның Батысқа біржақты бағдарлануынан ауытқуы. Иранның жаңа 
сыртқы саяси курсы. Батыс елдерімен экономикалық және әскери-саяси 
байланыстарды сақтау және ары қарай нығайта түсу. Социалистік 
мемлекеттермен тығыз байланыста болу. Дамушы елдермен қарым-қатынасты 
жақсарту. Экономикалық ынтымақтастық. Кеңес одағымен мәдени қарым-
қатынастары. Парсы Шығанағындағы Араб елдерімен қарым-қатынасы. 1972 
ж. Ормуз бұғазы  – Абу Мұса, Үлкен және Кіші Томб аралдарымен Иранның 
айналысуы. Иракпен қарым-қатынасы. Территориялық мәселе және күрттер 
мәселесі. 

 
1978-1979 жж. Ислам төңкерісі және ИИР 80 жж. сыртқы бағыты. 
1978-1979 жж. Ислам төңкерісі және Иран Ислам Республикасының 

сыртқы саясаты. «Шығыс та емес, Батыс та емес, тек Ислам» саясаты. Ислам 
төңкерісінің экспорты. Иран – американ қарым-қатынастары. Олардың 
арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастардың тоқтатылуы. АҚШ-тың 
экономикалық шектемесі. ИИР мен Батыс Еуропа елдерімен қарым-
қатынасының құлдырау кезеңі.1980-1988 жж. Иран – Ирак соғысы. ИИР 
геосаясаты. 

 
1990-2000 жж. Иранның сыртқы саясаты.  
ИИРсыртқы саясатының негізгі бағыты. С.М.Хатами үкіметінің сыртқы 

саясаты. «Өркениет диалогі» принципі. Иранның АҚШ Еуропа Одағымен 
экономика және өнеркәсіп саласы бойынша ынтымақтастыққа ұмтылуы, 
Еуропалық Одақ және АҚШ. ИИР мен ЕО қарым-қатынасынының 
бірыңғайлануы. ИИР және араб әлеміндегі елдер. Иранның араб елдерімен 
өзара қарым-қатынасындағы мұнай факторінің рөлі. Иранның сыртқы 
саясатындағы Парсы шығанағы елдері. БАӘ мен арадағы территориялық 
мәселелер. Сауд Арабия мен ИИР. Дипломатиялық қатынастардың тоқтатылуы 
және арадағы шиеленістер. С.М.Хатами билікке келген кездегі мәселелердің 
бірыңғайлануы. Араб әлеміндегі елдер мен аймақтық қауіпсіздік. Араб 
Республикасы Египет пен ИИР.Таяу Шығыс мәселесі мен Иранның позициясы. 



Исламдық ұйымдарға Иранның қолдау көрсетуі. Түркия мен ИИР. Күрт 
мәселесі. Аймақтық мәселелер мен оны шешу жолдары. Тәуелсіз Орта Азия 
мемлекеттерінің Иранның сыртқы саясатында алатын рөлі. Орта Азия 
мемлекеттеріне  Иран-Түркия бәсекелестігі. Аймақтағы қауіпсіздік пен 
тұрақтылықты сақтау және ИИР рөлі. ТМД елдері мен ИИР. Қазақстан мен 
ИИР сыртқы саясаты. 

 
Дипломатиялық қатынастардың орнатылуы. 
Аймақтық мәселелер. Сауда-экономикалық қатынастар. Каспий теңізі 

мәселесін шешу және Иранның ұстанымы. ҚР мен ИИР-дың жол-көлік және 
байланыс саласы бойынша серіктестігі. ИИР сыртқы саясатында ЭКО рөлі. 
ИИР мен Ресей Федерациясы. Мемлекеттердің географиялық орналасуы мен 
стратегилық қызығушылықтары. Иран мен Ресейдің сыртқы саясатта 
экономика, саясат бойынша серіктестігі. Аймақтық мәселелер: Каспий теңізі 
мәселесі, Парсы шығанағындағы бірлескен іс-әрекеттері. ИИР мен Ресейдің 
атом энергетика саласы бойынша серіктестігі. ИИР сыртқы саясатындағы 
негізгі мәселелер. 

 
ИИР және АҚШ-тың Ауғаныстан мен Ирактағы саясаты. 
АҚШ пен оның «страны оси зла» саясаты. ИИР аймақтық қауіпсіздігі. 

ИИР атом жнергетика саясаты жіне АҚШ саясаты. ИИР мен ЕО. Өркениет 
диалогі: ИИР мен ЕО. Каспий теңізі мәселесі және Иран ұстанымы. 

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Оқитын елдің Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі сыртқы 
саясаты. 

2. Оқитын елдің қазіргі замандағы саяси процесстері. 
3. Оқитын елдің саясатындағы заманауи діни конфессиялар. 
4. Оқитын ел саясатындағы Таяу Шығыс мәселелері.   
5. Оқитын елдің қазіргі заман сыртқы саясатындағы концепциялар. 
6. Европалық Одақ және оқитын елдің сыртқы саясаты. 
7. Оқитын ел сыртқы саясатындағы босқындар мәселесі. 
8. Қазіргі заман әлемдік саясаттағы Шығыс елдері: басты мақсаттары, 

міндеттері, артықшылықтары және өзекті мәселелері. 
9. Жаһандану кезеңіндегі оқитын елдің сыртқы саясаты. 
10. Қазақстан және Шығыс: саяси-дипломатиялық, сауда-

экономикалық және мәдени-білім қатынастары. 
 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 

 
1. Оқитын ел сыртқы саясатындағы Парсы шығанағы аймағындағы 

негізгі жолдары. 



2. Оқитын ел сыртқы саясатындағы мұнай факторы. 
3. МЭЕҰ және оның оқитын ел сыртқы саясатындағы орны. 
4. Қазақстан және оқитын елдің сыртқы саясаты. 
5. Оқитын елдің сыртқы саясатындағы халықаралық қатынастар. 
6. Оқитын елдің сыртқы саясатындағы ядролық фактор. 
7. Оқитын ел сыртқы саясатындағы территориялық мәселелер. 
8. Оңтүстік Азия және Таяу Шығыстағы аймақтық интеграциясында 

оқитын елдің орны. 
9. Оқитын ел және әлем саясатындағы басты орталықтар: Корея және 

АҚШ, Қытай және Ресей, Түркия және ЕО, Қытай және Жапония, араб елдері 
және АҚШ, Үндістан және  Пәкістан. 

10. Аймақтық қауіпсіздік жүйесіндегі оқитын елдің орны және 
маңызы. 

11. «Оқитын елдің қазіргі замандағы даму кезеңіндегі басты 
мәселелері» тақырыбында презентация  дайындау және зерттемелі баяндаманы 
жазу. 

12. «Халықаралық ұйымдардың халықаралық қатынастардың 
қатысушылары ретіндегі жалпылай сипаттамасы» тақырыбында презентация  
дайындау және зерттемелі баяндама жазу. 

13. «Қазіргі замандағы халықаралық қауіпсіздік мәселелері»  
тақырыбында презентация  дайындау және зерттемелі баяндама жазу. 

14. «Суық соғыстан кейінгі халықаралық қатынастар мәселелері 
бойынша теориялық дискуссия» тақырыбына баяндама дайындау. 

15. «Оқитын елдің ақпараттық қоғамдағы геосаясаты: кеңістік үшін 
таластағы жаңа виртуалдық стратегиялар» тақырыбында презентация 
дайындау. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. «Оқитын елдің басқа елдермен ғылыми-техникалық, мәдени және 
гуманитарлық байланыстрары» тақырыбында реферат жазу. 

2. «Оқитын елдің саяси-экономикалық ұйымдарды құруы және 
аймақтық мәселелерді бірыңғайландырудағы рөлі» тақырыбында баяндама 
жасау. 

3. «Оқитын елдің жер мәселесі» тақырыбында баяндама жасау. 
4. «Оқитын елдің сыртқы саясаты және  ХХ ғ 80-90 жж. Оңтүстік 

Тынық Мұхит аймағындағы мемлекеттердің қауіпсіздігі» тақырыбында 
баяндама жасау. 

5. «Оқитын елдің сыртқы саясатындағы территориялық мәселелер» 
тақырыбында эссе жазу. 

6. «Оқитын елдің қазіргі замандағы негзгі сыртқы саяси мәселелері» 
тақырыбында баяндама жасау. 

7. «ТАПИ-дің Оңтүстік және Орталық Азиядағы интеграциялық 
үрдістері» тақырыбында баяндама жасау. 



8. «Халықаралық қатынастардағы негізгі мәселелер және саяси ойлар 
тарихындағы сыртқы саясат» жөнінде презентациялық материалдар дайындау 
және ғылыми – зерттеу баяндама жасау. 

9. «Оқитын елдің сыртқы саясатындағы Еуропалық вектор» 
тақырыбында баяндама жасау. 

10. «Оқитын елдін сыртқы саясатындағы ядролық мәселе» 
тақырыбында баяндама жасау. 

11. «Оқитын елдің халықаралық терроризммен күрес мәселесі 
бойынша рөлі» тақырыбында презентация дайындау. 

12. «Оқитын елдің сыртқы саясаты және энергетикалық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету мәселесі» тақырыбында баяндама жасау. 

13. «Оқитын елдің Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі сыртқы 
саясаты» тақырыбында баяндама жасау. 

14. «Оқитын елдің сыртқы саясатындағы Азиялық вектор» 
тақырыбында баяндама жасау. 

15. «Оқитын елдің жаһандық және аймақтық ұйымдарға қатысуы» 
жөнінде презентациялық материалдар дайындау және ғылыми-зерттеу 
баяндама жасау. 

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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ТҮРКИЯ 
 
Екінші дүниежүзілік соғысы кезіндегі Түркияның сыртқы саясаты.  
Екінші дүниежүзілік соғысы жылдарындағы түріктердің бейтараптық 

саясаты. Кеңес-түрік, неміс-түрік қарым-қатынастары. 
 
Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Түркияның сыртқы саясаты. 
Түркияның АҚШ-пен жақындасуы. «Трумэн доктринасы». «Маршалл 

жоспары»1948 ж. Түркияның НАТО-ға мүше болуы (1952 ж). 1951 ж. 10 
қарашада Таяу Шығыс пен Орта Шығыс аймағына әскери база орнату 
жқніндегі АҚШ, Англия,Франция мен Түркияының бірлескен декларациясы. 
«Қырғи-қабақ соғысы» жылдарындағы Түрік – Кеңес қарым-қатынастары. 
Түркияның Еуропа елдерімен саяси және экономикалық қарым-қатынастары. 
Батыс капиталын өзіне қарату саясаты. Түркия мен араб елдері. Түркия мен 
Араб Лигасы елдері. Түркия, Ирак, Иран, Пәкістан, Англия қатысуымен Бағдат 



пактісінің рәсімделуі (Бағдат, 1955 ж. қараша). Ирактың Бағдат пактісінен 
шығуы. СЕНТО құрылуы (Анкара,1957 ж.). Азия мен Африка елдерінің Багдун  
конференциясы (1955 ж., сәуір) және Түркия саясаты. БҰҰ жұмысы және түрік 
дипломатиясы.Түрік-грек қарым-қатынастары және Кипр мәселесі. Кипр 
мәселесі бойынша Лондондағы ағылшын – грек – түрік конференциясы (1955 
ж. тамыз). Кипр мәселесі бойынша Англия, Греция, Түркия сыртқы істер 
министрлерінің келіссөздері (1959 ж.,18 ақпан). 

 
Жаңа замандағы Түркияның сыртқы саяси концепциялары.  
КСРО-ның құлдырауы. Түркия мен ТМД елдері. Түркия мен Кавказ. 

Түркия мен Орта Азия елдері. Түркия мен Таяу Шығыс. Ревах партиясы билігі 
кезіндегі Түркияның сыртқы саясаты.  

 
Түркияның Оңтүстік Азия елдері мен Қиыр Шығыспен қарым-

қатынастары.  
Түркияның геосаяси жағдайы. Еуропалық вектордың Түркияның сыртқы 

саясатындағы басымдылықтары. Еуропадағы интеграция мәселелері. 
Еуропалық экономикалық қауымдастығы.  

 
«Түрік реформа атасы» Т.Озалдың 1990 жж ЕЭО-қа Түркияның 

толық құқығы бар екендігі туралы концепциясы.  
Экономиканың либерализациясы, мемлекеттің демократиялық даму 

мәселелері. Күрт мәселесі. Еуропалық Одақтың кеңейтілуі және түрік 
дипломатиясы. Кипр шиеленісі. Н.Эрбакан үкіметі. Исламизм позициясының 
күшейтілуі.  

 
Ирак пен Иранмен қарым-қатынасының нығайтылуы.  
«Үлкен сегіздік» ислам ұйымын құру жоспары. Стамбулдағы құрылтай 

конференциясына Түркия, Иран, Пәкістан, Египет, Малайзия, Индонезия, 
Нигерияның қатысуы (1997 ж., қаңтар).  

 
Постсоветтік кеңістікте түркітілдес егеменді мемлекеттердің 

құрылуы.  
Премьер-министр Тұрғыт Озалдың 1990 ж «Жерорта теңізінен Қытай 

қабырғасына дейінгі Ұлы Түркістан» концепциясы. Түркияның бастамасымен 
түрік халықтарының геосаяси альянсын құру идеясы. Түркияның Орта 
Азиядағы саясатындағы Қазақстанның геосаяси маңызы. Аймақтық мәселелер 
бойынша Түркияның позициясы. Екі ел арасындағы экономикалық қарым-
қатынастардың динамикалық өсуі. Түркітілдес мемлекеттердің 
ынтымақтастығының дамуы. 

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 



1. Оқитын елдің Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі сыртқы 
саясаты. 

2. Оқитын елдің қазіргі замандағы саяси процесстері. 
3. Оқитын елдің саясатындағы заманауи діни конфессиялар. 
4. Оқитын ел саясатындағы Таяу Шығыс мәселелері.   
5. Оқитын елдің қазіргі заман сыртқы саясатындағы концепциялар. 
6. Европалық Одақ және оқитын елдің сыртқы саясаты. 
7. Оқитын ел сыртқы саясатындағы босқындар мәселесі. 
8. Қазіргі заман әлемдік саясаттағы Шығыс елдері: басты мақсаттары, 

міндеттері, артықшылықтары және өзекті мәселелері. 
9. Жаһандану кезеңіндегі оқитын елдің сыртқы саясаты. 
10. Қазақстан және Шығыс: саяси-дипломатиялық, сауда-

экономикалық және мәдени-білім қатынастары. 
 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 

 
1. Оқитын ел сыртқы саясатындағы Парсы шығанағы аймағындағы 

негізгі жолдары. 
2. Оқитын ел сыртқы саясатындағы мұнай факторы. 
3. МЭЕҰ және оның оқитын ел сыртқы саясатындағы орны. 
4. Қазақстан және оқитын елдің сыртқы саясаты. 
5. Оқитын елдің сыртқы саясатындағы халықаралық қатынастар. 
6. Оқитын елдің сыртқы саясатындағы ядролық фактор. 
7. Оқитын ел сыртқы саясатындағы территориялық мәселелер. 
8. Оңтүстік Азия және Таяу Шығыстағы аймақтық интеграциясында 

оқитын елдің орны. 
9. Оқитын ел және әлем саясатындағы басты орталықтар: Корея және 

АҚШ, Қытай және Ресей, Түркия және ЕО, Қытай және Жапония, араб елдері 
және АҚШ, Үндістан және  Пәкістан. 

10. Аймақтық қауіпсіздік жүйесіндегі оқитын елдің орны және 
маңызы. 

11. «Оқитын елдің қазіргі замандағы даму кезеңіндегі басты 
мәселелері» тақырыбында презентация  дайындау және зерттемелі докладты 
жазу. 

12. «Халықаралық ұйымдардың халықаралық қатынастардың 
қатысушылары ретіндегі жалпылай сипаттамасы» тақырыбында презентация  
дайындау және зерттемелі докладты жазу. 

13. «Қазіргі замандағы халықаралық қауіпсіздік мәселелері»  
тақырыбында презентация  дайындау және зерттемелі докладты жазу. 

14. «Суық соғыстан кейінгі халықаралық қатынастар мәселелері 
бойынша теориялық дискуссия» тақырыбына доклад дайындау. 

15. «Оқитын елдің ақпараттық қоғамдағы геосаясаты: кеңістік үшін 
таластағы жаңа виртуалдық стратегиялар» тақырыбына презентация дайындау. 

 



СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 

 
1. «Оқитын елдің басқа елдермен ғылыми-техникалық, мәдени және 

гуманитарлық байланыстрары» тақырыбында реферат жазу. 
2. «Оқитын елдің саяси-экономикалық ұйымдарды құруы және 

аймақтық мәселелерді бірыңғайландырудағы рөлі» тақырыбында баяндама 
жасау. 

3. «Оқитын елдің жер мәселесі» тақырыбында баяндама жасау. 
4. «Оқитын елдің сыртқы саясаты және  ХХ ғ 80-90 жж. Оңтүстік 

Тынық Мұхит аймағындағы мемлекеттердің қауіпсіздігі» тақырыбында 
баяндама жасау. 

5. «Оқитын елдің сыртқы саясатындағы территориялық мәселелер» 
тақырыбында эссе жазу. 

6. «Оқитын елдің қазіргі замандағы негзгі сыртқы саяси мәселелері» 
тақырыбында баяндама жасау. 

7. «ТАПИ-дің Оңтүстік және Орталық Азиядағы интеграциялық 
үрдістері» тақырыбында баяндама жасау. 

8. «Халықаралық қатынастардағы негізгі мәселелер және саяси ойлар 
тарихындағы сыртқы саясат» жөнінде презентациялық материалдар дайындау 
және ғылыми – зерттеу баяндама жасау. 

9. «Оқитын елдің сыртқы саясатындағы Еуропалық вектор» 
тақырыбында баяндама жасау. 

10. «Оқитын елдін сыртқы саясатындағы ядролық мәселе» 
тақырыбында баяндама жасау. 

11. «Оқитын елдің халықаралық терроризммен күрес мәселесі 
бойынша рөлі» тақырыбында презентация дайындау. 

12. «Оқитын елдің сыртқы саясаты және энергетикалық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету мәселесі» тақырыбында баяндама жасау. 

13. «Оқитын елдің Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі сыртқы 
саясаты» тақырыбында баяндама жасау. 

14. «Оқитын елдің сыртқы саясатындағы Азиялық вектор» 
тақырыбында баяндама жасау. 

15. «Оқитын елдің жаһандық және аймақтық ұйымдарға қатысуы» 
жөнінде презентациялық материалдар дайындау және ғылыми-зерттеу 
баяндама жасау. 
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ҮНДІСТАН 
 
Үндістанның сыртқы саясаты  Неру-Шастри (1947-1966 жж.). 1947-

1964-жж. 
Үндістан сыртқы саясатының қалыптасуы және дамуы.  Дж. Неру 

сыртқы саясатына идеологияның ықпалы. Дж. Неру сыртқы саясаттағы 
доктринасының ерекшелктері. Кашмир мәселесі. 1947-48 жж. Үнді- әкістан 
қақтығысы. Қосылмаушылық әрекетіндегі Үндістанның рөлі. Бандунг 
конференциясы 1955 ж. Тибет келісімі 1954 ж. және панчашила принциптері. 
1959 жылы Үндістан-Қытай қарым-қатынастарының шиеленісуі, 1962 жылы 
Үнді-қытай қақтығысы Үндістан-Қытай қарым-қатынасында аумақтық мәселе. 
Үндістан мен Пәкістан арасындағы 1960 жылғы Су ауданының 
делимитациялау туралы келісімі.  1964-1966 жж. Л.Б. Шастри  сыртқы 
саясатының ерекшеліктері. Качск жарасы мәселесі және 1965 жылғы Үнді-
Пәкістан қақтығысы. 1966 жылы Ташкент декларациясы . 

 
И. Ганди кезіндегі Үндістанның сыртқы саясаты  (1966-1984 жж.).  
Индира Ганди сыртқы саясатты дамыту ерекшеліктері . Отандық 

экономикалық процестер мен Үндістан сыртқы саясаты . Шығыс Пәкістанда 
ішкі саяси дағдарыс. 1971ж. Үндістан - Пәкістан қақтығысы.  КСРО мен 
Үндістанның жақындауы. КСРО және  Үндістан арасындағы бейбітшілік және 
ынтымақтастық туралы шарт . 1974 жылы Үндістан ядролық құрылғының 
сынағы мен халықаралық қоғамдастықтың жауабы. 1977-1980 жж. М. Десаи 
тұсында Үндістан сыртқы саясатының өзгеруі АҚШ пен Қытай қарым-
қатынастарының  жылынуы. 

 
Р. Ганди (1984-1989 гг.) кезеңіндегі Үндістанның сыртқы саясаты.  
Үндістан мен Кеңес Одағы арасындағы «ерекше қарым-қатынастарды» 

құру. Үнді-Пәкістан қарым-қатынаста Сиачен мәселесі. Оңтүстік Азия, СААРК 
өңірлік ұйымның қалыптасуы мен дамуындағы Үндістан рөлі . 

 
Қырғи-қабақ соғыс дәуіріндегі Үндістанның сыртқы саясаты (1991-

2011 жж.).  
Прагматикалық сыртқы саясат көшу. 1991-1996 жылғы Н. Рао сыртқы 

саясаты.  Үндістанның сыртқы саясатындағы  экономикалық реформалардың 
әсері. Кеңес Одағының ыдырауы мен Үндістанның көпвекторлы сыртқы 
саясатты қалыптастыруы.  «Шығыстық көзқарас»  стратегиясы және АСЕАН 
елдерімен тығыз қарым-қатынасты дамыту.  «Солтүстік көзқарас» стратегиясы 



және Ресей мен бұрынғы Кеңес Одағы елдерімен қарым-қатынасты дамыту. 
«Батыс көзқарас» стратегиясы және Таяу Шығыс елдерімен қарым-
қатынастарды дамыту. Еуропа елдерімен қарым-қатынастарды нығайту және 
кеңейту, АҚШ, Африка және Латын Америкасы. Кашмир ішкі саяси 
тұрақсыздығындағы ауған факторы. 

1998-2004 жж. А.Б. Ваджпаи сыртқы саясаты. Үндістан мен 
экономикалық санкциялары және  ядролық қаруды сынау. 1999ж. Каргиль 
шиеленісі.  2001 жылы Америка Құрама Штаттарындағы лаңкестік қақтығыс  
және Ауғанстан, Үндістан саясатының өзгеруі. Террористік шабуылдар Дели 
және Кашмир және үнді-пәкістандық қатынастардың шиеленісуі. АӨСШК 
2002 ж. Саммиті және Үнді-Пәкістан қарым-қатынастарының жылынуы. 1999 
ж. Лохор  декларациясы, 2002ж. Дели декларациясы . Confidence Building 
Measures аясындағы Үндістан және Пәкістан әріптестігі. Үндістан ядролық 
бағдарламасы пайда болуына және дамуына себептері. М.Сингх (2004-2011 
жж.) Сыртқы саясаты.  

2005 жылы Америка Құрама Штаттарының ядролық келісімі. Ресеймен 
тығыз қарым-қатынастарды құру. ШЫҰ-ға Үндістанның қатысу. 
Экономикалық саладағы Қытаймен меморандумы.Үндістан сыртқы 
саясатының энергетикалық фактор. Үндістан сыртқы энергетикалық 
саясатының белсендіру . Үндістан сыртқы саясатының әртараптандыру. IPI 
құбыр төсеуінде және ТАПИдағы Үндістан рөлі. АСЕАН және Оңтүстік Азия 
(SAPTA) еркін сауда туралы келісімі. Үндістанның Орталық Азиядағы 
саясатының ерекшеліктері. Үндістан мен халықаралық ұйымдар. Үндістан 
және халықаралық экономикалық ұйымдар. 

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Оқитын елдің Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі сыртқы 
саясаты. 

2. Оқитын елдің қазіргі замандағы саяси процесстері. 
3. Оқитын елдің саясатындағы заманауи діни конфессиялар. 
4. Оқитын ел саясатындағы Таяу Шығыс мәселелері.   
5. Оқитын елдің қазіргі заман сыртқы саясатындағы концепциялар. 
6. Европалық Одақ және оқитын елдің сыртқы саясаты. 
7. Оқитын ел сыртқы саясатындағы босқындар мәселесі. 
8. Қазіргі заман әлемдік саясаттағы Шығыс елдері: басты мақсаттары, 

міндеттері, артықшылықтары және өзекті мәселелері. 
9. Жаһандану кезеңіндегі оқитын елдің сыртқы саясаты. 
10. Қазақстан және Шығыс: саяси-дипломатиялық, сауда-

экономикалық және мәдени-білім қатынастары. 
 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 

 



1. Оқитын ел сыртқы саясатындағы Парсы шығанағы аймағындағы 
негізгі жолдары. 

2. Оқитын ел сыртқы саясатындағы мұнай факторы. 
3. МЭЕҰ және оның оқитын ел сыртқы саясатындағы орны. 
4. Қазақстан және оқитын елдің сыртқы саясаты. 
5. Оқитын елдің сыртқы саясатындағы халықаралық қатынастар. 
6. Оқитын елдің сыртқы саясатындағы ядролық фактор. 
7. Оқитын ел сыртқы саясатындағы территориялық мәселелер. 
8. Оңтүстік Азия және Таяу Шығыстағы аймақтық интеграциясында 

оқитын елдің орны. 
9. Оқитын ел және әлем саясатындағы басты орталықтар: Корея және 

АҚШ, Қытай және Ресей, Түркия және ЕО, Қытай және Жапония, араб елдері 
және АҚШ, Үндістан және  Пәкістан. 

10. Аймақтық қауіпсіздік жүйесіндегі оқитын елдің орны және 
маңызы. 

11. «Оқитын елдің қазіргі замандағы даму кезеңіндегі басты 
мәселелері» тақырыбында презентация  дайындау және зерттемелі баяндаманы 
жазу. 

12. «Халықаралық ұйымдардың халықаралық қатынастардың 
қатысушылары ретіндегі жалпылай сипаттамасы» тақырыбында презентация  
дайындау және зерттемелі баяндама жазу. 

13. «Қазіргі замандағы халықаралық қауіпсіздік мәселелері»  
тақырыбында презентация  дайындау және зерттемелі баяндама жазу. 

14. «Суық соғыстан кейінгі халықаралық қатынастар мәселелері 
бойынша теориялық дискуссия» тақырыбына баяндама дайындау. 

15. «Оқитын елдің ақпараттық қоғамдағы геосаясаты: кеңістік үшін 
таластағы жаңа виртуалдық стратегиялар» тақырыбында презентация 
дайындау. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. «Оқитын елдің басқа елдермен ғылыми-техникалық, мәдени және 
гуманитарлық байланыстрары» тақырыбында реферат жазу. 

2. «Оқитын елдің саяси-экономикалық ұйымдарды құруы және 
аймақтық мәселелерді бірыңғайландырудағы рөлі» тақырыбында баяндама 
жасау. 

3. «Оқитын елдің жер мәселесі» тақырыбында баяндама жасау. 
4. «Оқитын елдің сыртқы саясаты және  ХХ ғ 80-90 жж. Оңтүстік 

Тынық Мұхит аймағындағы мемлекеттердің қауіпсіздігі» тақырыбында 
баяндама жасау. 

5. «Оқитын елдің сыртқы саясатындағы территориялық мәселелер» 
тақырыбында эссе жазу. 

6. «Оқитын елдің қазіргі замандағы негзгі сыртқы саяси мәселелері» 
тақырыбында баяндама жасау. 



7. «ТАПИ-дің Оңтүстік және Орталық Азиядағы интеграциялық 
үрдістері» тақырыбында баяндама жасау. 

8. «Халықаралық қатынастардағы негізгі мәселелер және саяси ойлар 
тарихындағы сыртқы саясат» жөнінде презентациялық материалдар дайындау 
және ғылыми – зерттеу баяндама жасау. 

9. «Оқитын елдің сыртқы саясатындағы Еуропалық вектор» 
тақырыбында баяндама жасау. 

10. «Оқитын елдін сыртқы саясатындағы ядролық мәселе» 
тақырыбында баяндама жасау. 

11. «Оқитын елдің халықаралық терроризммен күрес мәселесі 
бойынша рөлі» тақырыбында презентация дайындау. 

12. «Оқитын елдің сыртқы саясаты және энергетикалық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету мәселесі» тақырыбында баяндама жасау. 

13. «Оқитын елдің Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі сыртқы 
саясаты» тақырыбында баяндама жасау. 

14. «Оқитын елдің сыртқы саясатындағы Азиялық вектор» 
тақырыбында баяндама жасау. 

15. «Оқитын елдің жаһандық және аймақтық ұйымдарға қатысуы» 
жөнінде презентациялық материалдар дайындау және ғылыми-зерттеу 
баяндама жасау. 

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 
Негізгі : 
1. Белокреницкий В.Я., Москаленко В.Н., Шаумян Т.Л. Южная Азия в 

мировой политике. М., 2003. 
2. Журавлева Е.С., Кочетов В.П. Внешняя политика Индии. М., 1991. 
 
Қосыша: 
1. Лунев С.И. Дипломатия в Южной Азии. М., 1993. 
2. Сотников В.Н. Ядерная проблема в индийско-пакистанских 

отношениях. М., 2003. 
3. Шилин А.А. Стратегический баланс в Южной Азии. М., 2004. 
4. Широков Г.К., Лунев С.И. Россия, Китай и Индия в современных 

глобальных процессах. М., 1998.  
 
ПӘКІСТАН 
 
Мемлекет болып қалыптасу кезеңіндегі(1947-1958 жж.)  Пәкістанның 

сыртқы саясаты.  
Британдық Үндістанның бөлінуі мен Пәкістан  сыртқы саясатының 

қалыптасуы.  Кашмир мәселесінің  генезисі және 1947-1958 жылдардағы 
Пәкістан-Үндістан қарым-қатынастары. 1947-1948 жылғы үнді-пәкістандық 
қақтығыс. Америка Құрама Штаттарымен жақындасу және CEНTO және 
СEATO аймақтық әскери-саяси блоктарға Пәкістанды  тарту.  



 
Генералдар Айюб Хан және Яхья Хан (1958-1971 жж.) билігі кезіндегі 

Пәкістанның сыртқы саясаты.  
Аюб Хан сыртқы саясатының ерекшеліктері. Үндістан мен Пәкістан 

арасындағы 1960 жылғы Инд  өзенінің су ресурстарын бөлу туралы келісімге 
қол қою. Үнді-Қытай қақтығысы нәтижесінде Оңтүстік Азиядағы геосаяси 
жағдайдың өзгеруі және Қытай мен Пәкістанның жақындасуы. 1963 жылы 
Қытай мен Пәкістан арасындағы Кашмир аумағын делимитациялау туралы 
келісімі. 1965 жылғы Үнді – Пәкістан қақтығысы. 1966 жылғы Ташкент 
декларациясы. 1970 жылы Шығыс Пәкістанда сайлауда  Авами лигасының  
жеңіске жетуі және 1971 жылғы Үнді-Пәкістан қақтығысы.   

 
З.А.  Бхутто азаматтық әкімшілік билігі(1971-1977 жж.)  кезеңіндегі 

Пәкістанның сыртқы саясаты.  
З.А. Бхутто  сыртқы саясатының табыстары мен кемшіліктері. 1972 

жылы Пәкістан мен Үндістан арасындағы Симла келісімі. 1972 жылы CEНTO 
және СEATO  әскери-саяси блоктан шығу. З.А.Бхутто саясатының ислам жаққа 
бағытталуы. Сауд Арабиясы және Иранмен жақындасу.  Ислам 
Конференциясы Ұйымына Пәкістанның қатысу ерекшеліктері. 

 
Генерал М. Зия-уль-Хақ әскери-бюрократиялық режим(1977-1988 

жж.) тұсындағы Пәкістанның сыртқы саясаты.  
М. Зия Уль-Хақ сыртқы саясатының ерекшеліктері. Пәкістанның 

блоктық саясаттан бас тартып, қосылмау саясатына бағытталуы. Ирандағы  
Ислам революциясы және Пәкістан-Иран қарым-қатынастарының салқындауы. 
Пәкістан мен Ауғанстан арасындағы қарым-қатынастарда «Durand желісі» 
мәселесі. 1979 жылы Кеңес әскерлерінің Ауғанстанға кіруі және Пәкістанның  
Ауғанстанға қатысты аймақтық саясатының өзгеруі. Ауғанстандағы Ислам 
оппозициясын Пәкістанның қолдауы. Америка Құрама Штаттары, Сауд 
Арабиясы,  Қытайдың Пәкістанға   әскери және экономикалық көмек көрсетуі.  
Siachin мұздығы үшін үнді-пәкістандық қатынастарының шиеленісуі. 

 
Парламенттік демократия кезеңіндегі Пәкістанның сыртқы саясаты 

(1988-1999 жж.).  
Пәкістанның сыртқы саясатындағы ішкі саяси үдерістердің ықпалы. 

Бхуттоның және Н.А. Шариф сыртқы саясатының ерекшеліктері.1988 ж. Ауған 
дағдарысын реттеуге арналған Женева келісіміне қол қою. 1989 ж. Кеңес 
әскерлерінің Ауғанстаннан кетуі және Пәкістанның Ауғанстандағы ішкі саяси 
тартысқа қатысуы.  Пәкістанның Талибан әрекеттерін  қолдауы. Оңтүстік Азия, 
СААРК аймақтық ұйымының қалыптасуы мен дамуындағы Пәкістанныі рөлі. 
Кашмирдегі террористік әрекеттің өршуі және Пәкістан-Үндістан қарым-
қатынасы. Пәкістанның ядролық бағдарламасын қалыптастыру және дамыту 
себептері. Пәкістан-Үндістан қарым-қатынастарындағы ядролық фактор. 1998 
жылы Пәкістанда ядролық сынақтар және оған  халықаралық 
қоғамдастықтардың жауабы. 



 
П. Мүшарраф (1999-2006 жж.) билігі кезіндегі Пәкістанның сыртқы 

саясаты. 
П. Мүшарраф сыртқы саясатының ерекшеліктері. Пәкістан-Үндістан 

қарым-қатынастарының шиеленісуі. 1999 ж. Каргиль шиеленісі. 2001 ж. 
Үндістан парламентіндегі терракттар және Үнді- Пәкістан қарым-қатынастары. 
2002 ж СВМДА Саммиті және Үнді-Пәкістан қарым-қатынастарының 
жылынуы.1999 ж. Лохор декларациясы. 2002 ж. Дели деклорациясы. СВМ 
аясындағы Пәкістан және Үндістан ынтымақтастығының дамуындағы 
ұсыныстар. 

2001 жылы АҚШ-тағы лаңкестік шабуылдар мен Пәкістанның сыртқы 
саясатындағы бетбұрыс.  2001 ж. Пәкістанның Ауғанстандағы лаңкестікке 
қарсы операцияларға қатысуы. Пәкістан және Үндістанның қауіпсіздік және 
лаңкестікке қарсы күрес мәселелері бойынша жақындауы. Пәкістан және 
Үндістанның экономикалық және энергетикалық салалары бойынша 
ынтымақтастықтың дамуы. Пәкістанның сыртқы саясатындағы энергетикалық 
фактор. Иран-Пәкістан-Үндістан газ құбыр мәселелері және перспективалары. 
ТАПИ газ құбырының мәселелері және перспективалары. Орталық Азиядан 
Оңтүстік Азияға  транспорттық инфраструктураны дамытудағы Пәкістан рөлі.  
Энергетиканың Пәкістан – Үндістан қарым-қатынастарына тигізген әсері. 

 
Қырғи-қабақ соғыс дәуіріндегі Пәкістан аймақтық саясатының 

ерекшеліктері.  
Пәкістан мен Таяу Шығыстағы аймақтық саясаттың қалыптасуы мен 

дамуы. Пәкістан-Иран қарым-қатынастары. Пәкістан-Сауд қарым-
қатынастары. ЕО елдері және Пәкістан қарым-қатынастары. Пәкістан мен 
Америка Құрама Штаттары арасындағы ынтымақтастықты ерекшеліктері. 
Пәкістан-Ресей қарым-қатынастары. Пәкістан-Қытай қарым-қатынасы. 
Пәкістан-Үндістан қарым-қатынасы. Орталық Азиядағы Пәкістан аймақтық 
саясатының ерекшеліктері. 

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Оқитын елдің Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі сыртқы 
саясаты. 

2. Оқитын елдің қазіргі замандағы саяси процесстері. 
3. Оқитын елдің саясатындағы заманауи діни конфессиялар. 
4. Оқитын ел саясатындағы Таяу Шығыс мәселелері.   
5. Оқитын елдің қазіргі заман сыртқы саясатындағы концепциялар. 
6. Европалық Одақ және оқитын елдің сыртқы саясаты. 
7. Оқытын ел сыртқы саясатындағы босқындар мәселесі. 
8. Қазіргі заман әлемдік саясаттағы Шығыс елдері: басты мақсаттары, 

міндеттері, артықшылықтары және өзекті мәселелері. 
9. Жаһандану кезеңіндегі оқитын елдің сыртқы саясаты. 



10. Қазақстан және Шығыс: саяси-дипломатиялық, сауда-
экономикалық және мәдени-білім қатынастары. 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Оқитын ел сыртқы саясатындағы Парсы шығанағы аймағындағы 
негізгі жолдары. 

2. Оқитын ел сыртқы саясатындағы мұнай факторы. 
3. МЭЕҰ және оның оқитын ел сыртқы саясатындағы орны. 
4. Қазақстан және оқитын елдің сыртқы саясаты. 
5. Оқитын елдің сыртқы саясатындағы халықаралық қатынастар. 
6. Оқитын елдің сыртқы саясатындағы ядролық фактор. 
7. Оқитын ел сыртқы саясатындағы территориялық мәселелер. 
8. Оңтүстік Азия және Таяу Шығыстағы аймақтық интеграциясында 

оқитын елдің орны. 
9. Оқитын ел және әлем саясатындағы басты орталықтар: Корея және 

АҚШ, Қытай және Ресей, Түркия және ЕО, Қытай және Жапония, араб елдері 
және АҚШ, Үндістан және  Пәкістан. 

10. Аймақтық қауіпсіздік жүйесіндегі оқитын елдің орны және 
маңызы. 

11. «Оқитын елдің қазіргі замандағы даму кезеңіндегі басты 
мәселелері» тақырыбында презентация  дайындау және зерттемелі баяндама 
жазу 

12. «Халықаралық ұйымдардың халықаралық қатынастардың 
қатысушылары ретіндегі жалпылай сипаттамасы» тақырыбында презентация  
дайындау және зерттемелі баяндама жазу 

13. «Қазіргі замандағы халықаралық қауіпсіздік мәселелері»  
тақырыбында презентация  дайындау және зерттемелі баяндама жазу 

14. «Суық соғыстан кейінгі халықаралық қатынастар мәселелері 
бойынша теориялық дискуссия» тақырыбына баяндама дайындау. 

15. «Оқитын елдің ақпараттық қоғамдағы геосаясаты: кеңістік үшін 
таластағы жаңа виртуалдық стратегиялар» тақырыбына презентация дайындау. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. «Оқитын елдің басқа елдермен ғылыми-техникалық, мәдени және 
гуманитарлық байланыстрары» тақырыбында реферат жазу. 

2. «Оқитын елдің саяси-экономикалық ұйымдарды құруы және 
аймақтық мәселелерді бірыңғайландырудағы рөлі» тақырыбында баяндама 
жасау. 

3. «Оқитын елдің жер мәселесі» тақырыбында баяндама жасау. 
4. «Оқитын елдің сыртқы саясаты және  ХХ ғ 80-90 жж. Оңтүстік 

Тынық Мұхит аймағындағы мемлекеттердің қауіпсіздігі» тақырыбында 



баяндама жасау. 
5. «Оқитын елдің сыртқы саясатындағы территориялық мәселелер» 

тақырыбында эссе жазу. 
6. «Оқитын елдің қазіргі замандағы негзгі сыртқы саяси мәселелері» 

тақырыбында баяндама жасау. 
7. «ТАПИ-дің Оңтүстік және Орталық Азиядағы интеграциялық 

үрдістері» тақырыбында баяндама жасау. 
8. «Халықаралық қатынастардағы негізгі мәселелер және саяси ойлар 

тарихындағы сыртқы саясат» жөнінде презентациялық материалдар дайындау 
және ғылыми – зерттеу баяндама жасау. 

9. «Оқитын елдің сыртқы саясатындағы Еуропалық вектор» 
тақырыбында баяндама жасау. 

10. «Оқитын елдін сыртқы саясатындағы ядролық мәселе» 
тақырыбында баяндама жасау. 

11. «Оқитын елдің халықаралық терроризммен күрес мәселесі 
бойынша рөлі» тақырыбында презентация дайындау. 

12. «Оқитын елдің сыртқы саясаты және энергетикалық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету мәселесі» тақырыбында баяндама жасау. 

13. «Оқитын елдің Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі сыртқы 
саясаты» тақырыбында баяндама жасау. 

14. «Оқитын елдің сыртқы саясатындағы Азиялық вектор» 
тақырыбында баяндама жасау. 

15. «Оқитын елдің жаһандық және аймақтық ұйымдарға қатысуы» 
жөнінде презентациялық материалдар дайындау және ғылыми-зерттеу 
баяндама жасау. 

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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ҚЫТАЙ 
 
Гоминданның сыртқы саясаты және оның идеологиялық сипаты.  
Синхай төңкерісінен кейінгі Қытайдың халықаралық ұстанымы. Бірінші 

дүниежүзілік соғыс, Жапонияның «21 талаптары» және  реактивті 
милитаристік Пекин үкіметі саясаты. Соғыстан кейінгі Қытай жағдайы, 
қытайлық қоғамдық ой-сананың реакциясы. Сун Ятсенның көзқарасындағы 



халықаралық мәселелер. Дай Цзитао көзқарасындағы Сунятсенизм – 
Гоминданның ресми идеологиялық доктринасы. Чан Кайши бастаған гоминдан 
үкіметінің сыртқы саясатындағы ұлы хандық және мессиандық 
ғимараттар.Теңқұқықсыз келісімшарттарын жою мәселесі және Қытайдың ұлы 
держава ретінде танылуы. Гоминдан сыртқы саясат тәжірибесіндегі 
территориалдық мәселелер. Кеңес – Қытай қарым- қатынастарының орнауы 
және оның тарихи маңызы. Екінші дүниежүзілік соғыс кезеңіндегі Гоминдан 
сыртқы саясаты. Азаматтық соғыс кезіндегі гоминдан түзімін құтқарудағы 
АҚШ позициясы. 

 
ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы КПК басшыларының сыртқы 

саясаттағы көзқарастарының қалыптасуы.  
Қытайдағы коммунисттік қозғалыстардың дауымындағы Коминтерн 

көмегі. ҚКП басшыларына бағытталған Гоминданның «Қуатты және ықпалды 
Қытай»  идеологиясы. Жапондық агрессорға қарсы ұлт-азаттық соғыс кезіндегі 
ҚКПның Мәскеу диктатурасынан бас тарту. 1945 ж. 14 тамыздағы Ялта және 
кеңес-қытай келісімдерін қолдамауы.  Янъандағы Қытай – Америка қарым- 
қатынастары және ұлтық платформа болған КПКға Вашингтон эмиссарлары 
тарапынан берілген бағасы. «Жаңа демократия» Мао Цзедун теориясы және 
оның халықаралық аспектілері. Г.Трумэн «Упущенные возможности». 
ҚҰАӘнің азаматтық соғыс кезіндегі жеңіске жетуіндегі халықаралық 
факторлар. Чжоу Эньлай және ҚКП дипломатиялық стилі. НПКСК жалпы 
бағдарламасы . 

 
ҚХР 1949-1957 жж сыртқы саясатының алғашқы қадамдары және 

бірінші бесжылдық кезеңі.  
ҚХР құрылуы және сыртқы саясатының негізгі принциптерін 

қалыптастыру. Кеңес – Қытай келісімі және КСРО-ның Қытайдағы 
социалисттік түзіміне кқмек көрсетуі. 1950 жылғы Кореядағы соғыс және 
ҚХРдың кеңестік лагерде бекітілуі. Тайвандағы Чан Кайши билігін АҚШтың 
қолдауы, америка-тайван арасындағы «өз ара қауіпсіздік» келісімі, Пекин 
реакциясы. ҚХРдың БҰҰдағы ресми құқықтарын қайтарып алу жолындағы 
күресі.  Оңтүстік Азия және ОША көршілес елдері арасындағы шекаралық 
мәселелер. 1954ж. Үндіқытайдағы Женева жиналысына Чжоу Эньлай бастаған 
ҚХР делегациясының қатысуы.  «Панча – шила» және «бейбіт өмір сүру бес 
принциптері». 1955ж. Бандугун конференциясындағы ҚХР рөлі.Халықаралық 
коммунистік қозғалыстағы КПК беделінің өсуі. 

 
1958-1966жж. Пекин сыртқы саясаты.  
«Үлкен секіріс» саясатының жеңіліс табуынан кейінгі «өз күшіне жүгіну» 

саясатының қалыптасуы. 1959ж., 1962жж.Гималайдағы Қытай-Үнді 
шиеленістері. 1962 ж.соңындағы Кариб дағдарысы кезіндегі қытай 
басшылығының позициясы. Вьетнамдағы соғыстың басталуы және ҚХР рөлі. 
ҚКП-ның халықаралық қстанымдар мәселелері бойынша өз ойын насихаттау, 
коммунисттік және ұлт- азаттық қозғалыс стратегия және тактикалары. Кеңес – 



Қытай шиеленістері және кеңес-қытай шекарасындағы алғашқы қақтығыстар. 
1964 ж.алғашқы қытайлық атом бомбасы сынағы. «Бейбітшілк қаласын» 
қоршауға алудағы «ұлттық  соңыс» концепциясын енгізу және «бейбіт ауыл» 
арасында әріптестерді іздеу. 

 
«Мәдени революция» (1966-1967жж.) кезеңіндегі ҚХР сыртқы 

саясаты.  
ҚКП және КОКП арасындағы партияаралық байланыстардың үзілуі. 

1969ж. Усури өзеніндегі  шекаралық қақтығыс. КСРО – алғашқы жау 
концепциясының бекітілуі. Пекин сыртқы саясат тактикасындағы радикалдық- 
экстремисттік құрылымдарының күшеюі.  Қытай басшылығындағы «біртұтас 
фронт», «орта және кіші елдер», «екі ұлы державаға қарсы күрес» 
жоспарларын жүзеге асыруға шақыру. ОШАдағы Қытай дипломатиясының 
орнауы және қытай-вьетнам қатынастарының шиеленісуі. Бангладештің 
құрылуы және Пекиннің антиүнділік позициясы. «Хунбэйвиндер» сыртқы 
дипломатиясының нәтижелері: ҚХР СІМгі аппаратының халықаралық 
сахнадан бөлінуі.«Ұлы державалар гегемонизмі» концепциясы және Пекиннің 
социалисттік елдерге  бағытталған «дифференционалдық тактика»ға көшуі.  
ҚХР сыртқы саясатындағы «Чжоу Энлай желілері». ЕЭО және НАТОға 
ҚХРдың теріс пікірінің өзгеруі.  Пекин және еуропалық қауіпсіздік. 1969 ж. 
«Гуам доктринасы» және қытай басшылығындағы проамерикандық бағыттың 
күшеюі. «Пингпонг дипломатиясы» кезеңі және Никсонның Қытайға сапары. 
1972 ж. «Шанхай коммюникесі»: компромисстердің мүмкіншіліктері және 
шектері. 1972ж.жапон-қытай қатынастарының реттелуі. БҰҰдағы ҚХР 
құқықтарының қайта өалпына келуі. «Үш әлем теориясы». ҚХР 
дипломатиялық белсенділігінің өсуі және сыртқы саясаттағы жаһандану. 

 
Экономикалық қайта жаңғыру кезеңінің алғашқы жылдарындағы  

ҚХР сыртқы саясаты (1978 – 1982).  
ҚКП ОКнің он бірінші шақыртылуындағы (1978ж.) III Пленумі.: « төрт 

модернизация» жобасының жүзеге асуындағы сыртқы саясат факторын артық 
бағалануы. «Кіші қадам тактикасы». Ұлы державалар әскери – стратегиялық 
шарттары паритетіндегі «қытай картасы» рөлінің артуы. Кампучии мәселесі.  
1979ж. Ауғанстанға кеңес әскерлерін енгізу және Қытайды КСРОға қарсы 
«бірдей халықаралық фронтқа» шақыру. АҚШ және ҚХР арасындағы 
дипломатиялық қатынастардығ орнауы: «қызығушылықтар параллелизмі» 
және оның шектері.  Вашингтонның Қытайға сауда жасауға ыңғайлы жаңдай 
тұғызуы. 1978ж. Жапон – Қытай арасындағы достық және бейбітшілік келісімі. 
Пекіннің АСЕАН және Үндіқытайға ықпалы. ҚХР және ислам әлемі. 
Қытайдың Батыспен әскери- техникалық әріптестікке деген үміті.  

 
1982 жылғы ҚХР конституциясындағы «антигегемонизм», 

«Қытайдың үшінші әлемге тиістілігі» және «сыртқы айналаның 
бейбітшілігі» мәселелері.  



ҚХР сыртқы саясатындағы тәуелсіздік және еркіндік. «Рейганның қатаң 
саясаты». Тайванды қарумен қамтамасыз ету – қытай-америка қатынастары. 
Жапония-ҚХР даму бағдарламаларының басты қамтамасыз етушісі. ҚХР 
желілерінің таяу шығыс мәселелері бойынша түзелуі. «Үшінші әлемде» Қытай 
беделін көтерудегі Пекин саясаты. «Бір мемлекет екі жүйе» принципі және 
Гонконгқа байланысты қытай-британ келісімі, Макао мәселесі бойынша қытай- 
португал келісімі. ҚХР сыртқы саясат стратегиясындағы «Жаңа халықаралық 
саяси түзім». М.С.Горбачевтің 1989ж. Қытайға сапары және мемлекет аралық 
қатынастардың жақсаруы. Тяньаньмэнь трагедиялық оқиғалары және 
«тұрақтылық демократиядан артық» тезисі. Пекиннің халықаралық 
мәселелеріндегі «Ішкі саясатқа араласпау» саясаты. Қытайдың Оңтүстік Корея, 
Сауд Әмірлігі, Израиль, ЮАРмен қатынастарының жақсаруы. Камбоджи саяси 
мәселесіндегі Қытайдың жағымды рөлі. ҚХРдың ядролық қаруды қолданбау 
келісіміне  және химиялық қаруға тиіс салу Конвенциясына қол қоюі.  
Пекиннің аймақтық шиеленістеріндегі (Югославия, Парсы шығанағы, 
Палестина, Корея) позициясы және себептері. 

 
1982 жылы ҚКП XII съезінен кейінгі ҚХР сыртқы саясатындағы 

жаңа тұжырымдамалар және жаңа сыртқы саясат концепциялары.  
Қытай-АҚШ қарым-қатынастарының қозғаушы күштері. Қытайдың 

сыртқы саясатындағы Тайвань мәселесі. Қытай мен Жапония арасындағы 
қарым-қатынастар. Оңтүстік-Шығыс Азиядағы Қытайдың саясаты. Пекин мен 
АСЕАН. Қытайдың сыртқы саясатының Үнді-Пәкістан бағыты. Қазіргі 
кезеңдегі Ресей-қытай қатынастары. Орталық Азиядағы Қытайдың саяси және 
экономикалық мүдделері. Мақсаты, міндеттері және Шанхай ынтымақтастық 
ұйымының даму болашағы. Қытай мен Қазақстан: үрдістер мен саяси, 
экономикалық және мәдени аспектілері, өзара қарым-қатынастардың 
болашағы. 

 
Қазіргі замандағы  Қытайдың сыртқы саясаты.  
Қытай мен соғыс және бейбітшілік, қарусыздану және қауіпсіздіктің 

жаһандық мәселелері. НАТО-ның «Бейбітшілік үшін әріптестік» бағдарламасы 
және әлемдегі күштердің стратегиялық балансының Қытайдың бұзғаны үшін 
қолайсыз туралы Пекиннің концерндері.  АҚШтың «әлемдік полицей»ге 
айналуына  Пекин оппозициясы. Азия-Тынық мұхиты өңіріндегі қауіпсіздік 
пен тұрақтылықты қамтамасыз етудегі халықаралық механизмін құру және 
Қытай тұжырымдамасының негізінде жатқан принциптер.  

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Оқитын елдің Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі сыртқы 
саясаты. 

2. Оқитын елдің қазіргі замандағы саяси процесстері. 
3. Оқитын елдің саясатындағы заманауи діни конфессиялар. 



4. Оқитын ел саясатындағы Таяу Шығыс мәселелері.   
5. Оқитын елдің қазіргі заман сыртқы саясатындағы концепциялар. 
6. Европалық Одақ және оқитын елдің сыртқы саясаты. 
7. Оқытын ел сыртқы саясатындағы босқындар мәселесі. 
8. Қазіргі заман әлемдік саясаттағы Шығыс елдері: басты мақсаттары, 

міндеттері, артықшылықтары және өзекті мәселелері. 
9. Жаһандану кезеңіндегі оқитын елдің сыртқы саясаты. 
10. Қазақстан және Шығыс: саяси-дипломатиялық, сауда-

экономикалық және мәдени-білім қатынастары. 
 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 

 
1. Оқитын ел сыртқы саясатындағы Парсы шығанағы аймағындағы 

негізгі жолдары. 
2. Оқитын ел сыртқы саясатындағы мұнай факторы. 
3. МЭЕҰ және оның оқитын ел сыртқы саясатындағы орны. 
4. Қазақстан және оқитын елдің сыртқы саясаты. 
5. Оқитын елдің сыртқы саясатындағы халықаралық қатынастар. 
6. Оқитын елдің сыртқы саясатындағы ядролық фактор. 
7. Оқитын ел сыртқы саясатындағы территориялық мәселелер. 
8. Оңтүстік Азия және Таяу Шығыстағы аймақтық интеграциясында 

оқитын елдің орны. 
9. Оқитын ел және әлем саясатындағы басты орталықтар: Корея және 

АҚШ, Қытай және Ресей, Түркия және ЕО, Қытай және Жапония, араб елдері 
және АҚШ, Үндістан және  Пәкістан. 

10. Аймақтық қауіпсіздік жүйесіндегі оқитын елдің орны және 
маңызы. 

11. «Оқитын елдің қазіргі замандағы даму кезеңіндегі басты 
мәселелері» тақырыбында презентация  дайындау және зерттемелі баяндама 
жазу 

12. «Халықаралық ұйымдардың халықаралық қатынастардың 
қатысушылары ретіндегі жалпылай сипаттамасы» тақырыбында презентация  
дайындау және зерттемелі баяндама жазу 

13. «Қазіргі замандағы халықаралық қауіпсіздік мәселелері»  
тақырыбында презентация  дайындау және зерттемелі баяндама жазу 

14. «Суық соғыстан кейінгі халықаралық қатынастар мәселелері 
бойынша теориялық дискуссия» тақырыбына баяндама дайындау. 

15. «Оқитын елдің ақпараттық қоғамдағы геосаясаты: кеңістік үшін 
таластағы жаңа виртуалдық стратегиялар» тақырыбына презентация дайындау. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. «Оқитын елдің басқа елдермен ғылыми-техникалық, мәдени және 



гуманитарлық байланыстрары» тақырыбында реферат жазу. 
2. «Оқитын елдің саяси-экономикалық ұйымдарды құруы және 

аймақтық мәселелерді бірыңғайландырудағы рөлі» тақырыбында баяндама 
жасау. 

3. «Оқитын елдің жер мәселесі» тақырыбында баяндама жасау. 
4. «Оқитын елдің сыртқы саясаты және  ХХ ғ 80-90 жж. Оңтүстік 

Тынық Мұхит аймағындағы мемлекеттердің қауіпсіздігі» тақырыбында 
баяндама жасау. 

5. «Оқитын елдің сыртқы саясатындағы территориялық мәселелер» 
тақырыбында эссе жазу. 

6. «Оқитын елдің қазіргі замандағы негзгі сыртқы саяси мәселелері» 
тақырыбында баяндама жасау. 

7. «ТАПИ-дің Оңтүстік және Орталық Азиядағы интеграциялық 
үрдістері» тақырыбында баяндама жасау. 

8. «Халықаралық қатынастардағы негізгі мәселелер және саяси ойлар 
тарихындағы сыртқы саясат» жөнінде презентациялық материалдар дайындау 
және ғылыми – зерттеу баяндама жасау. 

9. «Оқитын елдің сыртқы саясатындағы Еуропалық вектор» 
тақырыбында баяндама жасау. 

10. «Оқитын елдін сыртқы саясатындағы ядролық мәселе» 
тақырыбында баяндама жасау. 

11. «Оқитын елдің халықаралық терроризммен күрес мәселесі 
бойынша рөлі» тақырыбында презентация дайындау. 

12. «Оқитын елдің сыртқы саясаты және энергетикалық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету мәселесі» тақырыбында баяндама жасау. 

13. «Оқитын елдің Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі сыртқы 
саясаты» тақырыбында баяндама жасау. 

14. «Оқитын елдің сыртқы саясатындағы Азиялық вектор» 
тақырыбында баяндама жасау. 

15. «Оқитын елдің жаһандық және аймақтық ұйымдарға қатысуы» 
жөнінде презентациялық материалдар дайындау және ғылыми-зерттеу 
баяндама жасау. 
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КОРЕЯ 
 
1943-1945 жж. Халықаралық конференциядағы Корея мәселесі. 
Каир, Ялталық және Постамдық конференциялар:  қатысушылар, 

мәселелер, нәтижелер  және  қорытындылар.  
1945 ж. Мәскеу СІМ жиналысы: КСРО және АҚШ-тың корей мәселесі 

бойынша жоспарлары, жиналыс қорытындалары. Корей жарты аралында 
дербес екі мемлекеттің пайда болуы. Корея тәуелсіздігінің қайта қалпына келу 
мәселесі. Кореяның оңтүстігінде және солтүстігінде дұшпандық 
қатынастардың орнауы. БҰҰ-дағы Корея мәселесі және БҰҰ Бас 
Ассамблеямының Корея мәселесі бойынша резолюциясы және оның 
халықаралық салдарлары.  

 
50 жылдардың басында Корей түбегі үшін Солтүстік-Шығыс 

Азиядағы биполярлық жүйенің қалыптасуы.  
Биполярлық әлемнің тұжырымдамасы. КСРО мен АҚШ - халықаралық 

процесінің негізгі мазмұнын анықтау  әскери, ядролық, саяси және 
экономикалық алып. халықаралық қатынастарда туындайтын қайшы ұғымдар 
бойынша басқа елдердің қарым-қатынасы. Қырғи-қабақ соғысының пайда болу 
идеологиясы және геосаясаты. Солтүстік-Шығыс Азиядағы жағдайды өзгерту. 
«шағын солтүстік үшбұрыш» және «шағын оңтүстік үшбұрыш» құру: олардың 
арасындағы және олардың ішіндегі қарым-қатынас. Америка Құрама Штаттары 
пен КСРО қарсыластығы нәтижесіндегі Корей соғысы. Себептері, іс-қимыл 
барысы мен соғыс нәтижесі. 1953ж. Женева Келісімі, 1954 жылы  корей 
соғысындағы  Қытай мен Жапонияның рөлі. 

 
60-70 жж. США-дағы халықаралық конфронтация және ұлы 

державалар жоспарындағы Корей түбегі.   
60-шы жылдардың бірінші жартысында қытай-кеңестік қарым-

қатынасының күрт нашарлауы, саяси және идеологиялық қақтығысқа ұласуы.  
1961 жылғы КСРО мен КНДР арасындағы Достық, ынтымақтастық және өзара 
көмек келісімі Қытайдың саяси курсына қарсы әрекет ету факторы 
тұрғысында.  Кеңес – Қытай қатынастарының шиеленісу салдарының Кореяға 
және тұтас аймаққа ықпалы. «Үлкен үштіктің» немесе «Үш жақты 
ынтымақтастық жүйесінің» қалыптасуы. Жапон – Корей қатынастарының 
жақсаруы. Никсонның және Фордтың «тынық мұхит доктринасындағы» Корея 
орны. Корей үкіметінің проамерикандық сыртқы саясаты. ҚР, Жапония және 
АҚШ құрамындағы үш жақты коалициялық топ құру идеясы. 

 
1980 -1991 жж. жағдайды бәсеңдету саясатының ахуалға және 

Солтүстік-Шығыс Азия елдерінің қарым-қатынастарының құрылымына 
әсері.  



Қазақстан-Жапония-АҚШ әскери одағын одан әрі қалыптастыру. «Tetra 
құрылымы». Горбачевтің «жаңа ойлауы» және Корей түбегі. Мәскеу мен 
Пхеньян-Токио-Сеул арасындағы қарым-қатынастардың нығаюы. Сеулмен  
қарым-қатынасты жақсарту үшін кеңес басшылығының әрекеттері. 

 
«Көпполярлы құрылымның» қалыптасуы және оның Корей түбегі 

үшін салдары .  
КСРО құлауы және оның  Солтүстік-Шығыс Азия өңірі үшін салдары. 

Корей түбегіне қатысты  Жапония, Қытай және Америка Құрама Штаттарының 
саясатын белсендіру. Ресей-Солтүстік Кореяның қарым-қатынастардың 
нашарлауы негiздерi. Ресей-Оңтүстік Корея қарым-қатынастарының қалыпқа 
келуі. Корей түбегіндегі жағдай және оған халықаралық жауап . Солтүстік 
Кореяның ядролық бағдарламасы және корей түбегінде, Азия-Тынық мұхит 
өңіріндегі қауіпсіздік мәселелері. Корей түбегінде қауіпсіздік мәселелері, 
ядролық аспектісі. 

 
Бір Түбек, екі мемлекет және 1948 жылдан  қазіргі уақытқа дейін 

олардың арасындағы қатынастар.  
Корей біріздендіру мәселесі бойынша негізгі айырмашылықтар. КХДР 

мен ҚР қосылу бағдарламасы. Ким Дэ-Джун «Күн сәулесі» саясаты. Өзара 
корейаралық саяси байланыстар мен келіссөздер процесі. Өзара корейаралық 
экономикалық қатынастар.  Қарулы қақтығыстар мен экономикалық 
қақтығыстар. Inter-корей мәдени қарым-қатынастар. Корей түбегінің 
біріздендіру мәселесіне әлемдегі көзқарас: артықшылықтары мен кемшіліктері. 

 
Корея Республикасының және КХДР ынтымақтастығы және пост 

кеңестің мемлекеттерімен қарым-қатынастары. 
Орталық Азиядағы Оңтүстік Корея: өзара қарым-қатынастарды 

дамытудың негізгі бағыттары. Өзбекстан - корей инвестиция көлемі бойынша 
өңірлік көшбасшы. Стратегиялық әріптестік жолында Қазақстан мен Оңтүстік 
Корея. Бұрынғы КСРО елдерімен КХДР арасындағы қатынастар. 

 
ХХІ ғасырдағы Корея сыртқы саясаты.  
Но Му Хеннің сыртқы саясаты. Америка Құрама Штаттарымен еркін 

сауда туралы келісім. Президенті Ли Мён Бактың сыртқы саяси доктринасы. 
Қазіргі кезеңдегі Корея Республикасының  сыртқы саясатының ұлттық 
басымдықтары. АҚШ, Жапония, Еуроодақ елдерімен - стратегиялық 
әріптестермен - қарым-қатынас. Аймақтық әріптестік. Жаһандық және 
аймақтық ұйымдарда Корея Республикасының қатысуы. 

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Оқитын елдің ІІ Дүниежүзілік соғыстан кейінгі сыртқы саясаты 
2. Оқитын елдің қазіргі заманғы саяси үрдісі. 



3. Оқитын елдің саясатындағы қазіргі заманғы діни конфессиялар. 
4. Оқитын елдің сыртқы саясатындағы Қиыр Шығыс мәселелері  
5.  Оқитын елдің қазіргі кездегі сыртқы саяси концепциялары.   
6. Оқитын елдің сыртқы саясаты және Еуроодақ. 
7. Оқитын елдің сыртқы саясатындағы босқындар мәселесі. 
8. Қазіргі кездегі  әлем саясатындағы Шығыс елдері: негізгі 

мақсаттар, міндеттер, басымдылықтар мен өзекті мәселелер.  
9. Жаһандағу жағдайындағы оқитын елдің сыртқы саясаты. 
10. Қазақстан мен Шығыс: саяси-дипломатиялық, сауда-

экономикалық, мәдени және білім беру қатынастары. 
 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 

 
1. Оқитын елдің сыртқы саясатының Парсы шығанағы аймағындағы 

негізгі бағыттары. 
2.  Оқитын елдің сыртқы саясатындағы мұнай факторы. 
3. МЭЕҰ және оның оқитын елдің сыртқы саясатындағы рөлі. 
4. Қазақстан және оқитын елдің сыртқы саясаты. 
5. Халықаралық қатынастар және оқитын елдің сыртқы саясаты. 
6. Оқитын елдің сыртқы саясатындағы ядролық фактор.  
7. Оқитын елдің сыртқы саясатындағы территориялық мәселелер.  
8. Оңтүстік Азия мен Таяу Шығыс аймақтық интеграциясындағы 

оқитын елдің рөлі. 
9. Оқитын ел және әлем саясатының жетекші орталықтары: Корея мен 

АҚШ, Қытай мен Ресей, Түркия мен Еуроодақ, Қытай мен Жапония, араб 
мемлекеттері мен АҚШ, Үндістан мен Пәкістан.   

10. Аймақтық қауіпсіздік жүйесіндегі оқитын елдің рөлі мен орны. 
11.  «Қазіргі даму кезеңінде оқитын ел сыртқы саясатының негізгі 

мәселелері» атты зерттеу  баяндамасына презентациялық құжатттарды 
дайындау. 

12. «Халықаралық қатынастардың қатысушылары ретінде 
халықаралық ұйымдардың жалпы сипаттамасы» атты зерттеу  баяндамасына 
презентациялық құжатттарды дайындау. 

13. «Қазіргі кездегі халықаралық қауіпсіздік мәселелері» атты зерттеу  
баяндамасына презентациялық құжатттарды дайындау. 

14. «Қырғи-қабақ соғыс аяқталғаннан кейін халықаралық қатынастар 
мәселелері бойынша теориялық пікірталастар» атты тақырыпқа баяндама. 

15. «Геосаясат пен оқитын елдегі ақпараттық қоғам: кеңістік үшін 
күрестегі жаңа виртуалды стратегия».  

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 



1. «Оқитын елдің басқа елдермен ғылыми-техникалық, гуманитарлық 
және мәдени байланыстары» - реферат. 

2. «Саяси-экономикалық ұйымдардың – оқитын ел және оның 
аймақтық мәселелерді реттеудегі рөлі» - баяндама. 

3. «Оқитын елдің территориялық мәселесі» - баяндама. 
4. «Оқитын елдің сыртқы саясаты және ХХ ғасырдың 80-90 жж. 

Оңтүстік Тынық мұхиты аймағы елдерінің қауіпсіздігі» - баяндама. 
5. «Оқитын елдің сыртқы саясатындағы территориялық мәселесі» 

атты тақырыпқа эссе. 
6. «Қазіргі кездегі оқитын елдің сыртқы саясатындағы негізгі 

проблемалар» атты тақырыпқа баяндама. 
7. «ТАПИ-дің Оңтүстік және Орталық Азия интеграциялық 

үрдістеріндегі рөлі» атты тақырыпқа баяндама. 
8. «Саяси ой-сананың тарихындағы халықаралық қатынастар және 

сыртқы саясат мәселелері» - Презентация құжаттары мен ғылыми-зерттеу 
баяндамасын дайындау. 

9. «Оқитын елдің сыртқы саясатындағы Еуропалық бағыт» - 
баяндама. 

10. «Оқитын елдің сыртқы саясатындағы ядролық мәселе» - баяндама. 
11. «Халықаралық терроризммен күрестегі оқитын елдің рөлі» атты 

тақырыпқа бяндама. 
12. «Оқитын елдің сыртқы саясаты және энергетикалық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету мәселесі». 
11. «Оқитын елдің ІІ Дүниежүзілік соғыс кезіндегі сыртқы саясаты» - 

баяндама. 
12. «Оқитын елдің сыртқы саясатындағы Азиялық бағыты» - баяндама. 
13. «Оқитын елдің жаһандық және аймақтық ұйымдарға қатысуы» - 

Презентация құжаттары мен ғылыми-зерттеу баяндамасын дайындау. 
 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 

Негізгі: 
1. Ким Г.Н. Республика Корея. – Алматы: Дайк-Пресс, 2010.  
 
Қосымша: 
1. Тихомиров В.Д. Корейская проблема и международные факторы 

(1945- начало 80-х гг.)- М., 1998. 
 
ЖАПОНИЯ 
 
ІІ Дүниежүзілік соғыстан кейінгі Жапонияның сыртқы саясаты 

(1945-1960 жж.).  
ІІ Дүниежүзілік соғыстан кейінгі Жапонияның сыртқы саясатының 

қалыптасу ерекшеліктері. Оккупацияның аяқталуы мен Сан-Франциск бейбіт 
келісімін бекіту.  АҚШ пен Жапония арасындағы «Қауіпсіздің келісімі».  



Жапония сыртқы саясатының қалыптасуындағы жапон қоғамының пацифистік 
көзқарастарының әсері. «Доктрина Ёсида». Жапон-америкалық қарым-
қатынастарының дамуы. 1952 ж. жапон-қытай бейбіт келісімі.  КСРО мен 
дипломатикалық қарым-қатынастардың жандануы.  Жапонияның БҰҰ енуі. 
«Қырғи-қабақ соғыс» жаңа кезеңі. Жапония-АҚШ: саяси серіктестіктегі 
аспектілер. Қауіпсіздік келісімі. Окинаваны қайтару. Қауіпсіздік пен саудадағы 
екіжақты келісім. Оңтүстік Кореямен бейбіт келісімге қол қою. КСРО және 
Қытаймен «Бірдей қашықтықтағы дипломатия» саясаты.  

 
70-80 жж. тоғысындағы Жапонияның сыртқы саясаты. 
«Халықаралық қауіпсіздік» концепциясы және «Қырғи-қабақ соғыс» 

кезіндегі Жапонияның сыртқы саясаты. Жапон-қытай қарым-қатынастарының 
реттелуі. Жапонияның сыртқы саясатындағы өзгерістер: «көпжақты 
дипломатия» және «Фукуда доктринасы». Жапония және АСЕАН мемлекеттері 
мен Үндіқытай. Кеңес-жапондық қарым-қатынастарының дамуы. 
«Халықаралық қауіпсіздікті комплексті қамқамасыз ету»  доктринасы 
(ХҚКҚЕ). «Тынық мұхит қауымдастығының» конйцепциясы. Жапония-КХР: 
мойындамаушылықтан достыққа. Токио саясатындағы тайвандық фактор. 
Достық пен бейбітшілік келісіміне жол. Екіжақты қарым-қатынастардағы 
кедергілер. Сауда-экономикалық қарым-қатынастар. Территориялық дау. 
Жапония-Корея: кедергілерден өту. Өзара қарым-қатынастар принциптері 
туралы келісім. 1965 жылғы келісімнен кейінгі Жапония мен Оңтүстік Корея 
келісімдері. Екі жақты мәселелердегі даулы тұстар. Сауда-экономикалық 
қарым-қатынастар. Жапония мен Таяу Шығыс. Мұнай дағдарысының салдары. 
Иран мен Ирак: Жапонияның Таяу Шығыстағы ерекше серіктестіктері. Таяу 
Шығысты реттеудегі Жапонияның рөлі. Жапония және дамушы мемлекеттер. 
Жапонияның Африка континентіндегі мемлекеттермен қарым-қатынасының 
саясаты. Дамушы елдерге көмектесу саясаты – ДРК (ОПР). Жапонияның Батыс 
Еуропа елдерімен қарым-қатынастары.  Еуроодақпен ынтымақтастық. 80 жж. 
сауда саласындағы қайшылықтар.  

 
Жаһандану кезеңіндегі Жапонияның сыртқы саясаты.  
Блоктық қарсыластықтың аяқталғанынан кейінгі Жапонияның сыртқы 

саясаты. «Халықаралық қауіпсіздікті комплексті қамқамасыз ету» 
концепциясының тұсында жаңа әлемдік тәртіптің орнауындағы Жапония. 
«Кайфу доктринасы».  Жаһандық жәнеаймақтық қауіпсіздіктегі Жапонияның 
орны мен рөлі. Р.Хасимото премьер-министрінің халықаралық қауіпсіздік 
концепциясы. Ұлттық қорғаныс бағдарламасының бағыттары (әскери 
доктрина). АТР-дағы Жапонияның сыртқы саяси стратегиясы.  Халықаралық 
ұйымдар мен Жапония. АСЕАН елдері мен Жапонияның қарым-қатынастары. 
Экономика және өнеркәсіп саласындағы ынтымақтастық комитеті. Жапония-
Ресей: қарым-қатынастардың жағдайы мен болашағы. Сан-Францискодан 
Ялтаға дейін. КСРО-ның құламы мен қайта құрылуынан кейінгі екіжақты 
қарым-қатынастардың өзгерісі. Қауіпсіздік саласындағы қарым-қатынастар. 
Территориялық мәселелер. Орталық Азия елдеріне қатысты сыртқы саяси 



доктрина. Қазақстан мен Жапонияның ынтымақтастығының болашағы.  
Инфрақұрылымды дамыту саласындағы ынтымақтастық. Жапония мен 
Қазақстан экономикалық интеграция. 

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Оқитын елдің ІІ Дүниежүзілік соғыстан кейінгі сыртқы саясаты.. 
2. Оқитын елдің қазіргі заманғы саяси үрдісі. 
3. Оқитын елдің саясатындағы қазіргі заманғы діни конфессиялар. 
4. Оқитын елдің сыртқы саясатындағы Қиыр Шығыс мәселелері. 
5. Оқитын елдің қазіргі кездегі сыртқы саяси концепциялары.   
6. Оқитын елдің сыртқы саясаты және Еуроодақ. 
7. Оқитын елдің сыртқы саясатындағы босқындар мәселесі. 
8. Қазіргі кездегі әлем саясатындағы Шығыс елдері: негізгі мақсаттар, 

міндеттер, басымдылықтар мен өзекті мәселелер.  
9. Жаһандағу жағдайындағы оқитын елдің сыртқы саясаты. 
10. Қазақстан мен Шығыс: саяси-дипломатиялық, сауда-

экономикалық, мәдени және білім беру қатынастары. 
 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК САБАҚТАРЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Оқитын елдің сыртқы саясатының Парсы шығанағы аймағындағы 

негізгі бағыттары. 
2. Оқитын елдің сыртқы саясатындағы мұнай факторы. 
3. МЭЕҰ және оның оқитын елдің сыртқы саясатындағы рөлі. 
4. Қазақстан және оқитын елдің сыртқы саясаты. 
5. Халықаралық қатынастар және оқитын елдің сыртқы саясаты. 
6. Оқитын елдің сыртқы саясатындағы ядролық фактор.  
7. Оқитын елдің сыртқы саясатындағы территориялық мәселелер.  
8. Оңтүстік Азия мен Таяу Шығыс аймақтық интеграциясындағы 

оқитын елдің рөлі. 
9. Оқитын ел және әлем саясатының жетекші орталықтары: Корея мен 

АҚШ, Қытай мен Ресей, Түркия мен Еуроодақ, Қытай мен Жапония, араб 
мемлекеттері мен АҚШ, Үндістан мен Пәкістан.   

10. Аймақтық қауіпсіздік жүйесіндегі оқитын елдің рөлі мен орны. 
11. «Қазіргі даму кезеңінде оқитын ел сыртқы саясатының негізгі 

мәселелері» атты зерттеу  баяндамасына презентациялық құжатттарды 
дайындау. 

12. «Халықаралық қатынастардың қатысушылары ретінде 
халықаралық ұйымдардың жалпы сипаттамасы» атты зерттеу  баяндамасына 
презентациялық құжатттарды дайындау. 

13. «Қазіргі кездегі халықаралық қауіпсіздік мәселелері» атты зерттеу  
баяндамасына презентациялық құжатттарды дайындау. 



14. «Қырғи-қабақ соғыс аяқталғаннан кейін халықаралық қатынастар 
мәселелері бойынша теориялық пікірталастар» атты тақырыпқа баяндама. 

15. «Геосаясат пен оқитын елдегі ақпараттық қоғам: кеңістік үшін 
күрестегі жаңа виртуалды стратегия».  

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. «Оқитын елдің басқа елдермен ғылыми-техникалық, гуманитарлық 
және мәдени байланыстары» - реферат. 

2. «Саяси-экономикалық ұйымдардың – оқитын ел және оның 
аймақтық мәселелерді реттеудегі рөлі» - баяндама. 

3. «Оқитын елдің территориялық мәселесі» - баяндама. 
4. «Оқитын елдің сыртқы саясаты және ХХ ғасырдың 80-90 жж. 

Оңтүстік Тынық мұхиты аймағы елдерінің қауіпсіздігі» - баяндама. 
5. «Оқитын елдің сыртқы саясатындағы территориялық мәселесі» 

атты тақырыпқа эссе. 
6. «Қазіргі кездегі оқитын елдің сыртқы саясатындағы негізгі 

проблемалар» атты тақырыпқа баяндама. 
7. «ТАПИ-дің Оңтүстік және Орталық Азия интеграциялық 

үрдістеріндегі рөлі» атты тақырыпқа баяндама. 
8. «Саяси ой-сананың тарихындағы халықаралық қатынастар және 

сыртқы саясат мәселелері» - Презентация құжаттары мен ғылыми-зерттеу 
баяндамасын дайындау. 

9. «Оқитын елдің сыртқы саясатындағы Еуропалық бағыт» - 
баяндама. 

10. «Оқитын елдің сыртқы саясатындағы ядролық мәселе» - баяндама. 
11. «Халықаралық терроризммен күрестегі оқитын елдің рөлі» атты 

тақырыпқа баяндама. 
12. «Оқитын елдің сыртқы саясаты және энергетикалық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету мәселесі». 
13. «Оқитын елдің ІІ Дүниежүзілік соғыс кезіндегі сыртқы саясаты» - 

баяндама. 
14. «Оқитын елдің сыртқы саясатындағы Азиялық бағыты» - баяндама. 
15. «Оқитын елдің жаһандық және аймақтық ұйымдарға қатысуы» - 

Презентация құжаттары мен ғылыми-зерттеу баяндамасын дайындау. 
 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 

Негізгі: 
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и современный мировой порядок. М., 2002. 
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Проблемы Дальнего Востока. 1990, №1. 

2. Бондаренко О. Неизвестные Курилы. М., 1992. 
3. Кошкин А. Япония. На пути к большой войне. – Азия и Африка 

сегодня. 2001, №11. 
4. Крупянко М.И. Япония после “холодной войны” политика 

обеспечения национальной безопасности. М., 2001. 
5. Крупянко М.И., Арешидзе Л.Г. Внешнеполитическая идеология 

японского консерватизма. – Восток. 2001, №1. 
 



BShT 1204  БАЗАЛЫҚ ШЫҒЫС ТІЛІ (А1, А2 ДЕҢГЕЙЛЕРІ) 
 

Көлемі - 3 кредит 
 

Авторлар: 
Кокеева Д.М. – философия ғылымдарының кандидаты, Таяу Шығыс 

және Оңтүстік Азия кафедрасының доценті  
Боранбаева А.Ж. - Таяу Шығыс және Оңтүстік Азия кафедрасының аға 

оқытушысы  
Нурсейтова Л.Д. - Қиыр Шығыс кафедрасының аға оқытушысы  

Көптілеуова Д.Т. – ф.ғ.к., Таяу Шығыс және Оңтүстік Азия 
кафедрасының доценті  

Шәріпқазы Н. - Қытайтану кафедрасының аға оқытушысы  
Искакова З.Е. - Таяу Шығыс және Оңтүстік Азия кафедрасының аға 

оқытушысы  
Қыдырбаев Б. - Қиыр Шығыс кафедрасының аға оқытушысы  

Теменова Г.К. - Тюрксой кафедрасының аға оқытушысы  
 

Пікір жазғадар: 
Дәуен Д.Б. – PhD доктор,  Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық 

қатынастар және әлем тілдері университеті, Қытай және Азия Тынық Мұхит 
аймақтарының тіл және аударма кафедрасының аға оқытушысы  

Қыдырбаев Қ.А.  – PhD доктор,  әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 
университеті, Таяу Шығыс және Оңтүстік Азия кафедрасының  доценті  

 
ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
Бұл бағдарлама «Базалық шығыс тілі ( А1, А2 деңгейлері)» пәніне 

арналған типтік бағдарлама болып табылады. Бағдарлама  10.04.158–2012 ҚР 
МЖМБС негізінде 5B020900 – Шығыстану мамандығына арналып жасалған 
және білім беру мазмұнындағы құзыреттілік бағыттың талаптарын жүзеге 
асыру мен ұлтаралық және мәдениетаралық түсінушілікке негіз болатын 
мәдениеттаралық құзыреттіліктің қалыптасуын қамтамасыз етеді. Бағдарлама 
Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындарында базалық шығыс тілі 
курсын жүргізуге арналған. 

Пәнді оқу барысында шығыс тілдерінің бірін терең меңгеріп шығады: 
араб, парсы, түрік, корей, қытай, корей, жапон, хинди, урду және т.б.  

Пәнді оқытудың негізгі мақсаты – студентте мәдениетаралық, 
коммуникативтік және кәсіби құзыретіліктерді қалыптастыру. 
Коммуникативтік құзыреттілік ретінде студенттердің оларда бастапқы деңгейде 
қалыптасқан білім, дағды және тұлғалық ерекшеліктерге сүйене отырып 
мәдениетаралық деңгейде өзге тілде сөйлеу дайындығы мен қабілеттілігі 
түсініледі. 

Курстың міндеттері: 
- студенттерді оқитын тілдің практикалық фонетикасы негіздерімен 



таныстыру; 
- студенттерді оқитын тілдің грамматикалық жүйесімен таныстыру; 
- жазу дағдысын қалыптастыру; 
- барлық  сөйлеу   қызметінің  түрлерінің  дағдыларын  қалыптастыру 

және дамыту; 
- студенттерді практикалық грамматикамен және ауызекі сөйлеу 

негіздерімен таныстыру. 
Пәнді оқу барысындағы негізгі құзыреттіліктер  
Студенттердің сөздерді, олардың формаларын, синтаксистік 

құрылымдарын оқитын шығыс тілінің нормаларына сәйкес қолдана алу, 
олардың синонимдік құрылымын оқитын шығыс тілінің нормаларына сай 
пайдалана алу, олардың синонимдік құралдарын өз ойларын жазбаша және 
ауызша формада жеткізе алу қабілеттерін дамыту.  

Пәнді оқытуда күтілетін нәтижелер  
Курсты оқу нәтижесінде шығыстану бағытына дайындалатын студенттер 

меңгеру қажет:  
- нақты жағдай барысында туған қатынас кезінде қызықтыратын 

тақырыпта әңгімеге қатысу; 
- әңгімені қолдау; 
- сөйлеушінің сұрақтарына жауап беру; 
- өз пікірін еркін жеткізу; 
- оқу үдерісінде лингвомәдени білімді пайдалану және тіл өкілімен тілдік 

қатынасқа түсу. 
білу: 
- оқитын тілдегі 3000-ға жуық лексикалық бірлікті; 
- оқитын тілдің фонетикалық ерекшеліктерін; 
- оқитын тілдің практикалық грамматикасының негізгі ережелерін; 
- оқитын тілдің сөйлем құрылымдарын; 
- оқитын тілдің орфографиясының негізгі режелерін. 
игеру: 
- сөздерді дұрыс айту; 
- меңгерген лексиканы практикада қолдану; 
- тіл иесінің ауыз-екі тілін аудио, видео жазбадан түсіну; 
- меңгерген лексико-грамматикалық материал шеңберінде мәтіндерді 

оқу және аудару; 
- нақты ақпаратты қабылдау және жеткізу, әлеуметтік қатынастарды 

орнату және жалғастыру; 
- нақты қарым-қатынас жағдайында қызықтыратын тақырыпта қысқа 

әңгімелесулерге қатысу; 
- қарсы жақтың сұрақтарына жауап беру және өз ойын білдіру. 
Пән алдында меңгерілуі тиісті пәндер: жоқ. 
Пәнмен байланысты пәндер: Базалық шығыс тілі (негізгі деңгей), 

шығыс тілінің ауызша және жазбаша практикасы, Шығыс тілінің нормативті 
курсы.  

 



ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
«Базалық шығыс тілі (А1, А2 деңгейлері)» пәні шығыстанушы 

мамандарды дайындау барысында шығыс тілінің бастапқы практикалық және 
теориялық негіздерін меңгеруге бағытталған. 

Негізгі мақсаты - студентте мәдениетаралық, коммуникативтік және 
кәсіби құзыретіліктерді қалыптастыру. Коммуникативтік құзыреттілік ретінде 
студенттердің оларда бастапқы деңгейде қалыптасқан білім, дағды және 
тұлғалық ерекшеліктерге сүйене отырып мәдениетаралық деңгейде өзге тілде 
сөйлеу дайындығы мен қабілеттілігі түсініледі. 

Негізгі  міндеттері: 
- студенттерді оқитын тілдің практикалық фонетикасы негіздерімен 

таныстыру; 
- студенттерді оқитын тілдің грамматикалық жүйесімен таныстыру; 
- жазу дағдысын қалыптастыру; 
- барлық   сөйлеу   қызметінің  түрлерінің  дағдыларын  

қалыптастыру және дамыту; 
- студенттерді практикалық грамматикамен және ауызекі сөйлеу 

негіздерімен таныстыру. 
Негізгі дағдысы: 

№ Тақырыптар атауы 
1 Практикалық фонетика 
2 Практикалық грамматика 
3 Студенттiң тiлдiккомпетенциясынқалыптастыру 

4 Сөйлеу іс-әрекетінің төрт түрі бойынша коммуникативтi 
компетенцияны қалыптастырып, дамыту 

5 Тыңдап түсiну: тіл иесінің айтқанын тыңдау және оны түсіну 

6 Сөйлеу: дайындалған және дайындалмаған диалог және монологты 
сөз сөйлеу дағдысын дамыту 

7 Оқу: оқу дағдысын арттыру 
8 Жазу: жазу дағдысын дамыту 
9 Мәтiнмен жұмыс 

10 Тiл иесiнiң айтқан немесе жазылып алынған  сөздерін тыңдап түсіну 
11 Монолог және диалогтың күрделенген түрiн меңгеру 

12 Студенттiң коммуникативтi және лингвоелтану компетенциясын 
дамыту 

13 Ауызша сөйлеуде шығыс тiлiндегi жиi қолданылатын лексиканы 
пайдалану 

14 Курстың лексикалық және грамматикалық материалы шеңберінде 
өнімді жазба тілін біртіндеп меңгеру 



- ауызекі тілді түсіну дағдысы; 
- жазбаша тілді оқу және түсіну дағдысы; 
- диалогтық сөйлеу дағдысын; 
- жазу дағдысын; 
- жаңа лексиканы бекіту мақсатында оқытылатын тілден қазақ 

немесе орыс тіліне аудару және керісінше жазбаша және ауызша аударма 
жасаудың дағдысын. 

Сөйлеу – тәжірибелік жұмыс кезінде дұрыс дыбыстауға және ырғақты 
интонацияға дағдылану; 

- оқып жатқан тілде дайындалған мәтіндерді айтуға бейімдеу;  
- ана тілі мен оқып жатқан тілдің дыбысталуының айырмашылығы 

мен ұқсастығына сүйене отырып оқушының артикуляциялық аппаратын жаңа 
тілге бейімдеуге көңіл бөлу; 

-  қарапайым мәтіндер мен лексикалық жаттығулармен, сондай-ақ 
сөздікпен жұмыс істеген кезде лексикалық дағдыларды меңгеру. 

Диалогтық сөйлеуді оқытудың мақсаты қарапайым грамматикалық 
тілдік дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Қарапайым сұрақтар қою 
және оларға жауап қайтару қабілеттілігі - бұл этапта диалогтық сөйлеудің 
негізі болып табылады. 

Монологтық сөйлеуді оқытудың мақсаты ішін-ара дайындалған және 
дайындалмаған монологтық сөз сөйлеуді үйрету болып табылады. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
«Базалық шығыс тілі (А1, А2 деңгейілері)» пәні бойынша кіріспе: 
Практикалық фонетика.  
Оқитын шығыс тілінің дыбыстық құрылымын, дыбыстық құралдарды 

және олардың қызметтерін оқу. Сонымен қатар дұрыс дыбыстау мен 
интонациа дағдыларын дамыту.  

 
Практикалық грамматика. 
Оқитын шығыс тілінің болашақта теориялық грамматика курсын 

меңгеруге негіз болатын грамматикалық құрылымының негіздерін оқу. Басқа 
пәндермен байланыста студенттің кәсіби дағдыларының қалыптасуына негіз 
болатын тыңдау, сөйлеу, оқу және жазуда грамматикалық ептілік пен 
дағдыларды қалыптастыру.  

 
Студенттiң тiлдiк компетенциясын қалыптастыру.  
Студенттердің сөздерді, олардың формаларын, синтаксистік 

құрылымдарын оқитын шығыс тілінің нормаларына сәйкес қолдана алу, 
олардың синонимдік құрылымын оқитын шығыс тілінің нормаларына сай 
пайдалана алу, олардың синонимдік құралдарын өз ойларын жазбаша және 
ауызша формада жеткізе алу қабілеттерін дамыту.  

 



Сөйлеу іс-әрекетінің төрт түрі бойынша коммуникативтi 
компетенцияны қалыптастырып, дамыту. 

Сөйлеу іс-әрекетінің төрт түрі: тыңдап түсіну, сөйлеу,  оқу және жазу 
негізінде әртүрлі әрекет шеңберіндегі қарым-қатынас жағдайы мен 
мақсаттарына сәйкес сөйлеу әрекетін жүзеге асыруға болатын дағдылардың 
кешенін дамыту.  

 
Тыңдап түсiну. 
Сол тiл иесiнiң айтқан сөзін аудио,обейнетаспаларға жазылып алынған 

әртүрлi жанрдағы монологтық және диалогтық түрдегі аудио- және 
бейнемәтiндердi тыңдап, түсiне бiлу.  

 
Сөйлеу. 
Алдын ала дайындықпен және дайындықсыз монологтық және 

диалогтық сөйлеудi жүзеге асыра алу. Сөйлеудің диалогтық формасын 
үйренудің мақсаты студенттерде коммуникативті ниетті жүзеге асыру және 
диалогтың функционалды әр түріне (диалог-ақпаратпен алмасу, көзқараспен 
алмасу және т.б.) сәйкес серіктестің сөйлеген сөзіне жауап қайтару дағдыларын 
қалыптастыру.  

 
Оқу. 
Оқу техникасын дамыту, мәтiнмен жұмыс iстеу дағдысын қалыптастыру: 

аудару, түсiнгенiн мазмұндап беру, сұрақтарға жауап, материалды 
қорытындылау. 

 
Жазу. 
Графикалық, пунктуация және орфография тұрғысынан сауатты жазу 

дағдысын қалыптастыру. Сонымен қатар курстың тілдік материалы шеңберінде 
оқитын тілдің нормативтік талаптары мен сөйлеудің композиция-
коммуникативтік түрлеріне сәйкес нәтижелі жазба тілін біртіндеп меңгеру.   

 
Мәтiнмен жұмыс.  
Сөйлеу әрекетінің бір түрі ретінде оқу саласында негізгі мақсат 

студенттерде өзгетілдік мәтіндерді оқу техникасын дамыту, сонымен қатар әр 
түрлі дерек көздерінен ақпаратты алу дағдыларын дамыту. Сонымен қатар 
берілген мәтіндерде таныс есімдерді, сөздерді, қарапайым сөз тіркестерді оқу 
және айыра алуға үйрену. Оқитын тіл еліндегі адамдардың өмірін реттеййтін 
прагматикалық мәтіндерді оқу. Өз бетімен оқу дағдыларын дамыту.  

 
Тiл иесiнiң айтқан немесе жазылып алынған  сөздерін тыңдап түсіну.  
Тыңдап түсіну саласында сол тіл иесінің айтқан сөзін аудиожазбада, 

сонымен қатар оқытушылар мен студенттердің сөздерін тыңдау және түсіну 
дағдыларын қалыптастыру.  

 
Монолог және диалогтың күрделенген түрiн меңгеру.  



Бұл кезеңде монологтық сөйлеуді үйренудің мақсаты студенттерде 
берілген сөйлеу тақырыптары мен қарым-қатынас ортасында сипаттау 
түріндегі (тұрғылықты жерін, отбасын, болашақ мамандығын және т.б.) немесе 
микросипаттау түріндегі (оқиғалар, арман, үміт туралы және т.б.) 
коммуникативті ниетті жүзеге асыру қабілетін қалыптастыру.  

 
Студенттiң коммуникативтi және лингвоелтану компетенциясын 

дамыту.  
Студенттерде тіл тасымалдаушылардың әлеуметтік және сөйлеу мінез-

құлқысының ұлттық-мәдени ерекшеліктері: олардың салттары, этикет, 
әлеуметтік стереотиптері, тарихы мен мәдениеті туралы білімді, сонымен қатар 
қарым-қатынас барысында осы білімді қолдану амалдарын қалыптастыру және 
дамыту.  

 
Ауызша сөйлеуде шығыс тiлiндегi жиi қолданылатын және ерекше 

лексиканы пайдалану. 
Келесідей коммуникативті актілерді жүзеге асыру қабілеттерін және 

дағдыларын дамыту: өзі туралы және өзінің жақындары туралы әңгімелеп 
беру; өзін, өзінің немен айналысатынын, тұратын жерін сиптаттау; визуалды 
негізде (сурет, фотосурет және т.б.) сипаттама жасау; оқитын сөйлеу 
тақырыптары шеңберінде кішігірім ақпарат беру; нақты ақпаратты қабылдау 
және беру, коммуниканттардың күнделікті қажеттіліктерін қанағаттандыратын 
сөйлеу қарым-қатынастарының саны шектеулі жағдайларында әлеуметтік 
байланыстарды орнату және қолдау; қарым-қатынастың нақты жағдайында 
қызықтыратын тақырыпта қысқаша әңгімелесуге қатысу;  қарапайым 
сөздермен өзінің денсаулық жағдайын түсіндіру; шақыру немесе шақыруды 
қабылдау, кешірім сұрау немесе кешірімді қабылдау; өзінің талғамы туралы 
айта алу.  

 
Курстың лексикалық және грамматикалық материалы шеңберінде 

өнімді жазба тілін біртіндеп меңгеру.  
Сипаттау, баяндау, хабарлау сияқты өнімді жазу дағдыларын 

қалыптастыру. Студенттер үйренеді: оқиғалардың, сабақтардың, жеке 
тәжірибенің қысқаша қарапайым сипаттамасын жасау; өзі, өзінің отбасы, 
жұмысы, тұрмыстық жағдайы, білімі туралы жай сөйлемдер жазу; өзінің 
жақындары, достарының қысқаша биографияларын жазу; қысқаша 
хабарландырулар жазу, жеке қызуғышылыққа қатысты қарапайым жазбалар 
жасау.  

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

АРАБ ТІЛІ 
 

ФОНЕТИКА  



1. Жазуда тек дауыссыз дыбыстардың таңбалануы. Бір әріптің бірнеше 
түрде таңбалануы. Оқу процесінде дауыссыз дыбыстардың айтылуы мен 
олардың жазылмауы. Дауыссыз дыбыстардың айтылу ерекшеліктері. 
Дыбыстық типтердің бөлінуі, мағынасына әсер ететін фонемалар.  

2. Белгілі дыбыстардың артикуляциялық орны. Дыбысты шығару 
кезіндегі активті сөйлеу мүшелері. Дыбысты шығару кезіндегі пассив сөйлеу 
мүшелері. Дыбыстарды дауысты және дауыссызға бөлу. 

3. Дауысты дыбыстар: тілдің қатысуымен бөлінген дыбыстар (тіл алды, 
ортасы және тіл арты дауыстылары), дауыстылардың еріннің қатысуымен 
классификациялануы: лабиалдық және лабиалдық емес, дауыстылардың 
ауыздың қатысуымен классификациялануы: ашық және тұйық.  

4. Дауыстылардың бөлінуі: созылыңқылық және қысқа 
дауыстылар.Жазудағы қысқа дыбыстардың харакаттар арқылы әріптің үстіне 
не астына қойылу белгілері. Қандай да бір тілде белгілер не әріптердің 
көмегімен дыбыстардың берілуі – транскрипция. 

5. Артикуляциясы тұрғысынан орыс тіліндегі [б], [ф], [т], [д], [с], [з], [м], 
[н]дауыссыздарына жақын. Араб тіліндегі дауыссыздардың жұмсақ айтылуы. 
[а], [а], [и], [и], [у], [у] дауысты дыбыстары. Дауыстылардың дауыссыздарға 
әсерінің болмауы. [а] фонемасының (созылыңқы және қысқа) айтылуы 
жағынанқазақ тіліндегі [ә] жақындығы. Дауыссыз дыбыстарының сақталуы.  

6. Араб тіліндегі екпін. Негізгі және екінші реттегі екпін. Буын түрлері: 
қысқа буын, созылыңқы буын. Тіс алды фрикативті дауыссыздар [с], [з]. 
Эмфатикалық дыбыстар [т], [д], [с], [з]. Эмфатикалық дыбыстардың 
дауыссыздарға әсері. Дауыссыз [к], [дж], [ш], [у], [й] дыбыстары.  

7. Дауыссыз [алиф], [л], [х], [г], [к]. Дифтонгтар [ау] және [ай]. Лигатура 
– кейбір араб әріптерінің жазылуы. Дауыссыз [х], [х], [‘], [р] дыбыстары,  хамза 
дыбысы. Хамзаның уаслануы және бөлек айтылуы. Хамзаның жазылу емлесі. 
Дауыссыздардың қосарлануы. Қысқа дауыстыларды немесе дауыстының 
жоқтығын көрсететін харакаттар. Араб тіліндегі сөздің аяқталу белгісі. 

 
ГРАММАТИКА 
1. Зат есім. Зат есім категориялары. Муанас сөздерді белгілеу. 

Қолданысына орай музаккарға да, муанасқа жататын сөздер.  
2. Муанас қалпындағы, бірақ қолданысы бойынша музаккар сөздер. 

Музаккар қалпындағы, бірақ қолданысы бойынша муанас сөздер.  
3. Есімдердің бегілі және белгісіз хальдері. [Әл] - белгілі артиклі. «Әл» 

артиклінің ассимиляциялануы. 
4. “Шамсия” және “қамария” әріптері. Араб тілі сөзжасамындағы басты 

элемент – сөз тудырушы модельдер мен қалыптар.[Фа‘ала] моделі.  
5. Сын есім. Сын есім тудырушы қалыптар.  
6. Сапалық және қатыстық сын есімдер.  
7. Сын есім шырайлары.  
8. Есімді сөйлем.  

 



СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 

 
1. «Әл» артиклінің ассимиляциялануы. 
2. Үш септікте септелетін есімдер. 
3. Араб тіліндегі есімдік және оның түрлері. 
4. «Бұрыс» көпше түр. 
5. Есімдердің екілік түрде септелуі. 
6. Етістіктің бастауышпен қиысуы. 
 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК САБАҚТАРЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Араб тілінің ерекшеліктері. 
2. Араб жазуының пайда болу тарихы. 
3.Араб тілінің дауысты және дауыссыз дыбыстары. 
4. Араб жазуының жүйесі. 
5. Араб жазуының түрлері. 
6.Сілтеу есімдіктері. 
7.Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері 
8.Сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері. 
9. «Менің мамандығым» тақырыбына шығарма. 
10. «Менің жанұям» тақырыбына шығарма. 
11. «Араб елдерінің ұлттық мейрамдары» тақырыбына шығарма. 
12. «Біздің университет» тақырыбына шығарма. 
13. «Менің қалам» тақырыбына шығарма. 
14. «Кітапханада» тақырыбына шығарма. 
15. «Менің Отаным» тақырыбына шығарма. 
 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 

Негізгі: 
1. Джабер Т., Алексей Калинин А. Арабский язык. Письменность. М., 

2011. 
2. Аль-Арабия Байна Ядайкю Книга первая. Второе издание. Эр-Рияд, 

2015. 
3. Дурус аль-Лугати-ль-Арабия для неносителей арабского языка. 

Часть 1. (Грамматика, тексты, словарь). Медина, 2014. 
4. Ан-Наху-уль-Уадих. Грамматика. Часть 1. Медина, 2014. 
5. Шидфар Б.Я. Совенко Т.Н. Учебное пособие по арабскому языку. 

Москва, 1987. 
 
Қосымша: 
1. Юшманов М.В. Грамматика литературного арабского языка. М., 

2016. 



2. Мокрушина Амалия. Грамматика арабского языка в таблицах и 
упражнениях. М., 2015. 

3. Ибрагимов И.Д. Арабский язык. 150 диалогов. М., 2013. 
4. Лебедев В.В. Арабская грамматика. Базовый курс на русском и 

арабском языках. Учебное пособие. М., 2016. 
5. Арабский язык. Пропись. М., 2010. 
6. Арабский без проблем. Начальный уровень (+ 3 CD). М, 2007. 
7. Чернов П.В. Справочник по грамматике арабского литературного 

языка.  
8. Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом 

освещении. Москва, 1999.  
9. Шидфар Б.Я. Совенко Т.Н. Учебное пособие по арабскому языку. 

Москва, 1987.  
10. Русско-арабский лексический минимум. М., 2012. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

 
ПАРСЫ ТІЛІ 
 
ФОНЕТИКА 
1. Парсы тілінің дыбыстық құрамы. Дауысты дыбыстар. Жалпы 

сипаттама.  
2. Дауысты дыбыстар: созылыңқы а, и, у және қысқа ә, е, о. Дауысты 

дыбыстардың таңбалануы. Дауысты дыбыстардың сөз басында және сөз 
соңында таңбалануы. «оу», «ей» дифтонгтары. 

3. Дауыссыз дыбыстар. Дауыссыздырдың жасалу жолдарына қарай 
қатаң, ұяң, ызың болып, ал жасалу орнына қарай тіл арты, тіл алды, еріндік, тіс 
пен ерін болып бөлінуі. Еріндік «м», «б», «п». Тіс пен ерінннің қатысуымен 
жасалынған «ф», «в» даыссыздары. Тіл артымен айтылатын «т», «д», «н», «с», 
«з», «ж» дауыссыздары. Тіл ортасы «к», «г» дауыссыздары. 

4. «Дж» - тіл алды аффрикаты. «ч» - қатаң тіл алды аффрикаты, «х» - 
терең тіл алды, ызың (увуляр) дауыссыз дыбысы. «р» діріл, тіл алды, ұяң 
дыбысы. 

5. «Л» тіл алды, бүйір, ұяң дыбысы. «Айн» - дауыссыз дыбысы, «айн» 
әрпімен келген сөздердің оқылуы. 

6. Ұяң дауыссыз дыбыстарының алдында келетін қатаң 
дауыссыздардың дыбысталуы.  

7. Буын және олардың түрлері. Екпін.  
 
ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ 

1. Араб-парсы әліппесі (32). Негізгі араб әріптері (28). Қосымша 
парсы әріптері (4). Өзінен кейінгі әріптермен қосылып жазылмайтын таңбалар. 
Өзінен кейінгі әріптермен қосылып жазылатын таңбалар.  

2. Дауысты дыбыстардың жазылуы.Дауысты дыбыстардың 
таңбалануы (графикалық таңбалар): Зәбәр (фәтһа), зире (кәсре), пише (зәмме), 



мәдде.  
3. Дауыссыз дыбыстардың жазылуы және таңбалануы (графикалық 

белгілер): Тәшдид, һәмзе, тәнвин, сокун, вәсл. «Қәмәри» және «шамси» 
әріптері. Тыныс белгілері.  

4. Сіңіспеген шет ел кірме сөздерінің жақша ішінде латын әрпімен 
белгіленуі. Парсы орфографиясының кейбір ерекшеліктері. Бір дыбыстың 
бірнеше әріппен таңбалануы. Кейде әріптің ешқандай дыбысты таңбаламауы. 

 
ГРАММАТИКА 

1. Парсы тілінің кейбір орфографиялық норма ерекшеліктері. Бір дыбысты 
бірнеше әріппен белгілеу. 

2. Зат есім. Белгісіз есім жасайтын белгісіздік артиклі. Зат есімнің көпше 
түрлері. Кең қолданыстағы  «һа», «ан» көптік жалғаулары.  

3. Есімдік. Жіктеу есімдігі.  «Ин» және «ан»  сілтеу есімдіктері. Сілтеу 
есімдігінің көпше түрі. Сілтеу есімдіктерінің изафетті тіркесті сөйлемдерде 
қолданылуы. 

4. Сұрау есімдігі. Сұрау есімдіктерінің «әст» байламымен тіркесі. 
5. Етістік. «Әст» байламы. Байламның қысқа және толық түрі.  
6. Үстеу. Мезгіл және мекен үстеулері. Көмекші сөздер. Сөз соңында 

келетін септеулік.  
7. Негізгі септеуліктер. Изафеттік септеуліктер. Күрделі септеуліктер. 
 
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 

 
1. Амандасу. Жөн сұрасу. 
2.Бүгін қандай күн?  
3.Танысу. 
4.Сіздің мамандығыңыз қандай? 
5.Жасың нешеде? 
6. Мынау қандай түс? 

 
СТУДЕНТТІК ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Менің бөлмем. 
2. Менің жанұям. 
3. Кел, танысайық. 
4. Қай жерліксіз? 
5. Жасың нешеде? 
6. Менің қалам. 
7. Біздің университет. 
8. Менің мамандығым. 
9. Бүгін аптаның қай күні. 



10. Мынау қандай түс? 
11. Ауа-райы. 
12. Менің достарым. 
13. Кітапханада. 
14. Өмірбаян. 
15. Менің Отаным – Қазақстан. 

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 
Негізгі: 
1.Овчинникова    И.К., Мамед-Заде А.К. «Учебник персидского языка». 

Часть I. М: Издательство Московского университета, 2002. 
2. Рустемов Л.З. Самарэ И. « Парсы тілінің ізашары». Тегеран: Алхода, 

1994. 
3. Д-р  Зулфағари, д-р  Ғаффари, д-р  Бахтиари. Фарси  биамузим. 

Амузеш-э  забан-е   фарси.  Джэлд-э  әввәл. Тегеран:  Мадрасе, 2001. 
4. Д-р Саффар Моқаддам.  Зәбан-е фарси. Джэлд-э  әввәл. Тегеран: 

Шоура-йэ гостәреш-э зәбан-е фарси, 2011. 
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Қосымша: 
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6. Русско-персидский словарь. Под. ред. Восканян К.Д. М.: Наука, 2006. 
7. Рүстемов  Л.З. Персидско-русско-казахский  разговорник. Тегеран, 

1995. 
8. Д-р  Зулфағари. Фарси  биамузим. Амузеш-э  забан-е   фарси. Кетаб-э 

кар.  Джэлд-э  әввәл. Тегеран:  Мадрасе, 2004. 
9. Жумадилова Г.Т., Кудайбергенова Г.К. Парсы тілі курсының 

практикалық курсы. Учебное пособие. А., «Қазақ университеті», 2011. 
10. Жумадилова Г. Парсы тілі. Сөздік қорды дамытуға арналған оқу 

құралы. Астана, «Түсті әлем баспасы», 2015. 
 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
ТҮРІК ТІЛІ 
1. Түрік әліпбиі. Дауыссыз және дауысты дыбыстар. Үндестік заңы.  

Жіктеу есімдіктері. Тәуелдік жалғаулар. «Benim ailem» модулы. 



2. Oсы шақ. «Günlük hayat»  модулы. 
3. Зат есімдер, көптік жалғауы, септіктер. «Benim sınıfım»  модулы. 
4. Есім баяндауышты сөйлемнің болымды және болымсыз түрінің 

жасалынуы. Сұрау есімдігі. Бұйрық рай. «Üniversiteye kayıt»  модулы. 
5. Есімдіктер, өздік есімдіктер, сілтеу есімдіктері, сұрау есімдіктері. 

«Arkadaşlık» модулы. 
6. Етістіктің ауыспалы шақ түрі. «Bir Gün» модулы. 
7. Анық айғақты өткен шақ. «Telefon konuşmaları» модулы. 
8. Танық өткен шақ. «Doktorda» модулы. 
9. Сын есімдер және түрлері. «Alış verişte» модулы. 
10. Келер шақ. «Lokantada» модулы. 
11. Жалғау түріндегі есімдіктер.  ШШааррттттыы  рраайй. «Ayakkabı Dükkanında» 

модулы. 
12. Сын есімнің шырайлары,  күшейтпелі шырай. «Manavda» модулы. 
13. Толымсыз көмекші етістіктер, толымсыз көмекші етістіктің танық 

өткен шағы, толымсыз көмекші етістіктің шартты рай түрі. «Gülümseme» 
модулы. 

14. Үстеу. Үстеулердің мағыналық түрлері. Қимыл-сын үстеулері. 
Мезгіл үстеулер, мекен үстеулер, мөлшер үстеулер. Сұрау түріндегі үстеулер, 
үстеудің  тұлғалық түрлері. «Duygularımız» модулы. 

15. Есімше («-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş»). «Hayvanat 
Bahçesinde» модулы. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Өзін таныстыру.  
2. Өз бөлмеңізді суреттеп айтыңыз. 
3. «Маусымдар» тақырыбына презентация. 
4. Өзіңіздің досыңыз жайлы әңгімелеп беріңіз. 
5. «Мейрамханада» - презентация. 
6. «Дүкенде» тақырыбын сахналау. 
 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК САБАҚТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. «Менің отбасым мен туыстарым» тақырыбына шығарма. 
2. «Бір тәулігім» тақырыбына шығарма. 
3. «Менің үйім»  тақырыбына шығарма. 
4. «Менің балалық шағым» тақырыбына шығарма. 
5. «Менің сүйікті мейрамым» тақырыбына шығарма. 
6. «Салауатты өмір салты» тақырыбына шығарма. 
7. «Менің мамандығым» тақырыбына шығарма 
8. «Біздің университет» тақырыбына шығарма 



9.  «Менің қалам» тақырыбына шығарма 
10.  «Кітапханада» тақырыбына шығарма 
11. «Менің қызығушылықтарым» тақырыбына шығарма. 
12. «Менің студенттік өмірім»  тақырыбына шығарма. 
13. «Бос уақыттарым жайлы» тақырыбына шығарма. 
14. «Сүйікті тағамым» тақырыбына шығарма. 
15. «Менің сүйікті фильмім» тақырыбына шығарма. 
 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 

Негізгі:  
1. Türkçe Öğretim Seti. Ders Kitabı. А1, А2, Yunus Emre Enstitüsü. 2014. 
2. Türkçe Öğretim Seti. Çalışma Kitabı. А1, А2, Yunus Emre Enstitüsü. 

2014. 
3. Yeni HİTİT Yabancılar için Türkçe 1. Ders Kitabı. Ankara. 2010. 
4. Теменова Г.К., Айтақынова Ү.,  Түрік тілі (Базалық Шығыс Тілі). 

"Қазақ Университеті". Алматы, 2014 ж. 
5. Аманжол Қалиев. Қазіргі түрік тілінің фонетикасы. "Қазақ 

Университеті". Алматы, 2016 ж. 
 
Қосымша: 
1. B. Kоч., A. Байниязов  Қазақша-түрікше сөздік. Арыс баспасы. 

Алматы. 2009. 
2. Doç. Dr. Leyla Karahan. Türkçede söz dizimi. Ankara. 2009. 
3. Üniversiteler için türk dili. Prof. Dr. Muharrem Ergin. İstanbul. 2009. 
4. Doğan Güney. Sözcükbilime Giriş. İstanbul. 2007. 
5. Korkmaz Zeynep. Gramer Terimleri Sözlüğü. Ankara. 2010.  
6. Doç. Dr. Leyla Karahan. Türkçede söz dizimi. Ankara. 2009. 
7. Üniversiteler için türk dili. Prof. Dr. Muharrem Ergin. İstanbul. 2009. 
8. Korkmaz Zeynep. Türk Dili ve Kompazisyon Bilgileri. 8. Baskı, Ankara. 

2007. 
9. Doğan Güney. Sözcükbilime Giriş. İstanbul. 2007. 
10. Korkmaz Zeynep. Gramer Terimleri Sözlüğü. Ankara. 2010.  

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 
КОРЕЙ ТІЛІ 
 
ФОНЕТИКА  
1. Дауысты дыбыстар – еріндік және езулік; тіл алды, тіл ортасы, тіл 

аяғы; жоғарғы, ортаңғы, төменгі.  
2. Монофтонгтар, дифтонгтар. Дауыссыз  дыбыстар  -  қатаң  (шұғыл,  

аффрикат,  ызың);  ұяң (мұрын жолды, созылыңқы).  
3. Дыбыс ұзындығы. Корей тіліндегі буындар және құрылымдары. 



4. Буын құрылымының шегі, анлаут, ортаңғы дыбыс, соңғы дыбыс. 
5. Дауыссыз дыбыстар ассимиляциясы. Палатализация.  
6. Дауысты  дыбыстар  ассимиляциясы.   Дауысты  дыбыстардың 

үндесуі.  
7. Геминаттың қысқаруы, түсіп қалуы және қалыптасуы. 
 
ГРАММАТИКА 

1. Септік жалғаулар: Атау септік. Ілік септік. Табыс септік. 
Адвербиалды септік: мекен үстеуі бағыт үстеуі. Барыс септігі. Аспаптық 
үстеу. Бірлестік үстеуі. Салыстырмалы үстеуі . 

2. Есімдік және зат есімнің түрлері мен жасалу жолдары. Жіктеу 
есімдіктері – на, но, кыбун, ури, сонсен, танщин, мезгіл есімдік – тте,  мекен 
есімдік – де, гот, көрсеткіш есімдік – кы, и, чо-гот, сұраулы есімдік – нугу, 
мет, муот, оди, оттокке.  

3. Сан есім түрлері. Есептік және реттік сан есім.   
4. Сыпайлық категориясы. Сын есім түрлері. Сапалық сын есім.  
5. Етістік түрлері: іс-қимыл етістігі, хал-жағдай етістігі. Етістік 

шақтары. (осы, өткен, келер шақ). 
6. Сөйлем   түрлері.   Жай   сөйлемдер. Хабарлы,   сұраулы, лепті,   

болымсыз сөйлемдер.  
 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. «Менің қалам» тақырыбына шығарма жазыңыз. 
2. «Менің отбасым» тақырыбына презентация. 
3. Өзіңіздің досыңыз туралы шығарма жазыңыз. 
4. Өз бөлмеңізді суреттеп айтыңыз. 
5. «Мейрамханада» - презентация. 
6. «Дүкенде» тақырыбына көрініс жасау. 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК САБАҚТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Зат есімнің септелуі. 
2. Сын есім. 
3. Сан есім. 
4. Есімдік. 
5. Етістіктің түрлері. 
6. Корей тілінің лексикалық құрамының жалпы сипаттамасы. 
7. Сөйлеушіге сыпайылық деңгейі. 
8. Тыңдаушыға сыпайылық деңгейі.  
9. Лексикалық сыпайылық.  
10. Хабарлы сөйлем.  
11. Лепті сөйлем.  



12. Сұраулы сөйлем.  
13. Бұйрықты сөйлем.  
14. Өздік сөйлем. 
15. Сөздердің мағыналық ара-қатынасы. 

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 
Негізгі: 
1. Хангуго 1 (Корейский язык 1),изд-во «Университет Ёнсе», Сеул, 2008г.  
2. Ихва Хангуго 1-1 (Корейский язык университета Ихва 1-1), изд-во 

«Университет Ихва», Сеул, 2011 г. 
3. Ихва Хангуго 1-2 (Корейский язык университета Ихва 1-2), изд-во 

«Университет Ихва», Сеул, 2011 г. 
4. Соганг Хангуго 1А (Корейский язык университета Соганг 1А), изд-во 

«Университет Соганг», Сеул 2010 г. 
5. Корейский язык для казахстанцев 1, изд-во «Корея Фаундейшн», Сеул, 

201 г. 
 
Қосымша: 
1. Хангуго хварёнг 1 (Практические упражнения по корейскому языку 1), 

изд-во «Университет Ёнсе», Сеул 1992г.  
2. Корейско-русский словарь, изд-во «Русский язык», Москва, 1994 г. 
3. Пак Ю Щин. Учебник корейского языка (для говорящих по-русски), 

изд-во «Хангуккукчехёпрёкдан», Сеул, 2000 г. 
4. Новикова Т.А. Учебник корейского языка, МГИМО, Москва, 1999 г. 
5. Филл Ким. Синтаксические элементы корейского языка, изд-во КазГУ, 

Алматы 1999 г. 
6. Хангуго чогып I (Корейский язык начальный уровень I), изд-во 

«Университет Кёнхи», Сеул, 2008г. 
7. Хангуго чогып II (Корейский язык начальный уровень II), изд-во 

«Университет Кёнхи», Сеул, 2008г. 
8. Сэнсэн хангуго тытки (Аудирование начальный уровень), изд-во 

«Ренгиджиплас», Сеул, 2009 г. 
9. Хангуго 1 (Корейский язык 1), изд-во «Сеульский национальный 

университет», Сеул, 2006 г. 
10.  Чой Ян Сун. Корейский язык. Вводный курс, изд-во «КАРО», 

Москва, 2007 г. 
 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
ҚЫТАЙ ТІЛІ 
 
ФОНЕТИКА 
1. Қытай тілінің фонетикалық жүйесі: ләмдем мен үндем.  



2. Дифтонгтар, қытай тіліндегі тон жүйесі. Жеңіл екпін. 
3. Тонның өзгеру ережелері, мұрын жолды үндемдер.  
4. Қайырматіл «эр» үндемі және үндемнің  «эр»-лануы. Құрап жазу 

ережелері.  
5. «Путунхуа» фонетикасының ерекшелігі.  Екпін. 
6. Иероглифтік жазба. Құрылымы бойынша иероглифтер түрлері.  
7. Иероглифтердің негізгі құраушы сызықшалары және олардың 

жазылу тәртібі.  
8. Қарапайым және күрделі иероглифтер.  
9. Қытай иероглифтерінің негізгі кілттері.  
10. Қытай тіліндегі иероглифтер мен сөздер арасындағы байланыс.  
 
ГРАММАТИКА 
1. Қытай тілінің фонетикалық жүйесі: ләмдем және үндем, ырғақ. 

Сөйлемдегі сөздердің негізгі орналасу тәртібі. Есімдіктер: жеке, өздік, сұраулы, 
сілтемелі. Анықтауыш және құрылымдық шылау «дэ» қызметі 

2. Баяндауышы етістік болып келетін сөйлемдер. Сұраулы сөйлем 
түрлері  

3. Жалпы қолданыстағы мөлшер сөздер. Баяндауышы зат есім болып 
келетін сөйлемдер  

4. Баяндауышы сын есім болып келетін сөйлемдер. Уақыт зат есімі.  
Дәрежелік үстеулер.  Орынды білдіретін сөздер  

5. Болмыстық сөйлемдер. Уақыт пысықтауышы және уақыттық 
құрылымдар  

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Өзін таныстыру.  
2. «Менің отбасым» тақырыбына презентация. 
3. Өз бөлмеңізді суреттеп айтыңыз. 
4. «Менің бір күнім» тақырыбына шығарма жазыңыз.  
5. «Дүкенде» тақырыбын сахналау. 
6. «Менің болашақ мамандығым» тақырыбына шығарма жазыңыз. 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК САБАҚТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Қытай тілінің ерекшеліктері. 
2. Кел, танысайық! 
3. Қытай жазуының пайда болуы. 
4. Менің университетім. 
5. Қытай тіліндегі есімдіктер. 
6. Біздің студенттік топ. 
7. Қытай иероглифтеріндегі кілттер.  



8. Туған күндегі ерекше сыйлығым. 
9. Иероглифтің негізгі сызықтары және оларды жазу тәртібі . 
10. Менің сүйікті ісім. 
11. Қытай тіліндегі жай сөйлемдердің негізгі құрылымы.  
12. Менің қалам. 
13. Сан есім. 
14. Сүйікті тағамым. 
15. Жалпы қолданыстағы мөлшер сөздер. 

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 
Негізгі: 
1. 新使用汉语课本 (Xin shiyong hanyu keben) 1-том 刘珣，张微. 

Пекин, 2006. 
2. 新概念实用汉语教程 (Xin gaikuan shiyong hanyu jiaocheng) 1-том  

Ф.Н. Дәулет.  Алматы, 2015. 
3. 发展汉语.初级汉语 (Fazhan hanyu. Chuji hanyu) 1-том Пекин, 2007 

年. 
4. 博雅汉语  (Boya hanyu) 1-том 李晓琪，张明莹. Пекин, 2010. 
5. 成功之路 (Chenggong zhi lu) 1-том 北京语言大学出版社. Пекин, 

2009. 
 
Қосымша: 
1. 大学汉语 (Daxue hanyu) жоғары оқу орындарына арналған. 1-ші 

том. Үрімші: Шыңжаң оқу-ағарту баспасы., 2011. 
2. 大众汉语(Dazhong hanyu) жалпыға арналған. 1-ші том. Үрімші: 

Шыңжаң оқу-ағарту баспасы., 2010. 
3. Абдырақын Н. Қазіргі қытай тілінің грамматикасы. Оқу құралы. 

Алматы: Қазақ университеті., 2015. 
4. Задоенко Т.П., Хуан Шуин. Основы китайского языка. Т.1.Вводный 

курс. Т.2.Основной курс. М.,1993. 
5. Щичко В.Ф. Перевод с китайского языка. М., 2000. 
6. Тань Аошуан. Учебник современного китайского разговорного 

китайского языка. М., 1988. 
7. Горелов В.И. Лексикология китайского языка. М.,1984. 
8. Горелов В.И. Грамматика китайского языка. М.,1984. 
9. А. Иванов, Е. Поливанов. Грамматика современного китайского 

языка М.- 2007г.  
10.  Баранова З.И., Котов А.В. Русско - китайский словарь М.-1990 г. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

ХИНДИ ТІЛІ 



 
ФОНЕТИКА  
1. Девангари әліпбиінің ерекшеліктері. Қысқа және созылыңқы 

дауыстылар, олардың айтылуы мен жазылуы.  
2. Мұрын жолды дауыстылар.  
3. Дифтонгтар. Хинди тіліндегі дауыссыз дыбыстары, олардың 

ерекшеліктері. 
4. Көмей дауыссыз дыбыстары (аспираттар). Тіл ұшы (какуминал) 

дауыссыз дыбыстар.  
5. «н»  дауыссыз дыбысының варианттары. Хинди дауыссыздарының 

тіркесімі – лигатуралар.  
6. Хинди тіліндегі негізгі лигатуралар тізімінің қосымша белгілері: 

жаңғырту белгелері, дауысты дыбыстың қатыспау белгісі – вирам (халант), 
мұрын жолды дыбыстардың белгілері – анунасика (чандробинду) және 
анусвара, көмей дыбысының белгісі – висарга.  

7. Буын және буынға бөлу. Дыбыстар мен графемалардың сәйкестігі.  
8. Қысқа «а» дауысты дыбысының редукциясы. Жол үсті, жол асты 

белгілері.  
 
ГРАММАТИКА 
1. Зат есімнің тектік, жақтың, септеулік үйлесімі туралы. Зат есімнің 

жекеше және көпше түрінің жасалуы. Деректі және дерексіз зат есімнің 
жасалуы. 

2. Үнді тіліндегі сан есімдерінің жасалу ерекшеліктері. Есептік, реттік, 
жинақтық, бөлшектік сан есімдер. 

3. Сапалы және қатыстық сын есімдер. Сын есімнің сөз өзгеруі және 
қиысуы. 

4. Есімдіктің түрлері. Сыпайылық категориясының есімдік жолдары 
арқылы жасалуы. Жіктік, тәуелдік, сілтеу, сұрау, қатыстық, белгісіздік 
есімдіктерінің жасалу жолдары. 

5. Етістіктегі шақ және рай категорияларының жасалу жолдары (жай 
және сыпайы).  

6. Хинди тіліндегі жалғаулықтар мен шылаулар және олардың жасалу 
жолдары. Мақұлданған, теріс, тыйымды, сұрау, леп, кішейтпелі-шектеулі, 
салыстырмалы-күшейтпелі шылаулар және сыпайы шылаулар. 

7. Жай сөйлем. Қарапайым жайылма сөйлемнің сөз тәртібі. Сұраулы 
сөйлем.  

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Девангари әліпбиінің ерекшеліктері. 
2. Хинди тілі және оның диалектілері (татсама, татбхаба, дешья). 
3. Үндістанға саяхат. Үнді халқының мерекелері. 
4. Хинди тіліндегі зат есім және оның сипаттамасы.  



5. Үндістанның сәулет өнері. Сәулет өнерінің бесігі – Агра (Тадж 
Махал). 

6. Хинди тіліндегі сан есімнің ерекшеліктері (есептік, реттік, 
жинақтау, бөлшектік).  

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК САБАҚТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. «Менің кабинетім» мәтіні бойынша шығарма. 
2. Үнді тілдері және Үндістан халықтары.  
3. Хинди тіліндегі интенсивті етістіктер («ликхна, пархна, дена» 

етістіктерін жіктеу). 
4. Хинди тілі және оның Үндістандағы рөлі. 
5.  «Менің жанұям» мәтіні бойынша шығарма жазу. 
6.  Мохандас Карамчанд Ганди – «ұлт бабасы». 
7. Үнді ұлттық киімі және Үндістан климаты. 
8. Өздік етіс және оның жасалуы мен қолданысы (өздік етістік 

сөйлемдегі қызметі). 
9. «Менің болашақ мамандығым» шығарма жазу. 
10. «Жанкари» мәтіні бойынша шығарма жазу. 
11. Үндістанның бірінші премьер-министрі Джавахарлал Неру.  
12. Үнді халқының ұлы тұлғасы – Индира Ганди. 
13.  Амритсардағы алтын храм. 
14.  Хинди тіліндегі өзгелік етіс (өзгелік етіс жалғаулықтары). 
15.  Үндістан астанасы – Дели. 
 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 

Негізгі: 
1. Дымшиц З.М., Ульциферов О.Г., Горюнов В.И. учебник языка хинди. 

Ч. 3. М., 1984.  
2. Липеровский В.М. Словосочетание в хинди. М., 1989.  
3. Hindi vyakran aor racna. Delhi, 1999.  
4. Rajpal hindi shabdkosh. Delhi, 2002.  
5. Городникова С.К., Кибиркштис Л.Б. Учебник языка урду. Ч. 1. М., 

1969.  
 
Қосымша: 
1. Hindi vyakran. Dehli, 2001. 
2. Клюев Б.И. Практический курс языка урду. М., 1969.  
3.  Горюнов О.Г. Учебник языка хинди. Ч. 1-3. М., 2003. 
4. Катенина Т.Е. Язык хинди. С., 2000. 
5. Дымшиц З.М. Учебник языка хинди. М., 2002. 
6. Hindi vyakran aor racna. Dehli, 2000.  



7. Шаматов А.Н. Очерки исторической лексикологии хинди и урду XV – 
начала XVIII вв. Ташкент, 2000. 

8. Ульциферов О.Г. Современный русско-хинди словарь. М., 2004. 
9. Хинди-русский словарь (под ред. А.П.Баранникова). М., 2003. 
10. Hindi rajpal shabdkosh (Толковый словарь языка хинди). Delhi, 2000. 
 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
УРДУ ТІЛІ 
 
ФОНЕТИКА 
1. Әліпби. Дыбыс және әріп. Дыбыс үндестігі. Дыбыстардың 

қосарлануы. 
2. Урду тіліндегі дауысты дыбыстар жүйесі.  
3. Тілдегі дауысты дыбыстардың ерекшеліктері. 
4. Қысқа және ұзақ дауысты дыбыстар түсінігі және мәні. 
5. Урду тіліндегі мұрын жолды дыбыстар. Дауыссыз дыбыстар 

жүйесі.  
6. Урду және ана тілдеріндегі дауыссыз дыбыстар ерекшеліктері. 

Қырыл және таңдай дауыссыз дыбыстары.  
7. Буын және буын түрлері. 
8. Екпін. Екпін түрлері. Әртүрлі коммуникативті түрдегі интонация. 

(хабарлы, сұраулы, бұйрықты).  
 
ГРАММАТИКА 
1. Жазу. Араб жазуы және үнді тілінің дыбыстары. Жоласты және 

жолүсті таңбалар. 
2. Етістік. Қалау рай. Жай форма. Ырықсыз етіс.  
3. Үстеу және оның жасалу жолдары: морфологиялық, лексика-

семантикалық, морфологиялық, синтаксистік.   
4. Сөз тіркес. Жай және күрделі сөзтіркестер. Урду тіліндегі изафетті 

құрылымдар.  
5. Сөйлем түрлері. Хабарлы, Сұраулы, бұйрықты сөйлем.  Жақты және 

жақсыз сөйлемдер.   
6. Тұрлаулы сөйлем мүшелері. Бастауыш. Баяндауыш.   
7. Тұрлаусыз сөйлем мүшелер. Анықтауыш. Толықтауыш. Пысықтауыш.  
8. Күрделі сөйлемдер. Құрмалас салалас сөйлем. Құрмалас сабақтас 

сөйлем.  
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Урду жазба ерекшеліктері. Урду тілінің жазбасындағы араб әліпбиінің 

көрінісі мен ондағы харакаттар. Жол үсті және жол асты таңбалары. 



2. Урді тіліндегі зат есім. 
3. Үндістанның сәулет өнері. Сәулет өнерінің бесігі – Агра (Тадж Махал) 
4. Етістік. Урду тіліндегі етістіктің рай категориялары.  
5. Үстеу және оның жасалу жолдары  
6. Урду тіліндегі сан есімнің ерекшеліктері (есетпік, реттік, жинақтау, 

бөлшектік). Сөйлем және оның түрлері.  
 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК САБАҚТАРЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. «Менің мамандығым» тақырыбына шығарма. 
2. Изафеттік құрылым. 
3. Етістіктің көп қырлылығы. 
4. «Менің жанұям» тақырыбына шығарма. 
5. Анықтауыш және оның қолданысы. 
6. Етістікті тіркес (аналитикалық құрылым). 
7. «Пәкістан Республикасы» тақырыбына шығарма. 
8. Урду тіліндегі күрделі сөйлем. 
9. Урду тіліндегі жалғаулықтар. 
10.  «Урду тілі» тақырыбына шығарма. 
11.  Келер шақ және оның қолданысы мен мәні.  
12.  Ырықсыз етістің қолданысы.  
13.  «Менің досым» тақырыбына шығарма. 
14.  Шығарма: Пәкістан климаты.  
15.  «Үнді ұлттық киімі» тақырыбына шығарма. 

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 
Негізгі: 
1. Давидова А.А. Учебник языка урду для 2 курса. Ч. 1, 2. М., 1957.  
2. Дымшиц З.М., Ульциферов О.Г., Горюнов В.И. Учебник языка урду. 

Ч. 3. М., 1984.  
3. Липеровский В.М. Словосочетание в хинди. М., 1989.  
4. Rajpal hindi shabdkosh. Delhi, 2002.  
5. Городникова С.К., Кибиркштис Л.Б. Учебник языка урду. Ч. 1. М., 

1969.  
Қосымша: 
1. Давидова А.А. учебник языка урду для 2 курса. Ч. 1, 2. М., 1957.  
2. Клюев Б.И. Практический курс языка урду. М., 1969.  
3. Горюнов О.Г. Учебник языка хинди. Ч. 1-3. М., 2003. 
4. Катенина Т.Е. Язык хинди. С., 2000. 
5. Дымшиц З.М. Учебник языка урду. М., 2002. 
6. Hindi vyakran aor racna. Dehli, 2000.  
7. Шаматов А.Н. Очерки исторической лексикологии хинди и урду XV – 

начала XVIII вв. Ташкент, 2000. 



8. Ульциферов О.Г. Современный русско-хинди словарь. М., 2004. 
9. Урду-русский словарь (под ред. А.П.Баранникова). М., 2003. 
10. Urdu rajpal shabdkosh (Толковый словарь языка урду). Delhi, 2000. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 
ЖАПОН ТІЛІ 
 
ФОНЕТИКА 
1. Хирагана және катакана әліппесі. 
2. Жапон тілінің фонетикасы. 
3. «WA» және «GA» демеуліктердің қолдануы. 
4. Етістіктердің классификациясы. 
5. Сілтеу есімдіктері. 
 
ГРАММАТИКА 
1. Жапон тілінің сөз таптары: есім сөз, етістік, есімдік. 
2. Осы шақ, өткен шақ. 
3. Етістіктердің сөздік түрі. 
4. Сын есім. 
5. Бұйрық рай. 
6. Етістіктердің түрленуі. 
7. Үстеу. 
8. Сұраулы есімдіктер. 
9. Мүмкіндікті білдіретін етістіктер. 
10. Етістіктердің сыпайы түрлері. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Жапон тілінің жазуы. 
2. Жапон тіліндегі сұраулы сөйлемдер. 
3. Жалғаулар және олардың қолданылуы. 
4. Каллиграфия.  
5. Сілтеу есімдіктерінің қолданылуы. 
6. Сын есімдерден сөзжасам. 
 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК САБАҚТАРЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Жапон тілінің пайда болу тарихы 
2. Жапон тілінің тарихи дамуы 
3. Жапон тілінің жазу түрлері 
4. Жапон тілінің каллиграфия қағидасы 



5. Буындық әріп жүйесі: хирагана және катакана 
6. Жапон тілінің жалпы ерекшеліктері 
7. Жапон тілінің фонетикалық құрылымдары 
8. Жапон тілінің лексикасы 
9. Жапон тілінің иероглифтері 
10. Жапон тіліндегі санаулық жұрнақтары 
11. Жапон тілінің сілтеу есімдіктері 
12. Жапон тілінің сын есімі 
13. Етістіктің сөздік формасы 
14. Жапон сөздерінің әр түрлілігі 
15. Жапон тіліндегі сыпайы сөйлеу стилі 

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 
Негізгі: 
1. Канджи маста 1-2 бөлім. Токио, 2003г. 
2. Миннано нихонго щёкю ичи. 1 бөлім.  Токио., 2003 г. 
3. Миннано нихонго щёкю ичи. 1 бөлім.  Токио.,  2003.  
4. Миннано нихонго. 1 бөлім.  Токио.,  2012.   
5. Бейсик канджи бук.  1 деңгей. 1 бөлім. Токио., 2011. 
 
Қосымша: 
1. Миннано нихонго ренщю, кайва. Токио, 2003. 
2. Миннано нихонго щёкю ичи э кёзай СД рум букку. Токио, 2012. 
3. Ясащий сакубун.   Токио, 2003. 
4. Кайте обоэру.  Токио., 2001. 
5. Миннано нихонго щёкю ичи чёкай тасуку25.  Токио, 2003. 
6. Ваку ваку риснингу. 1 бөлім.    Токио, 2001 
7. Щинбун де еку цукавареру канжи. Токио, 1998г.  
8. Бунка чюкю 1,2 часть.Токио, 2000г.  
9. Чюкюкара манабу нихонго ( с приложением). Токио, 2002г.  
10. Нюсу де манабу нихонго. Токио 1999г.  
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

Бұл бағдарлама «Базалық шығыс тілі (В1 деңгейі)» пәніне арналған 
типтік бағдарлама болып табылады. Бағдарлама «5B020900 – Шығыстану» 
мамандығының Типтік оқу жоспары  негізінде «Базалық шығыс тілі (В1 
деңгейі)» пәніне арналып жасалған және білім беру мазмұнындағы құзыреттілік 
бағыттың талаптарын жүзеге асыру мен ұлтаралық және мәдениетаралық 
түсінушілікке негіз болатын мәдениеттаралық құзыреттіліктің қалыптасуын 
қамтамасыз етеді. Бағдарлама Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу 
орындарында базалық шығыс тілі курсын жүргізуге арналған. 

Студенттің оқитын пәні төмендегі шығыс тілдерінің бірі болып табылады: 
араб, түрік, парсы, корей, қытай, жапон, хинди, урду. 

Бағдарлама оқу үдерісінің мазмұнын, мақсаты мен міндеттерін, 
ұйымдастыру түрін, «Базалық шығыс тілі (В1 деңгейі)» пәні бойынша 
суденттердің теориялық білімдерінің, практикалық дағдылары мен 
біліктіліктерінің көлемін анықтайды. 

Студент білуі  және игеруі керек: 
- лексико-грамматикалық тақырыптарды, құрылымдарды, 

фразеологизмдерді; 
- шет тілінде оқылған мәтіннің мазмұнын баяндауды; 



- лексикалық қорын, нормативті және лексикологиялық моделдерді 
қолдана отырып, игерілген тақырыптар шеңберінде, ауызша сөйлеу дағдыларын 
тәжірибе жүзінде пайдалануды; 

- әңгімелесе білуі және үйренген тақырыптардың негізінде қысқаша 
хабарлама жасауды; 

- үйренген модельдерден тұратын мәтінге фонетикалық, 
грамматикалық және лексикалық талдау жасауды; 

- өз бетінше оқып аудару кезінде сөздіктерді еркін пайдалана білуі; 
- оқитын тілдегі 2000-ға жуық лексикалық бірлікті; 
- өз ойларын жеткізуді және сұхбаттасушы адамды түсінуге қажетті 

грамматиканың негізгі ережелерін; 
- оқитын тілдің сөйлем құрылымдарын; 
- оқитын тілдің орфографиясының негізгі ережелерін; 
- оқитын тілдің практикалық грамматикасы мен сөйлеу тілінің 

негізімен одан әрі танысуы; 
- барлық   сөйлеу   қызметтерінің  түрлерінің  дағдыларын  

қалыптастыруы және дамытуы; 
- тыңдау: тыңдау дағдыларын одан әрі қалыптастыру - тыңдауды 

дамытуға бағытталғын жаттығуларға, логикалық ойлауға, сондай ақ  жылдам 
сөйлеуді түсінуге арналған жаттығуларға, тіл өкілінің  сөздерін тыңдау мен 
түсінуге дайындауға басты көңіл бөлінеді; 

 - сөйлеу: бұрынғы қалыптасқан сөйлеу дағдылары одан әрі 
жетілдіріледі; 

- оқу: шет тілдегі мәтінді оқу техникасын қалыптастырып, дамыту, 
аудару, мазмұндау, сұраққа жауап беру. Оқудың түрлері: үйрену, танысу, 
іздену; 

- жазу: графикалық, пунктуациялық және орфографиялық ережелерді 
сақтап, сауатты жазу, жаттығуларды жазбаша орындау. 

Оқу пәнінің пререквизиттері: «Базалық шығыс тілі ( А1, А2 деңгейі)», 
«Шығыс тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы». 

Постреквизитері: «Базалық шығыс тілі ( В2, С1, С2 деңгейі)», «Сөйлеу 
мәдениеті практикумы», «Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы мен 
практикасы»,«Лингвоелтану».   

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

№ Тақырыптар атауы  
1 Практикалық фонетика.    
 Практикалық грамматика.  
2 Шығыс тіліндегі сын есімдер.   
3 Шығыс тіліндегі сан есімдер.  
4 Есімдіктердің мағыналық түрлері. 
5 Етістіктің түрлері, райлары және шақтары.    
6 Етіс категориясы. 



 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
«Базалық шығыс тілі (В1 деңгейі)» пәні: шығыс тілдерінің лексикалық 

қабаты мен грамматикалық жүйесін кәсіби деңгейде оқыту болып табылады. 
«Базалық шығыс тілі (В1 деңгейі)» пәнінің нысаны: шығыс тілдерін 

негізгі кәсіби тіл ретінде оқыту.  
Пәнді оқытудың мақсаты: таңдалған шығыс тілінің практикалық 

грамматикасы, сөйлем құрылымы, фонетикалық құрылымын үйрену; оқушының 
тілдік хабардарлығын қалыптастыру; комуникациялық хабардарлықты 
қалыптастыру мен дамыту болып табылады. Осы орайда, оқытылатын тілдің 
мемлекетінің мәдениеті, тарихы, дәстүрі, қоғамдық және мәдени нормалары 
жайлы білімін де қалыптастыру қажет. Коммуникациялық хабардарлық 
студенттерде қалыптасатын білім, шеберлік және жеке қасиеттерге сүйену 
арқылы мәдениетаралық деңгейдегі шет тіліндегі қарым-қатынасқа дайындық 
және қабілеттілік ретінде түсіндіріледі. Лингвоелтанымдық білімді кеңіту шет 
тіліндегі сөйлесу дағдыларын одан әрі дамытуға септігін тигізеді. 

Пәнді оқытудың міндеттері: Негізгі міндет алдыңғы деңгейде 
меңгерілген білімді пайымдау және шығыс тілдерімен жұмыс істеудің жаңа 
түрлері мен формаларын игеру. Бұл оқыту деңгейінде студенттердің шет 
тілінде сөйлеу арқылы қарым-қатынас жасау деңгейі жоғарылатылып, 
студенттердің продуктивтік және рецептивтік білімді арттыруы іске 
асырылады. Грамматикалық модельдер, лексика мен жазуды үйренуді одан әрі 
жалғастыра отырып, қалыптасқан дағдылар бекітіледі. Оқу бағдарламасында 
қарастырылған ауызша және жазбаша аударудың негізгі дағдыларын үйретуге, 
берілген тақырып бойынша әңгімелесу, шығыс тілдеріндегі мәтіндерді оқу 
және аударуға басты көңіл бөлінеді. 

Шығыс тілдерін оқыту шығыстану ғылымының негізгі салаларының бірі 
болып табылады. Шығыстану немесе ориенталистика ғылым ретінде Европа 

7 Шығыс тіліндегі сөйлем түрлері. 
 Тыңдау және сөйлеу.  
8 Коммуникативтi және лингвоелтану компетенцияларын дамыту. 
9 Тыңдап түсіну арқылы қарым-қатынас жасай білу.  

10 Шығыс тiлінде сөйлеу дағдысын  және дайындықсыз сөйлесуді 
дамыту. 

11 Монолог және диалогтың күрделенген түрiн меңгеру.  

12 Ауызша сөйлеуде шығыс тiлiндегi жиi қолданылатын  лексика. 
 Жазу және оқу. 

13 Лексикалық және грамматикалық материалдар негізінде жазба 
тілді меңгеру. 

14 Пәндік-тілдік материалдарды меңгеруді қалыптастыру негіздері. 
 

15 Мәтiнмен жұмыс жасау түрлерін меңгеру. 



аймағында қалыптасқан және Шығыстың (Азия елдері  және негізінен 
Африканың солтүстігі) тарихы, экономикасы, тілі, әдебиеті, этнографиясы, 
өнері, діні, философиясы, материалдық және рухани жәдігерлерін кешенді 
түрде қарастырады.  

Шығыс тілдерін оқытудың басталуы капиталды жинақтаудың алғашқы 
дәуірі мен европалықтардың Шығыс елдеріне экспансиясының басталуымен 
байланысты. XVI ғ. Парижде және  XVII ғ. Оксфордта ашылған алғашқы 
университеттік шығыс тілдері кафедраларында  көне еврей және араб тілдерін 
оқыту енгізілді. Кейінірек оқытылатын шығыс тілдерінің шеңбері кеңейді 
(парсы, түрік және қытай тілдері). Кейбір шығыс тілдерінің салыстырмалы 
түрде толық сөздіктері басылып шықты (XVII  - XVIIIғғ. бірінші жартысы). 
Келесі кезеңде шығыс тілдерін оқытатын арнайы жоғары оқу орындары 
ашылды: Венада –Шығыс тілдер Академиясы (1754), Парижде – тірі шығыс 
тілдерінің мектебі (1795). XIX ғ. 2-жартысынан осы күнге дейін шығыс 
тілдерінің мыңдаған сөздіктері мен оқулықтары   басылып шықты. Қазіргі 
таңда шығыс тілдері жер шарының барлық түкпір-түкпірінде оқытылады. 
Қазақстанда шығыс тілдерін оқыту 1977 жылдан бастау алады. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Практикалық фонетика.    
Шығыс тілінің дыбыстарының сөз ішіндегі бір-біріне ықпалы, буын, 

екпін. Орфография, орфоэпия мәселелері. Дұрыс дыбыстау мен интонация 
дағдыларын дамыту. 

 
Практикалық грамматика.  
Шығыс тіліндегі сын есімдер. Сын есімнің мағыналық түрлері (сапалық 

және қатыстық). Сын есімнің жасалуы. Сын есімнің шырайлары.    
 
Шығыс тіліндегі сан есімдер. 
Сан есімнің мағыналық түрлері ( есептік, реттік). Күрделі сан есімнің 

жасалу жолдары. Сан есімнің емлесі. Уақытты білдіру. 
 
Есімдіктердің мағыналық түрлері.  
Шығыс тіліндегі есімдіктің түрлері және олардың қолданылуы. 
Есімдіктердің грамматикалық және морфологиялық белгілері. 
 
Етістіктің түрлері, райлары және шақтары.   
Негізгі және туынды етістіктер. Модальды етістіктер және олардың 

қолданылуы. Етістіктің  грамматикалық топтары және олардың жасалу 
жолдары: есімше, көсемше, қимыл есімі, рай (бұйрық рай, қалау рай), шақ 
категориясы (өткен шақ, осы шақ, келер шақ). Етістіктің шақтарда жіктелу 
үлгісі. 

 
Етіс категориясы. 



Шығыс тіліндегі етістің түрлері және жасалу жолдары.  Шығыс тіліндегі 
етістің түрлерін ажыратып, жасалу жолдарын, морфологиялық және 
синтаксистік сипаттарын меңгеру. Өздік етіс. Өзгелік етіс. Ырықсыз етіс. 
Ортақ етіс.  

 
Шығыс тіліндегі сөйлем түрлері. 
Сөйлем мүшелері. Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері. Сөйлемнің тұрлаусыз 

мүшелері (толықтауыш, анықтауыш, пысықтауыш) және олардың  негізгі 
белгілері мен жасалу жолдары. Жай сөйлемнің түрлері және жасалу жолдары. 
Синтаксистік талдау жасау жолдарын, грамматикалық терминдерді  меңгеру. 

 
Тыңдау және сөйлеу. 
Коммуникативтi және лингвоелтану компетенцияны дамыту. 
Студенттерде тіл тасымалдаушылардың әлеуметтік және сөйлеу мінез-

құлқысының ұлттық-мәдени ерекшеліктері: олардың салттары, этикет, 
әлеуметтік стереотиптері, тарихы мен мәдениеті туралы білімді, сонымен қатар 
қарым-қатынас барысында осы білімді қолдану амалдарын қалыптастыру және 
дамыту.  

 
Тыңдап түсіну арқылы қарым-қатынас жасай білу. 
Тыңдап түсіну арқылы тіл ұстанушының бірқалыпты сөзінің 

түпнұсқасын үнтаспадан түсініп және сол арқылы қарым-қатынас жасай білу. 
Тіл иеленуші мен оқытушыны тыңдай отырып, түсінуге дайындық жасау. Оқу 
тақырыптарына сай монолог немесе диалог ретінде жазылған аудио-
бейнетаспаларға басылған мәтіндер негізінде жұмыс жасау; тыңдау кезінде 
туындайтын фонетикалық, грамматикалық, лексикалық қиындықтарды жеңуге 
арналған жаттығуларға көңіл бөлу. 

 
Шығыс тiлінде сөйлеу дағдысын  және дайындықсыз сөйлесуді 
дамыту. 
Студенттiң коммуникативтi біліктілігі мен сөйлеу дағдыларын әрі қарай 

дамыту. Туыстық атаулар, тұрмыстық сөздер, этикет сөздер, дерексіз ұғым 
атаулары, тұрақты сөз тіркестері, сын есімдер мен сан есімдер, күрделі 
сөздердің түрлерін үйрену. Өзі және жақын туыстары жайында әңгімелеу, 
сурет бойынша сөйлем құрай білу. Шет тiлде сөйлеу дағдысын  және 
дайындықсыз сөйлесуді дамыту. Ауызша хабарлама жасау, өз пікірін айтып 
бағалау, күнделікті өмірден алынған ақпараттар желісімен баяндама жасау.  

 
Монолог және диалогтың күрделенген түрiн меңгеру.  
Бұл кезеңде монологтық сөйлеуді үйренудің мақсаты студенттерде 

берілген сөйлеу тақырыптары мен қарым-қатынас ортасында сипаттау 
түріндегі (тұрғылықты жерін, отбасын, болашақ мамандығын және т.б.) немесе 
микросипаттау түріндегі (оқиғалар, арман, үміт туралы және т.б.) 
коммуникативті ниетті жүзеге асыру қабілетін қалыптастыру.   

 



Ауызша сөйлеуде шығыс тiлiндегi жиi қолданылатын  лексика.  
Сөйлеу тілінде шығыс тіліне тән және онда жиі қолданылатын 

лексикалық бірліктерді қолдану. Коммуниканттардың күнделікті 
қажеттіліктерін қанағаттандыратын сөйлеу қарым-қатынастарының саны 
шектеулі жағдайларында әлеуметтік байланыстарды орнату және қолдау; 
қарым-қатынастың нақты жағдайында қызықтыратын тақырыпта қысқаша 
әңгімелесуге қатысу;  қарапайым сөздермен өзінің денсаулық жағдайын 
түсіндіру; шақыру немесе шақыруды қабылдау, кешірім сұрау немесе 
кешірімді қабылдау; өзінің талғамы туралы айта алу. 

 
Жазу және оқу. 
Лексикалық және грамматикалық материалдар негізінде жазба тілді 

меңгеру. 
Графикалық, пунктуациялық және орфографиялық ережелерді сақтап, 

сауатты жазу дағдысын қалыптастыру. Сонымен қатар курстың тілдік 
материалы шеңберінде шығыс тілінің нормативтік талаптары мен сөйлеудің 
композиция-коммуникативтік түрлеріне сәйкес нәтижелі жазба тілін біртіндеп 
меңгеру. Лингвоелтанудағы танымын кеңейте отырып,  қарапайым ақпараттық 
хабарлардағы күнделікті және кәсіби өмір тақырыбына жазылған мәтіндерді 
түсінетін дәрежеге жету. 

 
Пәндік-тілдік материалдарды меңгеруді қалыптастыру негіздері. 
Пәндік материалды шығыс тілінде оқып-үйрену. Тілі оқытылатын шығыс 

елінің тарихы, философиясы, мәдениеті, әдебиеті, дініне тікелей қатысты 
шығыс тіліндегі мәтіндерді оқып-үйрену және пәндік-тілдік материалды 
меңгеруді белсенді қамтамасыз ететін материалдарға негізделген 
шығармашылық тапсырмалар орындау.  

 
Мәтiнмен жұмыс жасау түрлерін меңгеру. 
Тақырыппен байланысты сөйлемдер құрай білу. Сөйлемдердегі сөз және 

сөз тіркестерін орынды пайдалана білуге дағдылану. Берілген мәтінді оқу, 
мазмұндау, лексикалық және грамматикалық тұрғыдан орфографиялық тыныс 
белгілерін дұрыс қолдану ережелерін үйрену. Шығыс тіліндегі мәтіндерді оқу 
техникасын дамыту, әр түрлі дерек көздерінен ақпаратты алу дағдыларын 
дамыту. Берілген мәтіндерде таныс есімдерді, сөздерді, қарапайым сөз 
тіркестерді оқу және айыра алуға үйрену. Өз бетімен оқу дағдыларын дамыту.  

 
ПРАКТИКАЛЫҚ ( СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

КОРЕЙ ТІЛІ 
1. ~고 және  ~아서\어서 жалғауларын салыстыру. Қолданудағы 

ерекшеліктері мен айырмашылығы. 
2.  ~ (으)려면 және  ~(으)면 жалғаулары. 



3.   ~ (으)러 және  ~ (으)려면 жалғауларының қолданудағы 
ерекшеліктері. 

4. ~다가, ~았\었\였다가, ~아\어 다가, ~에 다가 
жалғаулары.Қолданудағы мысалдары. 

5. Корей тіліндегі сыпайлық түрлері. 
6. ~기 위해서және  ~기 때문에 жалғауларының айырмашылықтары. 
7. Корей тіліндегі корей және қытай сан есімдері. 
8. Корей тіліндегі антонимдер. 
9. ~나 봐요, ~ㄴ가봐요, ~인가 봐요, ~았\었\였나 봐요, ~ㄹ 건가 봐요 

жалғауларын қолдану ерекшеліктері. 
10.  Корей тіліндегі септік жалғаулар. 
11.  Корей тіліндегі төлеу сөздер. 
12.   ~던и  ~았\었\였던 жалғауларының айырмашылақтары. 
13.  Корей тіліндегі ырықсыз етіс. 
14.  ~고 있다, ~아\어\여 있다 жалғауларын қолдану ерекшеліктері. 
15.  Корей тіліндегі бұрыс етістіктер. 
 

ХИНДИ ТІЛІ 
 

1. Хинди тіліндегі есімдік және оның түрлері. 
2. Хинди тіліндегі зат есім. 
3.  Сын есім. 
4. Хинди тіліндегі сан есім. 
5. Хинди тіліндегі етістік.  
6. Хинди тіліндегі етістіктің осы шақ түрі.  
7. Хинди  тіліндегі етістіктің өткен шақ түрі.  
8. Хинди тіліндегі етістіктің келер шақ түрі. 
9. Хинди тіліндегі етістер. 
10.Етістіктің рай категориясы. 
11.Хинди тіліндегі есімше. 
12.Хинди тіліндегі көсемше. 
13.Хинди тіліндегі үстеу, жалпы сипаттамасы.  
14. Изафеттік құрылым. 
15.Хинди тіліндегі сөйлемнің түрлері. 
 

УРДУ ТІЛІ 
 

1. Етістікті тіркес (аналитикалық құрылым). 
2. Етістіктердің қолдану ерекшеліктері. 
3. Урду тіліндегі етістіктің көп қырлылығы. 
4. Урду тіліндегі шақ категориясы. 
5. Урду тіліндегі етістіктің осы шақ түрі. 
6. Урду тіліндегі етістіктің өткен шақ түрі. 
7. Урду келер шақ 2, оның жасалуы, мәні және қолданысы.  



8. Ырықсыз етістің қолданылуы мен мағынасы.  
9. Изафеттік құрылым. 
10. Урду тіліндегі сын есім. 
11. Анықтауыш. 
12. Жай және күрделі пысықтауыш.  
13. Урду тіліндегі сөйлемнің түрлері.  
14. Урду тіліндегі жалғаулар. 
15. Күрделі сан есімдер. 

 
ҚЫТАЙ ТІЛІ 

 
1.Уақытты білдірудің амалдары: жыл, ай, күн, апта күндерінің және 

жастың айтылу реті. 
2.«在»  предлогы  және предлогты сөз тіркестер пысықтауыш қызметінде 
3.Етістіктің қосарлануы. 
4.Модальды етістіктер. 
5.Қос толықтауышты сөйлемдер. 
6.Талғаулы сұраулы сөйлем: «还是» және «或者» жалғаулары. 
7.Пысықтауыш қызметіндегі сын есім және сын есімнің қосарлануы. 
8.Сын-қимыл пысықтауышының құрылымы. 
9.Жуық сан мөлшерін білдіру амалдары. 
10.Прогрессті іс-әрекет: «一边.... 一边....» конструкциясы 
11.Анықтауыш: анықтауыш қызметіндегі етістік және етістікті сөз 

тіркестер.  
12.Болашақты білдіретін іс-қимылдар.  
13.«了»  модальды бөлшек （1） 

14.«了» модальды бөлшек（2） 
15.Дәреже мен мөлшерді білдіретін толықтауыш. 

 
ПАРСЫ ТІЛІ 

 
1. Сын есім. Сын есімнің жасалу тәсілдері.  
2. Сын есімнің шырайлары. Салыстырмалы шырайдың жасалуы.  
3. Асырмалы шырайдың жасалуы.  
4. Сан есім. Есептік сан есімдер.  Жай және күрделі сан есімдер. 

Жүздіктер мен мыңдықтар.   Күрделі сан есімдердің жасалуы. 
5. Есептік сан есімдердің зат есіммен, сын есімдермен қиысуы.  
6. «Йек» есептік сан есімінің зат есіммен тіркескенде белгісіздік 

мағынасын беруі. 
7. Реттік сан есімдер. Реттік сан есімдер жасайтын - «ом» және 

«омин» жұрнақтары. Араб  тілінен енген реттік сан есімдер. 
8. Жалпылау есімдігі. Жалпылау «һаме» есімдігінің дербес және 



атрибутивті тіркестерде қолданылуы. «һаме» есімдігінің сөйлемде изафетпен 
тіркесіндегі ерекшеліктері. «Тәмам» сөзінің жалпылау есімдігі мағынасында 
қолданылуы. 

9. «Ход»  есімдігі. 
10. Тәуелді-меншікті жіктік жалғаулары. 
11.  Етістіктер. Негізгі және туынды етістіктер. Префикстті және 

күрделі  етістіктер. 
12.  Етістіктің шақтары. Анық өткен шақ.   
13.  Осы-келер шақ.   
14.  Дағдылы-созылыңқы өткен шақ.  
15.  Бұйрық райы. 

 
ТҮРІК ТІЛІ 

 
1. Түрік тілінің дыбыстық құрылымы және олардың қызметтері. 
2. Сын есімдер мен сан есімдер. 
3. Етістік формалары және етіс категориясы. 
4. Салт етістіктер, сабақты етістіктер. 
5. Негізгі етіс. 
6. Ырықсыз етіс. 
7. Ортақ етіс. 
8. Өздік етіс. 
9. Өзгелік етіс. 
10. Түрік тіліндегі сөйлем түрлері. 
11. Септеуліктер. 
12. Шартты рай, қалау рай. 
13. Қажеттілік,міндеттілік білдірітін рай түрі. 
14. Көсемше. 
15. Одағай. 

 
АРАБ ТІЛІ 

 
1. Етістіктің ІІ бабы және оның туындылары. 
كان   және لیس   .2 етістіктері. 
3. Болымсыз етістіктер. 
4. Төрт дауыссызды етістіктер. 
5. Етістіктің ІІІ бабы және оның туындылары. 
6. Етістіктің ІV бабы және оның туындылары. 
6. Ырықсыз етіс. 
7. Төл және төлеу сөз. 
8.  Екі септікті есім сөздер. 
9.  Сын есім шырайлары. 
11. Күрделі сан есімдердің жасалу жолдары. 
12. Етістікке бірігіп жазылатын есімдіктер.  
13. Етістікті сөйлемнің жасалуы. 



14. Сөйлем мүшелері. 
15. Қаратпа сөз. 

 
ЖАПОН ТІЛІ 

 
1. Сілтеу есімдіктері. 
2. Жапон тілінің фонетикасы. 
3. Етістіктің сөздік түрі. 
4. Жапон тіліндегі сын есімдер. 
5. Етістіктердің жіктелуі. 
6. Бұйрық рай. 
7. Етістіктің “TE” формасы. 
8. Салыстырмалы құрылыс. 
9. «WA» және «GA» демеуліктерінің қолдану әдісі. 
10. Сабақты және салт етістіктер. 
11. Сөйлеу тілінің ерекшелігі. 
12. Сыпайлықты білдіретін категориялар. 
13. Жапон тіліндегі үстеулер. 
14. Ырықсыз етіс. 
15. Етістіктің тыйым салу категориясы. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

КОРЕЙ ТІЛІ 
1. «Корея мен Қазақстандағы жылдың төрт мезгілі» тақырыбына 

презентация дайындау.  
2. «Менің сүйікті фильмім» тақырыбына шығарма жазу. 
3. «Сеул қаласы» тақырыбына презентация дайындау. 
4. «Корей және қазақ тағамдары» тақырыбына презентация дайындау. 
5. «Менің хоббиім» тақырыбына презентация дайындау. 
6. «Қазақстан және Корей жастарының қызығушылықтары» 

тақырыбына презентация дайындау.  
 
ХИНДИ/ УРДУ ТІЛІ 
1. Хинди/ урду  тілдеріндегі есімдік және оның түрлері.    
2. Ежелгі үнді әдебиетіндегі Көне дәуір. 
3. Хинди/ урду  тілдеріндегі  енген сөздер.  Хинди/урду тілдеріндегі  

сөйлемдер және оның ерекшеліктері.  
4. Қазақстан және Үндістан мәдениеті. Мәдениеттер арасындағы 

байланыс, салт-дәстүрлер, мерекелер.  
5. Хинди/ урду  тілдеріндегі  етістік және оның ерекшеліктері.  
6. Хинди/ урду тілдеріндегі тенденциялар.   
 
ҚЫТАЙ ТІЛІ 



1. Қытай тіліндегі жай және құрмалас сөйлемдер. 
2. Толықтырғыш (комплемент). 
3. Грамматикалық құрылымдар. 
4. Қытай тіліндегі салыстырманы жасау әдістері. 
5. Таныс емес мәтін оқу. 
6. Берілген тақырыпта шығарма жазу(500-800). 
 
ПАРСЫ ТІЛІ  
1. Жатақханада. 
2. Біздің студенттік топ. 
3. Ауруханада. 
4. Студенттің жұмыс күні. 
5. Менің туыстарым. 
6. Жыл мезгілдері. 
 
ТҮРІК ТІЛІ 
1. Жазғы демалыс. 
2. Қадірлі досыма жазылған хат. 
3. Біздің асханамыз және сүйікті тағамдарымыз. 
4. Менің Отаным. 
5. Фильмдер мен сериалдар әлемі. 
6. Менің қиялымдағы әлем. 

 
АРАБ ТІЛІ  
1. «Ұстаздың үйі» тақырыбына шығарма жазу.  
2. «Мен және менің достарым» тақырыбына шығарма жазу.  
3. «Қазақстан студенттері Кувейт мемлекетінде» тақырыбына 

презентация жасау. 
4. «Қазақтар мен арабтардың тағамдары» тақырыбына презентация 

жасау. 
5. «Біздің университеттің асханасында » тақырыбына презентация 

жасау. 
6. «Киім дүкенінде» тақырыбына шығарма жазу.  
 
ЖАПОН ТІЛІ 
1. Жапон тілінің фонетикасы. 
2. Іс-әрекетті білдіретін етістіктер. 
3. Көсемшелік орам. 
4. Сабақты және салт етістіктер. 
5. Етістіктің сөздік түрі. 
6. Жапон тілінің ауызекі стилінің ерекшелігі. 
 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН  ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 

 



 
КОРЕЙ ТІЛІ 
1. Таныстыру. 
2. Кездесу. 
3. Ақша айырбастау және қайтару. 
4. Денсаулық. 
5. Электронды почта және хат. 
6. Жолда. 
7. Қателіктер. 
8. Бұқаралық мәдениет. 
9. Мейрамдар. 
10.  Сыртқы келбет. 
11.  Қоғамдық орындар. 
12.  Қала. 
13.  Кореядағы өмір. 
14.  Жоспар. 
15.  Жұмысқа орналасу және жұмыс. 
 
ХИНДИ/ УРДУ ТІЛІ 
1. Хинди/ урду тілдеріндегі  етістік және оның түрлері. 
2. «Ежелгі Үндістан әдебиеті: Веда (Ригведа, Самоведа, Атхарваведа, 

Яджурведа)». 
3. Хинди/ урду тілдеріндегі  есім сөз.  
4. «Батыс пен Шығыс арасындағы мәдени байланыс» тақырыбында 

шығарма жазу. 
5. Хинди/урду тілдеріндегі  етістікті түсіндірудің айырмашылықтары.   
6. «Үнді театр тарихы» тақырыбында шығарма жазу.  
7. Хинди/ урду  тілдеріндегі есімдік және оның түрлері.    
8. «Үндістандағы білім» тақырыбында шығарма жазу.   
9. Хинди/ урду  тілдеріндегі сын есім және оның түрлері.    
10. «Премчанд және оның шығармашылық ерекшелігі» тақырыбында 

шығарма жазу.   
11. Хинди/ урду  тілдеріндегі үстеу және оның түрлері.    
12. «Үндістан әдебиеті» тақырыбында шығарма жазу.   
13. Хинди/ урду тіліндегі сөздер және олардың құрылу  әдістері.  
14. «Қазақстан мен Үндістан халықтарының мәдени ерекшеліктері» 

тақырыбында шығарма жазу.   
15. «Кішкентай сиқыршы» тақырыбында шығарма жазу.   
 
ҚЫТАЙ ТІЛІ 
1. Қытай тіліндегі жай және құрмалас сөйлемдер. 
2. Қытай тіліндегі бағыт-бағдар толықтырғыштары. 
3. Болымдықты білдіретін сөйлемдер. 
4. «Етістік1+ 着+）толықтауыш（+ЕтістікR2R»сөйлем құрылысы. 
5. Күрделі бағыт-бағдар толықтырғыштары. 



6. Деңгейлік толықтырғыштар. 
7. Мүмкіндік толықтырғышы. 
8. Бағыт-бағдар толықтырғыштың қосымша мағынасы. 
9. Салыстырманы білдіретін сөйлемдер. 
10. Салыстырманы білдірентін сөйлемдер. 
11. Қос міндетті сөйлемдер. 
12. Қос міндетті сөйлемдерде  қолданылатын  етістіктер.  
13. «一+Мөлш.сөз.+一+ Мөлш.сөз.+(地)+Етістік/Сын есім» сөйлем. 
14. Құрмалас сөйлемдер. 
15. «把» сөйлемдері. 
 
ПАРСЫ ТІЛІ 
1. Иран  күнтізбегі. 
2. Европа күнтізбегі. 
3. Киім-кешек  дүкенінде (диалог). 
4. Азық-түлік дүкенінде (диалог). 
5. Көкөніс дүкенінде  (диалог). 
6. Ресторанда (диалог). 
7. Сағат қанша? 
8. Өлшемдік мағынасын білдіретін сөздер. 
9. «Че»  сұрау есімдігі + тәуелдік-меншікті жіктеу есімдіктері. 
10.  Тәуелдік-меншікті жіктеу есімдіктері + септеуліктер. 
11.  «һамдигар»  есімдігінің сөйлемдерде қолданысы. 
12. «Сыпайы» етістіктер. 
13.  «Монтазер  будан» етістігінің қолданысы. 
14.   «Савар шодан»  етістігінің қолданысы.  
15.   «Амухтан» етістігінің қолданысы. 
 
ТҮРІК ТІЛІ 
1. Бос уақытыңызды қалай өткізесіз? 
2. Қалалар мен елді мекендер, ауа-райы, жыл мезгілдері. 
3. Мерекелер мен дәстүрлер. 
4. Наурыз мерекесі және жаңа жыл. 
5. Әдебиет және өнер. Театр, музыка, әр түрлі бағдарламалар мен 

БАҚ әлемі. 
6. Сүйікті жазушылар мен кітаптар. Қазіргі заманғы рухани 

мәдениетте азаматтық құндылықтар. 
7. Кино әлемі. Түрікше кино тамашалау, сондай-ақ фильм туралы өз 

пікірін білдіру. 
8. Қоршаған орта және оның ластануы. 
9. Мамандық таңдау. Еліміздегі және шетелдегі білім беру 

мекемелері. 
10. Жұмыс күндері. Жұмыс істеу неге маңызды? 
11. Болашақ және болашақ жоспарлар. 



12. Тазалық денсаулық кепілі. 
13. Спорт және денсаулық. Спорт түрлері және атақты спортшылар. 
14. Киім. Сән және өнер. 
15.  Халық наным-сенімдері мен ырымдар.  
 
АРАБ ТІЛІ 
1. Араб тіліндегі сын есімнің түрлері. 
2. Ауыз екі тілде модальды етістіктердің қолданылуы. 
3. Төл сөз бен төлеу сөз. 
44..  ММееннііңң  ххооббббииіімм..  
55..  ММееннііңң  ООттаанныымм..  
66..  ББааззааррддаа  ((ддииааллоогг))..  
77..  УУааққыыттттыы  ббііллддіірруу..  
88..  ККииіімм  ддүүккееннііннддее..  
99..  ББааккааллееяя  ддүүккееннііннддее..  
1100..  ММееййррааммххааннааддаа..  
1111..  ППииррааммииддааллаарр  ееллііннддее..  
1122..  ААррааббттааррддыыңң  ттаағғааммыы  ..  
1133..  ММееннііңң  жжұұммыысс  ккүүнніімм..  
1144..  ММееййррааммддаарр  ммеенн  ддәәссттүүррллеерр..  
1155..  ЖЖыылл  ммееззггііллддеерріі..  
 
ЖАПОН ТІЛІ 
1.  Менің хоббиім. 
2. Қазақстанның климаты және географиялық жағдайы. 
3. Жапонияның климаты және географиялық жағдайы. 
4. Отбасылық салт-дәстүр. 
5. Қазақстан және Жапонияның ұлттық және дәстүрлі мерекелері. 
6. Менің отаным. 
7. Экология мәселелері. 
8. Қазақстанның көрнекті жерлері. 
9. Ұлттық тағамдары. 
10. Теледидарлық хабарлар. 
11. Менің болашақ мамандығым. 
12. Менің университетім. 
13. Жапон университеттері. 
14. Жапон поп мәдениеті. 
15. Менің болашаққа қатысты жоспарым. 
 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 

КОРЕЙ ТІЛІ 
 
Негізгі: 



1. Хангуго 2 (Корей тілі 2), «Ёнсе университеті» баспасы, Сеул, 
2008ж.  

2. Ихва Хангуго 2-1 (Ихва университеттінің корей тілі 2-1),  «Ихва 
университеті» баспасы, Сеул, 2011 ж. 

3. Ихва Хангуго 2-2 (Ихва университеттінің корей тілі 2-2), «Ихва 
университеті» баспасы, Сеул, 2011 ж. 

4. Соганг Хангуго 2А (Соганг университеттінің корей тілі 2А),  
«Соганг университеті» баспасы, Сеул 2010 ж. 

5. Соганг Хангуго 2В (Соганг университеттінің корей тілі 2В), 
«Соганг университеті» баспасы, Сеул 2010 ж. 

6. Корейский язык для казахстанцев 2, изд-во «Корея Фаундейшн», 
Сеул, 2010 г. 

 
Қосымша: 
1. Хангуго хварёнг 2 (Корей тілінен жаттығулар 2), «Ёнсе университеті» 

баспасы, Сеул 1992 ж.  
2. Корейско-русский словарь, изд-во «Русский язык», Москва, 1994 г. 
3. Пак Ю Щин. Учебник корейского языка (для говорящих по-русски), 

изд-во «Хангуккукчехёпрёкдан», Сеул, 2000 г. 
4. Новикова Т.А. Учебник корейского языка, МГИМО, Москва, 1999 г. 
5. Филл Ким. Синтаксические элементы корейского языка, изд-во 

КазГУ, Алматы 1999 ж. 
6. Хангуго чунгып I (Корей тілі орташа деңгей I), «Кёнхи университеті» 

баспасы, Сеул, 2008 ж. 
7. Хангуго чунгып II (Корей тілі орташа деңгей II), «Кёнхи 

университеті» баспасы, Сеул, 2008 ж. 
8. Сэнсэн хангуго тытки (Тыңдау бастапқы деңгей), «Ренгиджиплас» 

баспасы, Сеул, 2009  ж. 
9. Хангуго 2 (Корей тілі 2), «Сеул ұлттық университеті», Сеул, 2006 ж. 
10. Чой Ян Сун. Корейский язык. Вводный курс, изд-во «КАРО», 

Москва, 2007 г. 
 

ХИНДИ ТІЛІ 
 

Негізгі: 
1. Горюнов О.Г. Учебник языка хинди. Ч. 1-3. М., 2003. 
2. Катенина Т.Е. Язык хинди. С., 2000. 
3. Дымшиц З.М. Учебник языка хинди. М., 2002. 
4. Hindi vyakran. Dehli, 2001. 
5. Hindi vyakran aor racna. Dehli, 2000.  
 
Қосымша: 
1. Шаматов А.Н. Очерки исторической лексикологии хинди и урду 

XV – начала XVIII вв. Ташкент, 2000. 
2. Ульциферов О.Г. Современный русско-хинди словарь. М., 2004. 



3. Хинди-русский словарь (под ред. А.П.Баранникова). М., 2003. 
4. Hindi rajpal shabdkosh (Толковый словарь языка хинди). Delhi, 2000. 
5. Горюнов О.Г. Учебник языка хинди. М., 2010. 
6. Hindi vyakran aor racna. Dehli, 2000.  
7. Шаматов А.Н. Очерки исторической лексикологии хинди и урду XV – 

начала XVIII вв. Ташкент, 2000. 
8. Hindi rajpal shabdkosh (Толковый словарь языка хинди). Delhi, 2000. 

 
УРДУ ТІЛІ 

Негізгі: 
1. Давидова А.А. Учебник языка урду. – М., "Восточная литература" 

РАН, 2003. 
2. Городникова С.К., Кибиркштис Л.Б. Учебник языка урду. Ч. 1. М., 

1969.  
3. Давидова А.А. Учебник языка урду. Часть 2. – М.: Наука, Главная 

редакция восточной литературы, МГИМО, 1970.  
4. Дымшиц З.М. Язык урду. М., 1962.  
5. Клюев Б.И. Практический курс языка урду. М., 1969.  
 
Қосымша: 
1. Дымшищ З.М. Грамматика языка урду. Москва, "Восточная 

литература" РАН, 2001. 
2. Дащенко Г. М. Учебник языка урду. МГУ им. М.В. Ломоносова, 2003г. 
3. Давидова А.А. учебник языка урду для 2 курса. Ч. 1, 2. М., 1957.  
4. Цунаева Ю. О. Урду. Тематический словарь., Компактное издание. – 

М., 2013. 
5. Цунаева Ю. О. Урду. Тематический словарь. – М, 2014. 
6. Дащенко Г.М. اردو زبان کی درسی کتاب   Учебник языка урду. – М., 2003. 
7. Ruth Laila Schmidt. Urdu: A Essential Grammar, 1995 
8. English To English & English To Urdu Dictionary. – Lahor., 2001. 
9. Urdu to English Dictionary. – Lahor., 1999. 
10. Dictionary Urdu to English.  – Lahor., 1999. 

 
ҚЫТАЙ ТІЛІ 

 
Негізгі: 
1.发展汉语。初级汉语（上）2006 年。 
2.Қытай тілі: жоғары оқу орындарына арналған. 2-ші том. Үрімші: 

Шыңжаң оқу-ағарту баспасы, 2011. 
3.Задоенко Т.П., Хуан Шуин. Основы китайского языка. Т.1.Вводный 

курс. Т.2.Основной курс. М., 2001. 
4. 新使用汉语课本(1-том). 刘珣， 张微. Пекин, 2006. 
5.新概念实用汉语教程(1-том). Ф.Н. Дәулет.  Алматы, 2015. 
 



Қосымша: 
1.Абдырақын Н. Қазіргі қытай тілінің грамматикасы. Оқу құралы. Алматы: 

Қазақ университеті, 2010. 
2.Нурсаидов М. Қытай тіліндегі жәрдемші сөздер. Оқу құралы.  Алматы: 

Қазақ университеті, 2011. 
3.Қалибекұлы Т. Қазіргі қытай тілінің грамматикасы (синтаксис). Оқу 

құралы. Алматы, 2004.  
4.А.Иванов, Е.Поливанов Грамматика современного китайского языка 

М.-2007 г. 
5.Баранова З.И., Котов А.В. Русско-китайский словарь М. 2002. 
6. В.И.Горелов. «Теоретическая грамматика кит.языка», М.1996 г. 
7. Т. П.Задоенко, Хуан Шуин. «Основы китайского языка.»1,2 том, 

М.1993г. 
8. 刘趁兴 «初级汉语口语», Пекин, 2006 г. 
9. 刘趁兴 «初级汉语听力», Пекин, 2006 г. 
10. 何立庄 «留学生汉语写作» Пекин, 2006 г. 
 

ПАРСЫ ТІЛІ 
 

Негізгі: 
1.Овчинникова И.К., Мамед-Заде А.К. «Учебник персидского языка». 

Часть I. М: Издательство Московского университета, 2002. 
2. Рустемов Л.З. Самарэ И. « Парсы тілінің ізашары». Тегеран: Алхода, 

1994. 
3. Д-р  Зулфағари, д-р  Ғаффари, д-р  Бахтиари. Фарси  биамузим. 

Амузеш-э  забан-е   фарси.  Джэлд-э  әввәл. Тегеран:  Мадрасе, 2001. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

Оқитын  елдердің  ежелгі және орта ғасырлар тарихы  дүниежүзі елдері 
тарихының құрамдас бөлігі болып, (Қытай, Жапония, Корей түбегінің), Орта 
Шығыс елдерінің (Иран,Түркия,Үндістан), Таяу Шығыстағы араб елдерінің 
ежелгі  тарихи кезеңдерін қамти отырып, шығыстану, тарих және халықаралық 
факультеттерінде оқытылатын негізгі пәндердің бірі ретінде саналады.  

Бұл пәндерді оқыту Қазақстан еңбек нарығында бәсекелестікке қабілетті 
шығыстанушыларды дайындауда өте үлкен маңызға ие. Оқитын елдердің  
ежелгі дәуір және орта ғасырлар тарихы өзіндік ерекшелігімен, тарихи 
маңызды оқиғаларымен қызықтырып, кейінгі кезеңдерге ұласа жалғасып, 
дүниежүзі тарихына үлкен ықпалын тигізгені белгілі. Сондықтан да оның 
ерекшелігін тарихи кезеңдерге бөліп қарастырған жөн.  

Пәннің мақсаты студенттерге ежелгі заман мен орта ғасырлардағы 
мемлекеттер жайында толық ақпарат беріп, олардың әлеуметтік-экономикалық 
және саяси дамуымен, сондай-ақ ежелгі кезең мен орта ғасырларда орын алған 
негізгі тарихи оқиға мен фактілермен, олардың салдарларымен таныстыру 
болып табылады. Курс студенттердің  оқитын елдің ежелгі және орта ғасырлар 



тарихын талдау барысында тарих ғылымының мағлұматтық және әдістемелік 
аппаратын қолдана білу машығын қалыптастыруды көздейді.  

Пәнді оқытудың міндеттері: 
- пәнді оқыту барысында студенттердің осы пән шеңберіндегі білім 

қорын молайтып, білім жинағын тұрақтатып, шеберлік, әдісшіл деңгейін 
түпкілікті нығайту; 

- оқитын ел тарихының дүниежүзілік тарихтағы орны мен мәнін ашу; 
- орта ғасырдағы  Шығыс елдерінің әлеуметтік-экономикалық, саяси 

құбылыстарының өзара байланысы мен сабақтастығын көрсету; 
- тарихи дамудың көп жақты жолдарын түсіндіріп, оның 

диалектикалық құбылыстарының көп тармақты екенін студенттерге үйрету; 
- шығыс елдерінің мәдени даму мәселесін айқындау және оның жалпы  

мәдени құндылықтарды дамытуда қосқан үлесін ашу. 
Оқитын елдің  ежелгі заман және орта ғасырлар тарихы келесі 

компетенцияларды қамтуға бағыталған: 
- мамандандырылған орта мен басқа мамандық иелеріне өзінің ғылыми 

жұмысының жетістіктерін таныта білу және өз ұстанымдарына бекем болу; 
- бұл пәнді игеру барысында қолданылатын тарихи зерттеулердің 

әдістемелік базасы студенттердің тарихи оқиғаларға талдау жасай білуі мен 
жеке өзінің концепциясын құруды  қалыптастырады. 

Оқитын елдің ежелгі және орта ғасырлар тарихын оқу нәтижелері:  
Бұл курсты меңгеру барысында шығыстану бағытындағы студенттерде 

мынадай түсінік қалыптасуы қажет: 
- мемлекет, қоғам дамуының заңдылықтары және саясаттың 

қалыптасу ұстанымдары жайында; 
- тарихи тұрғыда орын алған мәдениет пен өркениеттердің алуан 

түрлілігі, оқитын елдің тарихы, мәдениеті, тілі, дініне қатысты мәселелері 
жайында.  

Білуі тиіс: 
- оқитын ел тарихының әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуын; 
- оқитын ел тарихының дамуының негізгі заңдылықтарын; 
- әр түрлі әлеуметтік, саяси, діни, тарихи факторлардың оқитын елдің 

қоғамдық ой-санасының дамуына тигізген ықпалын. 
Игеруі тиіс: 
- студент ежелгі заман және орта кезеңдегі шығыс елдері тарихы 

бойынша негізгі әдебиеттер мен деректерді; 
- студент Шығыс елдерінің дамуына әсер ететін тарихи оқиғаларға 

баға беріп, сараптай алуы қажет; 
- студенттер жинаған білім қорын келешектегі іскерлік қызметінде 

кеңінен пайдалана білуі қажет; 
- шығыстағы халықаралық қатынастардың дамуы, ежелгі кезеңдегі 

тарихи бағытын түсініп, оның келешегіне болжау жасауға баулу; 
- осы пән шеңберіндегі білім қорын молайтып, әдістемелік деңгейін 

түпкілікті нығайту. 
Пререквизит: Дүниежүзілік тарих. 



Постреквизит: Оқитын елдің жаңа және қазіргі заман тарихы. 
 

ЕЖЕЛГІ ЖӘНЕ ОРТАҒАСЫРЛАРДАҒЫ ҚЫТАЙ  
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Қазіргі заманғы тарих ғылымы тұрғысынан қарасақ  қазіргі кезде біздің 

еліміз жан-жақты байланыс жасап отырған әлем елдері мен халықтарының 
тарихымен жастарды таныстырудың аса қажеттігі баршаға түсінікті. 

Жоғарғы оқу орындарында Шығыс елдерінің тарихын оқытудың 
білімділік, тәрбиелік, сондай-ақ оқушылардың таным қызметін дамытудың 
маңызы зор. 

Ежелгі және ортағасырлар тарихы бойынша дайындалған бағдарламаның 
өзектілігі жас ұрпақтың жеке адам ретінде қалыптасуына, өзінің жеке тарихи 
түп тамырын терең түсіне білуіне, тұрмыстық, алуан  түрлі моральдық 
адамгершілік мәселелерін шеше білуіне көмектеседі. 

ЖОО студенттерге арнайы дайындалған бағдарламада қамтылатын 
негізгі білім беру  мазмұнының нысанында  Шығыс халықтарының өмір сүрген 
мемлекеттердің пайда болуы, халықтардың ғұрыптары туралы баяндалады. 

Бұл бағдарламаның басты ерекшелігі - студенттер Шығыс елдерінің 
мемлекет болып қалыптасуы мен құқықтық тарихы туралы жалпылама 

№ Тақырыптар атауы 
1 Кіріспе  
2 Палеолит, неолит және қола дәуіріндегі Қытай. 

3 Чжоу мемлекетінің қалыптасуы (б.э.д XI –ІІІ ғғ.). Батыс Чжоу 
(б.э.д. XI-VIII ғғ.) 

4 Б.э.д VIII-ІІІ ғасырлардағы Шығыс Чжоу кезеңіндегі Ежелгі 
Қытай. Чуньцю және Чжаньго дәуірлері. 

5 Қытайдағы бір орталыққа бағынған алғашқы мемлекет – Цинь 
империясы (б.э.д. 221-207 жж.). 

6 Б.э.д. ІІІ ғ.-б.э. ІІІ ғ. Хань империясы. Батыс Хань. 
7 Б.э. І-ІІІ ғасырлардағы Көне Қытай. 
8 Саяси бытыраңқылық кезіндегі Қытай. 
9 Цзинь билігі тұсындағы Қытай. 
10 Қытайды қайта біріктіру және Суй әулетінің билігі (581-618). 
11 Таң әулеті тұсындағы Қытай (619-907). 
12 Сұң әулетінің билігі кезіндегі Қытай (960-1279). 
13 Қытайды моңғолдардың жаулауы және Юань әулеті (1271-1368). 
14 Мин әулеті дәуіріндегі Қытай (1368-1644). 
15 Қытайдың ежелгі және ортағасырлық мәдениеті. 



мәліметтер алады.  Студенттер жалпы  адамзаттық және құқықтық мәдениетті 
меңгереді. Курсты меңгеру үшін студенттерге негізгі сатысындағы алған 
білімдері  қажет етіледі. 

Жоғарыда аталған тарихи обьектілер адамзаттың кез келген қоғамның 
қоғамдық-саяси, әлеуметтік - экономикалық және мәдениет сияқты маңызды 
салаларын қамтитын болғандықтан оқушыларға адамзат қоғамының тарихын 
толық түсінуіне мүмкіндік береді. 

Курстың мақсаты студенттерді әлеуметтік белсенділікке, ежелгі дүние 
жүзінің және Шығыс мемлекеттерінің  басынан кешірген аса елеулі тарихи 
оқиғалары мен, жинақталған бағалы құндылықтармен таныстыра отырып, 
жауапкершілікке, тиянақтылыққа, әлем  халықтарының тарихы мен мәдинетін 
сүюге тәрбиелеу. 

Курстың міндеттері Шығыс елдеріндегі мемлекет және құқық тарихын 
білуге үйрету; Шығыс мемлекеттеріндегі құқық жүйелері мен қайнар 
көздерінің ерекшеліктері туралы түсініктерін кеңейту; мемлекеттердің пайда 
болуы мен құқықтық тарихының кезеңдерін ажырата білу дағдыларын 
қалыптастыру. 

Егер курс тыңдаушы Шығыс мемлекеттердің құқық тарихын ажырата 
біліп, ежелгі және ортағасырлардағы мемлекттердің пайда болуы мен 
құқықтық тарихынның кезеңдерін ажырата білсе, онда тыңдаушылардың 
шығыс елдері туралы ой-өрісі кемелденген, жалпы  адамзаттық   мәдени-
құндылықты меңгерген, бәсекеге  қабілетті тұлға қалыптасады. Сондықтан 
курс тыңдаушылары үшін өмірлік қажеттіліктерін қанағаттандыру мәселесіне 
байланысты сұрақтардың жауабын алуға мүмкіндік алады. 

Қытайдың табиғаты мен географиялық орналасуы. Қытай тарихының 
кезеңдері мен хронологиясы. Әлемдік өркениеттің дамуындағы қытайдың рөлі 
мен орны. Қытай тарихының дерек көздері мен тарихнамасы. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Палеолит, неолит және қола дәуіріндегі Қытай 
Қытай территориясындағы алғашқы қауымдық құрылыстың ыдырауы 

мен ежелгі мемлекеттік құрылымдар. Ся мемлекеті туралы тартыстар. Неолит 
дәуіріндегі ежелгі қытай өркениетінің қалыптасуы, Яншао және Луньшан 
мәдениеттері. 

Б.э.д ІІ ғасырдың ортасында Қытайда өндіргіш күштердің дамуы. Қола 
дәуірдің басталуы және Шан-инь мемлекеті. Архаикалық Қытайдағы жер 
шаруашылығының орны.  

 
Чжоу мемлекетінің қалыптасуы (б.э.д XI –ІІІ ғғ.). Батыс Чжоу (б.э.д. 

XI-VIII ғғ.) 
Мемлекет пен қоғамдық құрылысы. Қытайдағы саяси және 

экономикалық қарым-қатынастар. Қоғамның әлеуметтік құрылымы. 
Қытайдағы ежелгі діни нанымдар және олардың қоғамдық өмірдегі рөлі. Батыс 
Чжоу кезеңіндегі ежелгіқытай қоғамының жалпы сипаты. 



Қоршаған орта мен шаруашылық өміріндегі өзгерістер. Қытай 
мемлекетінің территориясының қалыптасуы. 

 
Б.э.д VIII-ІІІ ғасырлардағы Шығыс Чжоу кезеңіндегі Ежелгі Қытай. 

Чуньцю және Чжаньго дәуірлері. 
Ортақытай жазығындағы этно-саяси жағдай. Чуньцю дәуірі (б.э.д. VІІІ- V 

ғ.). Патшалықтар арасындағы билік пен ықпал үшін саяси күрес. Б.э.д VІІ- VІ 
ғасырлардағы қытайдың әлеуметтік-саяси құрылысы.  

«Орталық мемлекет» және «Аспанасты» түсініктерінің қалыптасуы және 
олардың саяси тұжырымнама ретінде орнығуы. Конфуций (Кун-Цзы, б.э.д. 551-
479 ж.) және оның ілімінің қалыптасуы. 

Мемлекетті орталықтандыру үдерісінің артуы. Б.э.д. VІ-ІІІ ғасырлардағы 
ежелгі Қытайдағы идеологиялық күрес. Б.э.д. ІV ғасырдың 50-жылдарындағы 
Шан Янның реформалары және олардың қытай қоғамына ықпалы.  

 
Қытайдағы бір орталыққа бағынған алғашқы мемлекет – Цинь 

империясы (б.э.д. 221-207 жж.). 
Ежелгі қытай патшалықтарын біріктірудің алғышарттары. Экономикалық 

қатынастардың дамуы. Бірінші қытай императоры-Цинь Шихуанди және бір 
орталыққа бағынған Цинь империясының құрылуы. Цинь Шихуандидің 
саясатындағы легизмнің орны. Ұлы Қытай қорғанының салынуы. Цинь 
әулетінің дағдарысы және оның экономикалық және саяси құлдырауының 
себептері. Алғашқы бір орталыққа бағынған Цинь империясының құлауы. 

 
Б.э.д. ІІІ ғ.-б.э. ІІІ ғ. Хань империясы. Батыс Хань. 
Елді біріктірудегі Лю Банның әрекеті, Хань әулетінің билікке келуі – 

Ерте немесе Батыс Хань (б.э.д. 202 ж. – б.э. 8 ж.) және күшеюі. Хань 
мемлекетінің әлеуметтік және саяси құрылысы. Хань мемлекетіндегі 
экономикалық қатынастар. Батыс хань императорларының ішкі саясаты. 
Конфуций ілімінің мемлекеттік идеологияға айналуы және Дун Чжуншу.  

У-ди императордың «алтын ғасыры». Көшпелі ғұн тайпалары және Батыс 
Хань императорларының сыртқы саясаты. Ұлы Жібек жолының ашылуы. 
Қытайдың сыртқысаяси принциптерінің қалыптасуы және «қытай-варвар» 
концепциясы. Батыс Хань империясының дағдарысы және оның себептері.  

 
Б.э. І-ІІІ ғасырлардағы Көне Қытай. 
Ван Манның реформалары және оның нәтижелері. «Қызылқастылар» 

және «жасыл орман» көтерілісі. Кейінгі немесе Шығыс Хань (25-220гг.) 
әулетінің билігі. І-ІІ ғасырлардағы Шығыс Хань әулетінің ішкі саясаты. Шығыс 
Хань әулетінің сыртқы саясаты.  

І-ІІ ғасырлардағы демографиялық, этникалық және әлеуметтік үдерістер. 
Қытай және көшпенділер. Қытай императорларының сыртқы саясатындағы 
«Батыс өлке». «Ауқатты жанұялардың» күшеюі. «Сары орамалдылар» 
көтерілісі және Хань әулетінің күйреуі (25-220 ж.). 

 



Саяси бытыраңқылық кезіндегі Қытай.  
Хань династиясының құлауы және У, Шу және Вэй хандығының 

құрылуы. Саньгочжи кезеңі және Үш патшалық заманы (Б.з. 220-280 жж.). 
Өкіметті орталықтандыру үшін күрес. ІІІ ғасырдағы Қытай қоғамының 
әлеуметтік-экономикалық құрылымы.  

 
Цзинь билігі кезіндегі  Қытай.  
Цзинь империясының астына Қытайды біріктіруге талпыныс (б.з. 265-

316 ғғ.). Цзинь империясы кезіндегі аграрлық жүйеде енгізілген өзгерістер. 
Үлестіру жүйесі  және оның қытай қоғамындағы рөлі.  

Қытайдың көшпенді көршілері.Ғұндар, сяньбийліктер (тоба және 
мүйіндер), жуань-жуандар немесе жүжандар. Көшпенділердің жаулап алу 
жорықтары және олардың құрған мемлекеттері. ІҮ-ҮІ ғғ. Оңтүстік және 
Солтүстік династиялар кезеңі.  

Қытайдағы буддизм. Қытайға буддизмнің енуі,таралуы мен дамуы. Орта 
ғасырдағы Қытайға буддизмнің ықпалы. Буддизмнің археологиялық 
ескерткіштері. Чань-буддизмі және басқа мектептер. Қиыр Шығыс елдеріне 
буддизмнің ықпалы. 

 
Қытайды қайта біріктіру және Суй әулетінің билігі (581-618). 
Суй династиясы кезінде империяның ішкі дамуы. Ян Цзянь мен Ян Гуан 

императорлар кезіндегі мемлекетті нығайту, даму және салаландыру саясаты. 
Түрік қағанатымен дипломатиялық байланыстары. Мемлекеттің сыртқы қатаң 
саясаты және жиі әскери жорықтары. Халық көтерілістері және Сүй 
династиясының күйреуі. Таң династиясының мемлекетті басқаруды қолына 
алуы. Қытай мемлекетінің біртұтастығын қалпына келтіру және біріктіру 
саясатын жүргізу. 

 
Таң әулеті тұсындағы Қытай (619-907). 
Таң империясының әлеуметтік-экономикалық және саяси құрылымы. Таң 

династиясының сыртқы саясаты. Ұлы Жібек Жолы арқасында Қиыр Шығыс 
және Орта Азия мәдениетінің алмасуы. Таң династиясы кезеңіндегі ғылым мен 
мәдениеттің,сауда мен қол өнердің және қалалардың өркендеуі. Егін 
шаруашылығының дамуы.  

VIII-IX ғ. Таң империясы. Орталықтандырылған билік ықпалының 
әлсірей бастауы, жекеменшік феодалдық жер иеленушілердің санының өсуі. 
Үлестіру жүйесінің күйреуі. Ян Ян реформасы және оның салдары. Хуан Чао 
бастаған шаруалар көтерілісі және Таң империясының күйреуі. 

 
Сұң әулетінің билігі кезіндегі Қытай (960-1279). 
Таң империясының күйреуімен байланысты Қытайда саяси 

ауқымдылықтың басталуы. Бес патшылық кезеңі. Сұң династиясының астына 
Қытайды біріктіру күресінің басталуы. Мемлекеттің қалыптасуы, экономика 
және егіншіліктің дамуы. Қалалық мәдениеттің, әлеуметті жағдайдың және 
қалалардың дамуы.  



Қытайдағы ханьдық емес династиялар. Қидандардың Қытайға шабуылы 
және Да Ляо мемлекетінің пайда болуы. Таңғұттардың Қытайдың батысына 
жорығы және Си Ся мемлекетінің пайда болуы.Чжүрчжендердің солтүстікке 
шапқыншылығы және Цзинь мемлекетінің пайда болуы. Сұң династиясы мен 
ханьдық емес династиялардың қарым-қатынастары. 

X-XII ғғ. Қытайдағы әлеуметтік-саяси қайшылықтар. Сұң императорлар 
сарайының оңтүстікке көшуі. Шаруалар мен жеке меншік феодалдық жер 
иеленушілердің күшейуі. Жер иелену ережелері және салық төлеу жүйесі. Сұң 
кезеңінде неоконфуцишілдіктің дамуы. Орта ғасырлардағы жасырын қоғамның 
рөлі. 

 
Қытайды моңғолдардың жаулауы және Юань әулеті (1271-1368). 
Моңғол мемлекетінің құрылуы. Моңғол шапқыншыларының Қытайға 

жорығы.Чжүрчжендердің Цзинь династиясын моңғолдармен бірге жаулап 
алуы. Таңғұттардың  Си Ся мемлекетінің құлауы. Қытайдың оңтүстігіне 
жаулап алу жорықтары және Оңтүстік Сұңның ыдырауы.  

Юань династиясының құрылуы. Моңғол билеушілерінің әлеуметтік және 
шаруашылық саясаты. Моңғол күштеріне қарсы халықтың көтерілуі және 
жасырын қоғам күштерінің өркендеуі. Моңғол билігінің ыдырауы. 

 
Мин әулеті дәуіріндегі Қытай (1368-1644). 
Миң династиясының құрылуы. Миң кезеңіндегі қоғам және мемлекет. 

Миң мемлекетінің экономикалық және әлеуметтік дамуы. Миң кезеңінде 
қалалық мәдениеттің гүлденуі. Миңдік Қытай және сыртқы әлем. 
Императорлық күш және оппозиция. Миң мемлекетінің саяси және әлеуметтік 
өмірінің күйреуі. Ли Цзычэн бастаған шаруалар көтерілісі  және Миң 
династиясының құлауы. 

Еуропалықтардың Қытайды ашу кезі. Қытайдағы бірінші еуропалықтар. 
Марко Поло мен Гильом Рубруктың саяхаты. Қытайға христиан дінінің енуі: 
несториандықтар, католиктер және протестанттар. Қытайдағы  христиандық 
миссионерлер. Португалдық және голландтық факториялардың пайда болуы.  

 
Қытайдың ежелгі және орта ғасырдағы мәдениеті  
Ежелгі Қытайдың мәдениеті. Ежелгі Қытай мәдениетінің 

жалпыадамзаттық өркениеттегі рөлі мен орны. Діни нанымдар мен мифтер. 
Жазудың пайда болуы. Ежелгі қытайлық философиялық мектептер. Ежелгі 
қытайдағы өнер мен әдебиет. 

Қытайдың орта ғасырдағы мәдениеті. Тапқырлық өнері. Буддизмнің 
қытай мәдениетіне әсері. Сұң кезеңіндегі қытайлықтардың төрт ұлы жаңалығы. 
Қытай мен көшпенділер арасындағы мәдени байланыстар. 

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1.Қытайдың табиғаты мен географиялық орналасуы.  



2.Қола дәуірінің басталуы және Инь қоғамы. 
3.Қытайдағы ежелгі діни нанымдар және олардың қоғамдық өмірдегі 

рөлі. 
4. Цинь Шихуандидің саясатындағы легизмнің рөлі. 
5. Хань мемлекетінің әлеуметтік және саяси құрылымы. 
6. «Сары орамалдылар» көтерілісі және Хань империясының күйреуі (25-

220 ж.). 
7. Қытай императорларының саясатындағы «Сиюй» («Батыс өлке»). 
8. Саньгочжи немесе Үш патшалық заманы. 
9.Орта ғасырдағы Қытайға буддизмнің ықпалы. 
10.Хуан Чао бастаған шаруалар көтерілісі және Таң империясының 

күйреуі. 
11.Сұң династиясы мен ханьдық емес династиялардың қарым-

қатынастары. 
12.Моңғол шапқыншыларының Қытайға жорығы.  
13.Миңдік Қытай және сыртқы әлем. 
14.Ли Цзычэн бастаған шаруалар көтерілісі және Мин империясының 

құлауы. 
15.Ортағасырлық конфуцийшілдіктің даму сипаты. 
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  
ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 

 
1.Қытайдың табиғаты мен географиялық орналасуы.  
2.Қола дәуірінің басталуы және Инь қоғамы. 
3.Қытайдағы ежелгі діни нанымдар және олардың қоғамдық өмірдегі 

рөлі. 
4. Цинь Шихуандидің саясатындағы легизмнің рөлі. 
5. Хань мемлекетінің әлеуметтік және саяси құрылымы. 
6. «Сары орамалдылар» көтерілісі және Хань империясының күйреуі (25-

220 ж.). 
7. Қытай императорларының саясатындағы «Сиюй» («Батыс өлке»). 
8.Миңдік Қытай және сыртқы әлем. 
9.Ли Цзычэн бастаған шаруалар көтерілісі және Миң империясының 

құлауы. 
10.Ортағасырлық конфуцийшілдіктің даму сипаты. 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН  ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Саньгочжи немесе Үш патшалық заманы. 
2. Орта ғасырдағы Қытайға буддизмнің ықпалы. 
3. Хуан Чао бастаған шаруалар көтерілісі және Таң империясының 

күйреуі. 



4. Сұң династиясы мен ханьдық емес династиялардың қарым-
қатынастары. 

5. Моңғол шапқыншыларының Қытайға жорығы.  
6. Миңдік Қытай және сыртқы әлем. 
7. Ли Цзычэн бастаған шаруалар көтерілісі және Миң империясының 

құлауы. 
8. Ортағасырлық конфуцийшілдіктің даму сипаты. 
9. «Сары орамалдылар» көтерілісі және Хань империясының күйреуі 

(25-220 ж.). 
10. Қытай императорларының саясатындағы «Сиюй» («Батыс өлке»). 

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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ЕЖЕЛГІ ЖӘНЕ ОРТАҒАСЫРЛАРДАҒЫ  ЖАПОН ТАРИХЫ  
ПӘННІҢ  ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

№ Тақырыптар атауы 
1.  Кіріспе. Географиялық жағдай мен тарихи-мәдени үрдіс. Жылсанау 

мен дәуірлерге бөлу. Ежелгі және ортағасырлардағы Жапон 
тарихының  деректері мен тарихнамасы. Көне  Жапония. 
Археологиялық зерттеулер. Хронология мәселелері. Ежелгі кезеңдегі  
Жапония мен қоршаған орта. Жапон архипелагы этникалық 
тарихының ерте кезеңі. 

2.  Палеолит (б.д.д. 40 – 13 мыңжыл.) және неолит ( б.д.д.13 мыңжылдық 
–б.д.д. 3  ғ.) дәуірлеріндегі Жапония. 

3.  Жапониядағы қола – темір дәуірі. Яёи дзидай ( б.д.д 3 ғ. – б.д. 3 ғ). 



 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе.  
Пән мазмұны студенттерді Жапонияның ежелгі және ортағасырлардағы 

тарихи процесстерімен таныстырып, сол жайлы білімдерін толықтыруға 
бағытталған. Жапония тарихы жалпы дүниежүзі тарихының құрамдас бөлігі. 
Оның тарихы өзіндік ерекшеліктерімен және байлығымен белгілі 
болғандықтан, оның тарихи дамуын дәуірлерге жіктеп қарастыру көзделген. 
Елдің тарихы мен мәдениетін жетік меңгеру студентке болашақта маңызды 
ғылыми мәселелерді шеше алатын, сонымен қатар, алған білімін тәжірибе 
жүзінде қолдана алатын жоғары санаттағы маман болуына көмектеседі.  

Курстың мақсаты – студенттерге Жапония тарихы жайлы толық 
мағлұмат беру, оның белгілі бір дәуірлердегі әлеуметтік-экономикалық және 
саяси дамуымен, негізгі фактілерімен және тарихи даму барысында өткерген 
маңызды кезеңдерімен таныстыру.  

Курс мазмұнын меңгеру барысында шығыстанушы студенттердің 
қоғамның, мемлекеттің даму заңдылықтары; саясаттың қалыптасу 
принциптері; мәдениет пен цивилизацияның көпқырлылығы, тарих, дін, тіл 
мәселелері т.б.  жайлы көзқарасы қалыптасуы қажет; сонымен қатар, 
студенттер әлеуметтік-экономикалық және саяси даму жайлы, тарихтың 
дамуының негізгі заңдылықтары және де әртүрлі әлеуметтік, саяси, діни, 
тарихи факторлардың елдің қоғамдық-саяси ой-пікірінің дамуына әсері жайлы 
білуі міндетті. Сонымен бірге, Жапон тарихының дәуірлерге жіктелуі мен 
хронологиялық шеңберін, тарихнамасы мен деректемелер көздерін, негізгі 
тарихи оқиғаларды, тарихи терминдер мен түсініктерді меңгеру, елдің ежелгі 

4.  Жапон аралдарындағы қорғандар дәуірі. Кофун дзидай (3 –7 
ғғ).Ямато мемлекетінің тарихы. 

5.  Асука кезеңіндегі Жапония (592-710). 
6.  Жапония Нара дәуірінде  (710-794). 
7.  Хэйан кезеңіндегі Жапония  (794-1185). 
8.  Камакура сёгунаты кезеңіндегі Жапония (1185-1333). 
9.  Намбокутё дзидай – «Оңтүстік және Солтүстік сарайлар» (1334 – 

1392) кезеңіндегі Жапония. Екінші сёгунат- Муроматибакуфудің 
құрылуы (1336-1573).  

10.  Феодалдық бытыраңқылық кезеңіндегі Жапония (1393-1551). 
11.  Жапонияның біріктірілу кезеңі (1551-1598). 
12.  Токугава сегунатының құрылуы және тарихи дамуы (1598-1867). 
13.  Токугава кезеңіндегі Жапонияның саяси және әлеуметтік-

экономикалық дамуы. Токугава кезеңіндегі демографиялық үдерістер. 
14.  Жапониядағы 19 ғ. басындағы  әлеуметтік-экономикалық дағдарыс. 

Токугава дәуірінің аяқталуы. 
15.  Жапонияны шетелдіктердің ашуы және оның салдарлары. Революция 

қарсаңындағы Жапония. 



және орта ғасырлардығы әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы жайлы 
білім алу міндеттелген.  

Географиялық жағдайы. Табиғи жағдайы. Қоршаған орта. Қытай мен 
Корея ықпалы.Жапон тарихын дәуірлерге бөлу ерекшеліктері. Хронология 
мәселелері. Деректану мен тарихнама. Этностың қалыптасуы. Жапон 
архипелагы этникалық тарихының алғашқы кезеңі. Қытайлар мен 
корейліктердің қоныс тебуі. 

 
НЕГІЗГІ БОЛІМ  

 
Ежелгі дәуірдегі Жапония. 
Палеолит пен неолит дәуіріндегі Жапония.  
Жапониядағы археологиялық зерттеулер. Кюсэкки дзидай(б.д.д.40 – 13 

мың жыл.)  «Ивадзюку» палеолиттік тұрақтары. Керамикалық мәдениетке 
дейінгі кезең. Сүтқоректілер қаңқаларының үйінділері. «Дзёмон» кезеңі. (б.д.д 
13. – б.д.д 3 ғғ.). Жіп өрнекті керамика мәдениеті. Шаруашылықтың иемдену 
түрлері. Дземон дәуірі тұрақтарының түрлері. Жер өңдеудің алғашқы белгілері. 
Діни көзқарастардың қалыптаса бастауы. Догу мүсіншелері. Сэкибо таяқтары. 
Жерлеу түрлері. Шаруашылықтың иемдену түрінің дағдарысы.   

 
Жапониядағы қола-темір ғасыры.  
Яёи дзидай (б.д.д.3 ғ. – б.д. 3 ғ.). Яёикерамикасы. Шаруашлықтың 

өндірістік түріне көшу.Суарылмалы күріш өндірісі. Металлқұрал-
жабдықтарының пайда болуы, тауарайналымының пайда бола бастауы. Яёи 
мәдениетінің қалыптасуындағы қоныс аударушылардың рөлі. Діни рәсімдер 
эволюциясы. Культтік жабдықтар сипаттамасы. Антропологиялық 
ерекшеліктер өзгерісі. Қоныс аударушылармен әлеуметтік қарама-
қайшылықтар.   

 
Жапон аралдарындағы қорғандар дәуірі.  
Кофун дзидай (3 –7 ғғ.). Кофун дәуірінің хронологиялық кезеңі. Жапон 

қорғандарының типологиясы. Жерлеу рәсімі мен жабдықтары. Қорғандар 
эволюциясы. Кофун дәуіріндегі жапон қоғамы. Табиғи жағдайлардың өзгеруі 
мен шаруашылықтың интесификациясы. Металл құрал-жабдықтарды кеңінен 
қолдану мен ирригациялық құрылыстардың жаппай салынуы. Кофун дәуірінің 
қоныстары. «Яматай» ежелгі мемлекеті жөніндегі мәліметтер. 

Ямато мемлекеті. Ямато мемлекетінің 4-6 ғғ. саяси тарихы. Жапон 
мемлекітінің қалыптасу үрдісі. Яматоның сыртқы қатынастары. Әлеуметтік 
құрылыс. Басқаруды ұйымдастыру. Удзи-кабанэ жүйесі. Бэмин тәуелді адамдар 
категориясы. Экономикалық қатынастар. Ямато саяси орталығының ауысуы. 
Буддизмнің тарала бастауы. Буддизм мен синтоизм арасындағы бәсекелестік. 
Абыздық және басшылық қызметтердің бөлінуі. Накатоми, Мононобэ және 
Сога әулеттері  арасындағы саяси күрес. 
 

Асука кезеңі (592-710).  



Асука кезеңіндегі саяси оқиғалар.Орталықтанған билігі бар Жапон 
мемлекетінің құрылу үрдісі.Сыртқы саяси жағдай.Жапон қоғамына Қытайдың 
Тан және Суй патшалықтарының мәдени-саяси әсер етуі.Дипломатиялық және 
мәдени байланытардың дамуы.Корей түбегіндегі Ямато саясаты. Сётоку 
Тайсидың қызметі.Мемлекеттік құрылымның кең көлемді 
реформалары.Шенеулік аппараттың өсуі және оның тұрақты қайта құрулары. 
«17 баптан тұратын заң». Тайка реформалары.Оми-рицуре и Тайхо-рицурё 
заңдары. Фудзивара жаңа  астанасының салынуы.  
 

Нара дәуіріндегі Жапони (710-794). 
Қытайлық Тан үлгісіне сәйкес Рицурё мемлекетінің қалыптасуы. 

Заңнамалық құжаттар. Мемлекеттік құрылым. Жоғарғы мемлекеттер ұйымдар. 
Қарулы күштер. Коммуникация жүйесінің дамуы. Жаңа астананың салыну 
ерекшеліктері. Әлеуметтік құрылыс. Нара тұрғындарының негізгі 
категориялары. Шенеулік. Шаруалардың жағдайы. Мемлекеттік идеологияның 
қалыптасуы. Синтоизм. Буддизм. Конфуцийшілдік. Нара кезеңінің саяси 
тарихы.Тақ мұрагерлері арасындағы күрес. Фудзивара әулетінің саяси 
басымдылығы. Камму императорының билігі. 
 Нара дәуірінің сыртқы әлеммен байланысы. Нара дәуіріндегі 
Жапонияның құрылықтық мемлекеттермен байланысы. Мемлекеттік құрылым 
және ғылым мен техника саласындағы қытайлық Тан империясымен мәдени 
байланыс. Силламен дипломатиялқ қатынастар. Бохай мемлекетімен 
байланыстар. Құрылықтық мәдениет иелерімен жапондықтардың жеке 
байланыстары. Оқшаулануға көшудің алғышарттары. Жапон архипелагы 
тұрғындарының ассимилияцисы. Эмисилерге (эдзо) қатысты саясат. Хаято 
(кумасо) ассимиляциясы. Ямато және Жапония. 
 

Хэйан  дәуірі (794-1185). 
Хэйанкё жаңа астанасының салынуы. Жапон мемлекетінің әлеуметтік 

құрылысы. Хэйан ақсүйектерінің мәдениеті. Егін алқабының ұлғаюы және жер 
өңдеу саласының дамуы. Жер қатынастары және жерге жеке меншік. Жеке 
меншік жер иеліктері - сё. Сёендердің пайда болуы және олардың түрлерімен 
типтері. Әскери таптың қалыптасуы.  Тайро мен Миномото әскери әулеттері. 
11-12 ғғ.дағы өзара қырғын соғыстары. Буддизм ықпалының өсуі.Тэндай мен 
Сингон мектептері. Фудзивара  әулетінің саяси басымдылық жолындағы 
күресі. Фудзивараның әулетінің жоғарылауы. Инсэй басқару жүйесінің 
қалыптасуы. Сиракаваның билігі. Хогэн жылдарының аумалы төкпелі кезеңі 
және император билігі кезеңінің аяқталуы. 

Ежелгі Жапония мәдениеті. Ежелгі Жапонияның мәдени байланыстары. 
Жапониядағы діндер. Жазба мәдениетінің қалыптасуы. Ғылым.Технология. 
Әдебиет дамуы. Архиектрамен монументалды құрылыс. Қолданбалы өнер. 
Дәстүрлі мәдениет. 

 
Ортағасырлардағы Жапон тарихы. 
Камакура сёгунаты (1185-1333).  



Минамото-но Ёритомоның жапон тарихындағы алғашқы сегунатты 
(бакуфу)  кұруы. Сегунаттың саяси-әкімшілік құрылымы. Биліктің екіжақты 
құрылымы. Сиккэн институтының пайда болуы. «Дзёкю жылдарының 
бүліншілігі». Ходзё Ясутоки билігі. Билік жүйесінің эволюциясы. Монғол 
басқыншылығы. Камакура сёгунатының құлау себептері. Император үйі 
антогонизмы. «Сётю жылдарындағы ретсіздік». Бакуфу билігін құлату. 
 

Намбокутё дзидай – «Оңтүстік және Солтүстік сарайлар кезеңі» (1334 
– 1392).   

Император үйінің бөліну себептері. Кэмму үкіметі. Годайго қызметі және 
оның реформалары. Билік үшін күрес. Асикага үйінің билікке келуі. Екінші 
сёгунат Муромати бакуфудың құрылуы (1336-1573). Оңтүстік пен Солтүстік 
сарайлары арасындағы әскери тайталастар. Намбокуте кезеңінің аяқталуы және 
император үйінің бірігуі. Асикага сёгунатының саяси-әкімшілік құрылымы. 
 

Феодалдық бытыраңқылық кезеңі(1393-1551).  
Феодалдық кінәздіктердің құрылуы.  Орталық тенденциялардың өсуі. 

Сёэн жүйесінің құлауы. «Провинциялардың өзара қырқысу кезеңі» немесе 
Сэнгоку дзидай – жүз жылдан аса феодалдық өзара соғыстар кезеңі (1467-
1573). XV-XVI  ғ. Шаруалар көтерілістерінің себептері мен салдары. Жаңа 
типтегі ауыл қауымының қалыптасуы. «Ямасиро Республикасының» тарихы. 
Діни қозғалыстардың жаппай таралуы. Икко икки сектасының қызметі. 
Дәстүрлі әлеуметтік наразылықтардың формалары. 

 
Жапонияның бірігу кезеңі. (1551-1598).  
Бірігу үрдісінің басталуы мен Одан Нобунаганың әскери жорықтары. 

Токугава Иэясумен одақ. Асикагасёгунатын құлату. Ода Нобунаганың біріккен 
аймақтардағы жүргізген шаралары. Аграрлық қайта құрулар, қолөнер мен 
саудаға қатысты саясат. Қалалардың экономикалық және саяси даму 
факторлары. Ірі экономикалық орталықтардың пайда болуы. «Ерікті қалалар». 
Ода Ода Нобунаганың қалаларға бақылау орнатуы. Тоётоми Хидэёси қызметі 
(1582-1598) мен Жапонияны біріктіруді аяқтау. Тоётоми Хидэёсидің аграрлық 
саладағы, сауда мен қаржы саласындағы, мемлекеттік билікті 
ұйымдастырудағы, сословиелік жүйені нығайтудағы реформалары. Хидэёсидің 
Кореяға жорықтары. 

Жапониядағы алғашқы еуропалықтар (1542-1631). Еуропадағы Жапония 
жайлы алғашқы деректері.Жапониядағы «Христиандық жүзжылдық». 
Франциск Ксавье қызметі.  Жапонияда голландықтар мен ағылшындардың 
пайда болуы.Жапониядағы алғашқы ағылшындық - Уильям 
Адамс.Христиандықтарды қудалау.Симабара көтерілісі. Елдің оқшаулану 
саясаты. Жапониядағы голландықтардың саудасы.Еуропа ғылымдарының 
таралуы. Жапондықтардың голланд тілін үйренуі. 
 

Токугава сёгунатының құрылуы және тарихи дамуы. (1598-1867). 



 Токугава Иэясудың билік үшін күрестегіжеңісі және үшінші сёгунатты 
орнатуы. Сэкигахара шайқасы. Токугава Иэясудыңсёгун болып жариялануы. 
Саяси орталықтың Эдоға көшірілуі. Токугаваның әлеуметтік-экономикалық 
саясаты: даймёға бақылау орнату, шетелдіктерге қатысты саясат. Жүз 
мақаладан тұратын «Иэясудың өсиеті». Сёгунаттың саяси-әкімшілік жүйесі. 
әлеуметтік-саяси құрылым. Бакухан жүйесі.  Сословиелік жүйе. Билеуші 
таптың құрылымы. Әкімшілік билік органдары. 

 
Токугава кезеңіндегі Жапонияның саяси-әкімшілік және әлеуметтік-

экономикалық дамуы. Токугава дәуірінің аяқталуы. 
Токугава кезеңінің экономикасы. Жер иелену жүйесі. Жаңа жерлерді 

игерудегі ауыл шаруашылығы өнімділігінің өсуі. Агротехника мен техникалық 
жаңартулар. Үй өндірісі. Ауыл буржуазиясының құрылуы. Жапон 
мемлекетінің ауқаттылығының негізі – салық жүйесі. Салық салу жүйесінің 
көлемі мен нормалары. Токугава  дәуіріндегі қаланың дамуы және олардың 
типтері. Қала халқының өсуі. Эдо – қолөнер мн сауда орталығы. Киото – 
мәдени және сауда орталығы, жапон император үйінің ораналасқан жері. Су 
транспорты мен жол жүйесі. Мицуи Сауда үйі. Сумитомо сауда-кәсіпкерлік 
үйі. Коноикэ сауда үйі. Жапониядағы демографиялық үрдістер.  

ХІХ ғ. басындағы Жапонияның экономикалық жағдайы. Әлеуметтік-
экономикалық дағдарыстың дамуы. Өндіріс өсу темпінің құлдырауы. 
Әлеуметтік бөлшектену үрдістері. Темпо жылдарындағы реформалар және 
олардың сәтсіздігі. Кінәздіктердегі әкімшілік реформалар. Токугава 
сегунатының саяси дағдарыс жүйесі. Шапруалар көтерілісі және қала 
кедейлердің Крестьянские восстания и «Күріш бүлігі». Осио Хэйхатиро 
көтерілісі және шаруалардың қозғалысы. Сегунатқа қарсы рухани оппозиция – 
ұлттық ғылым мектебі (кокугакуха), голланд ғылым мектебі (рангаку). 
 

Жапонияны «ашу». Революция қарсаңындағы Жапония.  
18 ғ. соңындағы – 19 ғ. басындағы Қиыр Шығыстағы халықаралық 

жағдай. АҚШ пен Ресейдің Жапонияны алғашқы ашу талпыныстары. А. 
Лаксман миссиясы, Н.П. Резановтың елшілігі. Жапонияны ашудағы 
халықаралық бәсекелестік. М. Перри экспедициясы.  Е.В. Путятин елшілігі. 
Жапония мен шет ел державалар арасывндағы тең емес келісімдер. Токугава 
сегунатының соңғы жылдары. Жапонияның бакумацу кезеңіндегі әлеуметтік-
экономикалық жағдайы. Жапонияның әлемдік сауда-экономикалық 
қатынастарға белсенді тартылуы. Феодалдық жеткіліксіз өндіруші типтегі 
дағдарыстың ушығуы. Мемлекет ішіндегі саяси дағдарыстың ушығуы.  1863-
1867 жж. азаматтық соғыс. 
 

ПРАКТИКА (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 

 
1. Этностың қалыптасуы. Жапон архипелагының этникалық тарихы. 



2. Яёи және Дземон дәуірлеріндегі Жапония. Яёй мәдениетінің 
қалыптасуына қоныстанушылардың әсері. 

3. Жапон тарихындағы Кофун (қорғандар)  дәуірі. Ямато 
мемлекетінің әлеуметтік-саяси құрылымы мен  сыртқы саясаты. 

4. Тайка реформалары. Тайка реформасының бағалануы. 
5. Нара дәуірінің саяси тарихы. Нара дәуіріндегі үлестік жер иелену 

жүйесінің дамуы. 
6. Хэйан дәуірінің саяси тарихы. Хэйан дәуіріндегі жер 

қатынастары. 
7. Ежелгі дәуірдегі Жапон мәдениеті. 
8. Ортағасырлардағы Жапон тарихының тарихнамасы және 

деректері. 
9. Камакура дәуіріндегі феодалдық экономиканың дамуы. Камакура 

кезеңіндегі жапондықтардың діни наным-сенімдері. 
10. Екінші ёгунат Муромати бакуфудің құрылуы және дамуы (1336-

1573). 
11. Жапонияның біріктіріле бастауы (1551-1582). Біріктіруші Тоётоми 

Хидэёси және оның саяси қызметі. 
12. Жапониядағы алғашқы европалықтар (1542-1631). 
13. Токугава кезеңінің экономикалық дамуы. Жапон көпестігінің 

тарихы. 
14. Токугава кезеңіндегі демографиялық үрдістер. Токугава 

кезеңіндегі қоғамдық ой-сана мен білім беру саласының дамуы. 
15. Жапония шетелдіктерге ашылғаннан кейінгі ішкі саяси күрес. 

Токугава сегунаты соңындағы әлеуметтік қарсылық және халық қозғалыстары. 
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 

 
1. Нитирэн мектебі мен ілімі. 
2. Ортағасырлық Жапониядағы синтоизмнің дамуы. 
3. Жапониядағы сегунаттардың құрылу тарихы. 
4. Жапониядағы «христиандық жүзжылдық». Франциска Ксавье 

қызметі. 
5. Жапониядағы алғашқы ағылшындық Уильям Адамс. 
6. Елдің оқшаулану саясаты: себептері мен салдары. 
7. Токугава әулетінің сегундары. 
8. Жапониядағы Симобара көтерілісі. 
9. Жапон саудасының қалыптасуы. 
10. Токугава сегунатының көрнекті саяси қызметкерлері. 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Ортағасырлардағы Жапон тарихының тарихнамасы және деректері. 



2. Камакура дәуіріндегі феодалдық экономиканың дамуы. Камакура 
кезеңіндегі жапондықтардың діни наным-сенімдері. 

3. Екінші сёгунат Муромати бакуфудің құрылуы және даму тарихы 
(1336-1573). 

4. Жапонияның біріктіріле бастауы (1551-1582). Біріктіруші Тоётоми 
Хидэёси және оның саяси қызметі. 

5. Жапониядағы алғашқы еуропалықтар (1542-1631). 
6. Токугава кезеңінің экономикасы. Жапон көпестігінің тарихы. 
7. Токугава кезеңіндегі демографиялық үрдістер.  
8. Токугава кезеңіндегі қоғамдық ой-сана мен білім беру саласының 

дамуы. 
9. Жапония шетелдіктерге ашылғаннан кейінгі ішкі саяси күрес.  
10. Токугава сегунаты соңындағы әлеуметтік қарсылық және халық 

қозғалыстары. 
 

 
КУРСТЫҚ МЕН ЖОБАЛАРДЫҢ  ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Ежелгі Жапониядағы негізгі үш мәдени-шаруашалық 
аймақтарының     қалыптасуы: Хоккайдо, Хонсю және Кюсюдің солтүстігі, 
Кюсюдің оңтүстігі және Окинава.  

2. Корея мен Қытайдың мәдени донор ретіндегі рөлі.  
3. Ежелгі Жапонияның діни наным-сенімдерінің эволюциясы. 
4. Ежелгі Жапонияның діни негізінің жалпыға бірдей ортақ 

ұстанымдарының қалыптасуы. 
5. Яматоның этникалық тарихы. 
6. Ямато мемлекетінің тарихы. 
7. «Рицурё кокка» заңдары негізіндегі мемлекет. 
8. Сётоку Тайси және оның мемлекеттік құрылымға қатысты 

реформалары. 
9. Ежелгі Жапониядағы заңнамалық кодекстер мен құқық.  
10. Ежелгі Жапониядағы жер иелену жүйесінің дамуы. 
11. «Кодзики» және«Нихонсёки» - Жапониядағы алғашқы жазбаша 

деректер. 
12. Жапониядағы саяси басымдылық жолындағы Фудзивара әулетінің 

күресі.  
13. Ежелгі Жапонияның қолданбалы мәдениеті.  
14. Жапон әскери табының қалыптасуы. 
15. Жапон жазуының пайда болу тарихы. 
16. Ортағасырлық Жаполниядағы жер қатынастары мен жер иеліктері. 
17. Камакура кезеңіндегі қолөнер мен сауданың дамуы. 
18. Ортағасырлық Жапонияға монғол басқыншылығы мен оның 

салдары. 
19. Ортағасырлық Жапониядағы діни синкретизмнің тереңдеуі. 



20. Жапониядағы дзэн-буддизмнің таралуы мен оның қоғамдық рөлі. 
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ЕЖЕЛГІ ЖӘНЕ ОРТАҒАСЫРЛАРДАҒЫ КОРЕЯ 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Қазіргі заманғы тарих ғылымы тұрғысынан қарасақ  қазіргі кезде біздің 

еліміз жан-жақты байланыс жасап отырған әлем елдері мен халықтарының 
тарихымен жастарды таныстырудың аса қажеттігі баршаға түсінікті. 

№ Тақырыптар атауы 
1.  Кіріспе  
2.  Кореяның ерте тарихы. Мемлекет қалыптасқанға дейінгі дәуірдегі 

Корей түбегі.  
3.  Ежелгі  Чосон мемлекеті Пуе және Үш Хан протомемлекеттері 
4.  Үш мемлекеттің қалыптасуы: Когуре, Пэкче және Силла I – IV ғғ.  
5.  Үш мемлекеттің Қытайдың Тан династиясымен соғысы және 

Кореяның Силла мемлекеттінің қол астына бірігуі.  
6.  Біріккен Силланың әкімшіліктік, әлеуметтік-экономикалық 

құрлысы Біріккен Силла мемлекетінің тарауы мен құлауы. 
7.  Пархэ (Бохай) мемлекеті.  
8.  Ортағасырлардағы Корей тарихы. Коре мемлекетінің қалыптасуы. 
9.  993 – 1018 жж. қидандардың және  1107 ж. чжуржэндердің әскери 

жорықтарына тойтарыс.   
10.  ХІІ ғ. аяғы – ХІІІ ғ. басындағы халық толқулары. 
11.  Кореға моңғолдардың әскери жорығы және Коренің моңғолдың 

Қытайдағы Юань династиясына бағынуы.  
12.  XIV ғ. Коре мемлекеті және билікке жаңа Ли династиясының келуі. 
13.  XV ғ.- XVI ғ. басындағы Корея: Чосон мемлекетінің құрылуы, ерте 

кезеңі. 
14.  1592 - 1598 жж. Имчжин соғысы.  
15.  1627 - 1636 жж.маньчжурлардың Корей жеріне әскери жорықтары. 

Кореяның маньчжурлық Цин династиясына бағынуы. 



Жоғарғы оқу орындарында Шығыс елдерінің тарихын оқытудың 
білімділік, тәрбиелік, сондай-ақ оқушылардың таным қызметін дамытудың 
маңызы зор. 

Ежелгі және ортағасырлар тарихы бойынша дайындалған бағдарламаның 
өзектілігі жас ұрпақтың жеке адам ретінде қалыптасуына, өзінің жеке тарихи 
түп тамырын терең түсіне білуіне, тұрмыстық, алуан  түрлі моральдық 
адамгершілік мәселелерін шеше білуіне көмектеседі. 

ЖОО студенттерге арнайы дайындалған бағдарламада қамтылатын 
негізгі білім беру  мазмұнының нысанында  Шығыс халықтарының өмір сүрген 
мемлекеттердің пайда болуы, халықтардың ғұрыптары туралы баяндалады. 

Бұл бағдарламаның басты ерекшелігі -  студенттер Шығыс елдерінің 
мемлекет болып қалыптасуы мен құқықтық тарихы туралы жалпылама 
мәліметтер алады.  Студенттер жалпы  адамзаттық және құқықтық мәдениетті 
меңгереді. Курсты меңгеру үшін студенттерге негізгі сатысындағы алған 
білімдері  қажет етіледі. 

Жоғарыда аталған тарихи обьектілер адамзаттың кез келген қоғамның 
қоғамдық - саяси, әлеуметтік - экономикалық және мәдениет сияқты маңызды 
салаларын қамтитын болғандықтан оқушыларға адамзат қоғамының тарихын 
толық түсінуіне мүмкіндік береді. 

Курстың мақсаты студенттерді әлеуметтік белсенділікке, ежелгі дүние 
жүзінің және Шығыс мемлекеттерінің  басынан кешірген аса елеулі тарихи 
оқиғалары мен, жинақталған бағалы құндылықтармен таныстыра отырып, 
жауапкершілікке, тиянақтылыққа, әлем  халықтарының тарихы мен мәдинетін 
сүюге тәрбиелеу. 

Курстың міндеттері Шығыс елдеріндегі мемлекет және құқық тарихын 
білуге үйрету; Шығыс мемлекеттеріндегі құқық жүйелері мен қайнар 
көздерінің ерекшеліктері туралы түсініктерін кеңейту; мемлекеттердің пайда 
болуы мен құқықтық тарихының кезеңдерін ажырата білу дағдыларын 
қалыптастыру. 

Егер курс тыңдаушы Шығыс мемлекеттердің құқық тарихын ажырата 
біліп, ежелгі және ортағасырлардағы мемлекттердің пайда болуы мен 
құқықтық тарихынның кезеңдерін ажырата білсе, онда тыңдаушылардың 
шығыс елдері туралы ой-өрісі кемелденген, жалпы  адамзаттық  мәдени-
құндылықты меңгерген, бәсекеге  қабілетті тұлға қалыптасады. Сондықтан 
курс тыңдаушылары үшін өмірлік қажеттіліктерін қанағаттандыру мәселесіне 
байланысты сұрақтардың жауабын алуға мүмкіндік алады. 

Тарих туралы түсінік. Корей тарихын кезеңдерге бөлу мәселесі туралы. 
КХДР тарихшыларының кезеңдерге бөлу ерекшелігі. Корей тарихын 
оңтүстіккорейлік кезееңдерге бөлу. Корей тарихын ресейлік және қазақстандық 
корейтанушылардың  түсіндіруіндегі Корей тарихының кезеңделуі.  

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 
Кореяның ерте тарихы. Мемлекет қалыптасқанға дейінгі дәуірдегі 

Корей түбегі.  



Корей түбегінің территориясындағы – тас ғасыры – палеолит, мезолит, 
неолит. Корей түбегіндегі неолит тұрғындарының шығу тегі туралы. Корей 
түбегіндегі қола және темір ғасыры. 

Кореяның географиялық жағдайы мен климаттына жалпы сипаттама.  
Корей түбегінің ландшафты,  муссонды климаттық циклдар. Тұрғындарының 
белгілі дәрежеде оқшаулануы және моноэтникалығы. Кореяның дәстүрлі 
шаруашылық-мәдени кешендері. Тарихқа дейінгі Корея. Палеолит және неолит 
кезеңдерінің мәдениеті.  Корей тарихының архаикалық кезеңін оқытудағы 
деректемелік базасының жеткіліксіздігі.  

 
Ежелгi Чосон мемлекеті. Ежелгі Пуе және Үш Хан мемлекеттерінің 

бастапқа тарихы. 
Ежелгі Чосонның формалды-хронологиялық кезеңдері. Ежелгі Чосонның 

орналасқан орны туралы.  Ежелгі Чосонның әлеуметтік-экономикалық 
құрлысы. Кореядағы Ежелгі Чосонды қабылдау тарихы.  Ежелгі Чосон 
территориясындағы төрт қытай округтарының тағдыры. 

Ежелгі Корея туралы қытай деректері. Чосон мемлекетінің құрылуы. 
Ежелгі Корей тарихын кезеңдерге бөлу мәселесі бойынша тарихшылардың 
пікір таласы. Чосон және іргелес қытайлық патшалықтар. Чосон және Янь 
патшалығының өзара әрекеттері (б.д.д. 4 ғ. – б.д. 222 ж.). Чосонның Цин 
патшалығына формалды вассалдық тәуелділігі.  109–108 жж. Қытаймен қарым-
қатынастың шиленісуі және корейлердің ата-бабаларының жеке 
мемлекеттілігінен айырылуы.  

Чосонның әлеуметтік ұйымдары. Монархиялық билік.  Мемлекеттік 
аппараттың пайда болуы. Чосонның тиым салу кодексі. 

Пуе тарихы. Чингук және ҮшХан: Махан, Пёнхан, Чинхан. Корей 
түбегінің б.д. алғашқы ғасырындағы тайпалық бірлестіктер және олардың 
саяси ұйымдары. Ван билігі рөлінің артуы. Тайпа ақсүйектернің рөлі мен 
иерархиясы. Отбасылық-некелік қарым-қатынастар. 

 
Үш мемлекеттің қалыптасуы: I – IV ғғ. Когуре, Пэкче және Силла  
Когурё. Пэкче. Силла. Үш мемлекеттің әкімшіліктік, әлеуметтік-

экономикалық құрлысы. Ерте корейлік мемлекеттер Силла, Когуре және 
Пэкченің пайда болуына қатысты аңыз нұсқалары. Ерте корейлік 
мемелкеттердің көршілерімен күрестері. Когуре мемлекетінің Қытай 
бағыныштылығынан шығуы. Силла мелекетінің территориясының өсуі. Жапон 
қарақшыларымен күрес. Силла мен Пэкче арасындағы әскери қақтығыстар. 
Когуренің б.д. ІІІ ғ. қытайлық Хан династиясы құлағаннан  кейінгі сянбилік 
Муюн мемлекетімен күресі. III–VI ғғ. Силла, Пэкче және Когуренің 
мемлекетінің саяси тарихы. VII ғ. Қытайдың үш патшалық территориясын 
басып алуы. 

Ерте корейлік мемлекеттердің әлеуметтік ұйымдары. Шенеунік және 
ранг жүйесінің пайда болуы. Мемлекеттік меншік түрі мен мемлекеттік рента 
түрінің қалыптасуы. 



Біріккен Силла кезеңі. Тан династиясы кезіндегі Қытайға вассалдық 
тәуелділік. Силланың саяси билік жүйесі мен ішкі саяси тарихының 
эволюциясы. Синмун ванның билік еткен тұсы – Силланың гүлденген және 
күшейген кезеңі. IХ ғ. екінші жартысындағы мемлекеттің әлсіреуі. Орталыққа 
бағынбау тенденцияларының күшейуі. 935 ж. Силланың толығымен құлауы. 

Біріккен Силланың әкімшілік құрлысы. Біріккен Силланың әлеуметтік-
экономикалық құрлысы. Кореядағы жер қатынастары эволюциясы. «азық 
округтары» практикасы. Мемлекеттік жер қорынан үлестік жүйесін және 
шаруаларды біртіндеп жерге бекітуді ұйымдастыру. Ірі шенеуніктердің 
қызметтік шартты жер үлестерін басып алуы. Буддалық ғибадатханалардың 
меншіктері. VI–VII ғғ. Силланың мемлекеттік аппарат жүйесінің құрылуы. 
Қауымдық-рулық ұйымдар негізіндегі әскери ұйымдардың қалыптасуы. 
Біріккен Силланың мәдениеті. Буддизмнің кеңінен таралуы және буддалық 
ғибадатханалардың қалануы. Буддалық территориялық әкімшілктер мен 
мемлекеттік мекемелердің қатар өмір сүруі. VII–VШ ғғ. Ғибадатханалық 
меншіктерді шектеуге тырысу. 

Біріккен Силланың жергілікті сенімдер, конфуцийшілдік, буддизм және 
даосизмнен біріккен как сочетание иделогиясы. Мемлекеттік басқару саласын 
дамытудағы конфуцийшілдіктің атқарған маңызы. 

 
Пархэ (Бохай) мемлекеті  
Пархэ мемлекетінің құрылуы және оның қай этномәдениетке 

жататындығы туралы мәселе. Пархэ мемлекетінің негізгі тұстары. Үшінші 
пархэлік билеуші — Мун-ван (Тэ Хымму) және оның Пархэ мемлекеттік 
құрлымдағы реформалары. 762 ж. императорлық Қытайдың Пархэнің толық 
құқылы мемлекеттік статусын мойындауы. Пархэ мемлекетінің тарихы және 
оңтүстіккорейлік және солтүстіккорейлік тарихнама. 

Үш мемлекет кезіндегі Кореяның мәдениеті. Сенімі. Конфуцишілдік 
және жазуы. Материалдық-техникалық мәдениеті. Архитектурасы. Мүсін, 

Үш мемлекеттің Қытайдың Тан династиясымен соғысы және 
Кореяның Силла мемлекеттінің қол астына бірігуі.  

Пэкче мен Когуренің қақтығысы. Квангэтхо-ванның табысты әскери 
қызметі. Пэкче мен Силланың одағы. Силлаға буддизмнің енуі. Пэкче мен 
Силла одағының құлауы. Пэкчелік билеуші Му-ван (600-644) және оның 
жорықтары.  Когурёнің Қытайдың Суй династиясымен соғыстары. Жаңа 
қытайлық Тан династиясының (618-907) Корей түбегіндегі агрессиялық 
сипаттағы саясаты. 

 Когуренің Қытайдағы Тан династиясымен VII ғ. ортасындағы 
соғыстары. Пэкче мен Когурені Қытайдың Тан династиясының бағындыруы 
және Кореяның Силла патшалығының қол астына бірігуі. Силланың хварандар 
институты. 

Біріккен Силланың әкімшіліктік, әлеуметтік-экономикалық 
құрлысы 



кескіндеме, қолөнер. Ежелгі Кореяның діни сенімдері: тотемизмнің, 
анимизмнің, шаманизмнің, демонизмнің, ата-баба  мен табиғат культының 
араласуы.  Аспан мен Ай культы. Кореяға қытай жазуы мен конфуцийшілдіктің 
енуі. Кореяға б.д. IV ғ. буддизмнің және VII ғ. даосизмнің таралуы.  

 
Ортағасырлардағы Корей тарихы. Коре мемлекетінің қалыптасуы 
Елдің Коре билігінің қол астына бірігуі. Коренің бастапқы кезеңіндегі 

мемлекеттік басқару жүйесіндегі реформа. Коренің басындағы әлеуметтік-
экономикалық реформа. Х ғ басындағы Силлаға тәуелсіз билеушілердің күресі 
және Ван Гонның таққа келуі. 918 ж. Коре мемлекетінің жариялануы. Елді 
біріктірудің аяқталуы. Бірыңғай әкімшіліктік жүйенің бекітілуі.    

 
993 – 1018 жж қидандардың және  1107 ж. чжуржэндердің әскери 

жорықтарына тойтарыс 
Х ғ. Коренің қидандарға қатысты саясаты. Қидандардың Кореға Х-ХІ ғғ. 

әскери жорықтары. Х-ХІІ ғғ. Коренің чжурчжэндерге қатысты саясаты. ХII  ғ. 
чжуржэндермен әскери қақтығыстары. Қытайдағы чжурчжэндік Цин 
империясына вассалдық тәуелділігін Коре мемлекетінің мойындауы.   

 
Коре XII ғ. – XIII ғ. басында.: ақсүйектердің бүлігі, сарай маңындағы 

билік үшін күрес және шаруалар көтерілісі  
ХІ ғ.  Коре мемлекетінің гүлденуі. ХІІ ғ. басындағы мемлекеттің әлсіреуі 

және мемлекеттік жер қорының қысқаруы. Шенеуніктік артықшылық және 
мемлекеттік аппараттағы дүние-мүліктік жіктелу жүйесі. Ірі жериелері мен 
шенеуніктердің шаруаларға қатысты зомбылығы. Билеуші үкіметке қарсы 
саяси оппозицияның пайда болуы. ХІІ ғ. екінші жартысындағы шаруалардың 
бас көтерулерінің көбейуі. ХІІ ғ. Коре ақсүйектерінің бүлігі. Чхве әулетінің 
әскери диктатурасы. ХІІ ғ. аяғы – ХІІІ ғ. басындағы халық толқулары.    

Орталық аппараттың құрлымы. Мунджон ванның билігі кезінде 
шенеуніктік аппараттың кеңейуі және оның унификациясы. Коренің 
әкімшіліктік-территориялық бөлінісі. Коре армиясы. Коренің билеуші табының 
ерекшелігі. Бағынышты тұрғындардың әлеуметтік топтары. Коредағы жер 
меншігінің түрлері. Коредағы салық жүйесі. Сыртқы экономикалық қарым-
қатынастары.  

 
Кореяға моңғолдардың әскери жорығы және Коренің Қытайдағы 

маңғолдың Юань династиясына бағынуы  
ХІІІ ғ. басында қидандармен әскери қақтығыстары,  1218 ж. Коре 

территориясына маңғол әскерінің басып кіруі. ХІІІ бірінші жартысындағы 
маңғолдарға  жорығы. Корінің ХІІІ ғ. бірінші жартысындағы маңғолдарға 
қарсы күресі.  1260 ж. маңғол империясына вассалды тәуелділікті мойындау.  

Кореға маңғолдардың әскери жорығы. Коре мен маңғолдардың 
арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас. Коренің моңғолдың Қытайдағы 
Юань династиясына бағынуы. Коредағы маңғол үстемдігінің құлау салдары. 
Феодалдық қанау мен алым-салықтың күшейуі. Шаруалардың жерсіз қалуы 



мен құлдырауының артуы. ХIV ғ. шаруалар көтерілісі. Кореға 
«қызылбастылар» армиясының басып кіруі. 

Қытайлық Мин династиясына вассалдық тәуелділікті мойындау. 
«реформа партиясы»  үкіметтке қарсы оппозициялық топтың қызметі. 
Қытайдың Мин династиясмен  әскери қақтығыс. «Реформа партиясы» 
позициясының бекуі мен орталықтандырылған мемлекеттің өрлеуі. Бұрынғы 
жер үлестіру жүйесін жою. 

 
Коре династиясы кезіндегі Кореяның мәдениеті. XIV ғ. Коре 

мемлекеті және билікке жаңа Ли династиясының келуі  
Конфуцийшілдік пен буддизмнің идеология мен мәдениеттегі 

жетекшіліг. Буддалық шіркеулердің саяси өмірге белсене араласуы. Коренің 
ғылыми-техникалық жетістіктері. Коредағы тарихи шығармалардың жарық 
көруі, әдебиет, білім беру жүйесі. Коренің архитектурасы, қолөнері, 
кескіндемесі.   

XIV ғ. Коренің әлеуметтік-экономикалық жағдайы. Реформа жүргізуге 
талпыныстар және Ли Сон Генің билікке келуі. Ли Сонге – жаңа корей 
династиясының негізін қалаушы. Орталық және жергілікті мемлекеттік 
аппаратты қайта құру, оның құрлымы мен функциясы. Мемлекеттің 
әкімшіліктік-территориялық бөлінісі. Үкімет армиясын қалпына келтіру. 
Шенеуніктік тап өкілдерінің тұйықталуын күшейту.  Буддалық шіркеулердің 
өкілеттігін тез арада қысқарту және жер иеліктерін конфискелеу. Басы бос 
шаруалардың санын көбейту мен оларды мемлекеттік жерге бекіту саясаты.  

 
XV ғ.- XVI ғ. басындағы Корея: Чосон мемлекетінің құрылуы, ерте 

кезеңі 
Ли династиясының алғашқы жылдарындағы билікке талас. Чосон 

кезіндегі Кореяның мемлекеттік-әкімшіліктік құрлысы. Чосонның ерте 
кезеңіндегі әлеуметтік-экономикалық өзгерістер. XV–XVI ғғ. Кореяның 
сыртқы байланыстары.  XV–XVI ғғ. Кореяның мәдени жетістіктері.  

1401 ж. Мин империясына формалды вассалдық қарым-қатынасын 
қалпына келтіру. Кореяның солтүстік шекарасын бекіністермен күшейту.  

Қызметтік жер иелену жүйесіндегі өзгерістер және оның біртіндеп 
құлауы. Жеке жериеленудегі қордың көбейуі. 1467 ж. Хамгён 
провинциясындағы көтеріліс. 1469-1490 жж. Чан Ёнъги бастаған көтеріліс. 

ХVI ғ. Кореяның әлеуметтік-экономикалық және саяси құлдырауы. Ішкі 
сауданың дамуы, жергілікті базарлардың қалыптасуы. Феодалдық жеке жер 
иеліктерінің тоқтаусыз өсуі. Феодалдық жериеленушілердің таптық 
тұйықтығының бұзылуы. Корей ақсүйектерінің арасындағы қайшылықтардың 
шиленісі- хунгупха мен сарим топтарының күресі.   

 
1592 - 1598 жж. Имчжин соғысы  
Соғыстың бірінші кезеңі. (1592 - 1593). Теңіз флотының қолбасшысы Ли 

Сунсин. Соғыстың екінші (1593 - 1597) және үшінші (1597 - 1598) кезеңдері. 



Кореяның ішкісаяси жағдайының құлдырауы. Чжурчжэн шапқыншылығы. 
«Жермен қолдау» саясатының тууы. Имчжин соғысының салдары.   

 
1627 - 1636 жж. маньчжурлардың Кореяға әскери жорықтары. 

Кореяның маньчжурлық Цин династиясына бағынуы 
Кореяда «кішкентай Қытай» туралы көзқарастың қалыптасуының басы. 
1637 ж. Кореяны маньчжурлардың басып алуы және бейбітшілік шарты. 

Цин империясына қатысты вассалдық. Маньчжур басқыншылығының салдары. 
Үкіметтік оқшаулану саясаты. Корея – «жабық ел»  

Жеке феодалдық жер иеліктерінің ары қарай өсуі. Әлеуметтік жіктелудің 
күшейуі. 1671 ж. халық көтерілісінің толқыны.  

Кореяға еуропалық мәдениеттің енуі. Әскери істің көтерілуі. ХVI–ХVII ғ. 
аралығындағы прагматикалық идеялы сирхак ағымының пайда болуы. 

 
СЕМИНАР (ПРАКТИКА) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Корей түбегіндегі полеолит, неолит мәселесі, қола дәуірі (б.д.д. X-III 
ғғ.). 

2. Корей түбегіндегі Ежелгі Чосоның шығу тегіне қатысты мәселе.  
3. Когуре мен Пэкче, Силланың жетілген мемлекеттілігін бекітуі және 

олардың Корей түбегіндегі үстемдік ету үшін күрестері (IV-V ғғ.). 
4. VII ғ. Корей түбегіндегі жағдай. Корей түбегінің Силланың билігіне 

бірігуі. 
5. Пархэ мемлекеті. 
6. Үш мемлекет кезіндегі Кореяның мәдениеті. 
7. Коре мемлекеті Мемлекетттік аппараттың қалыптасуы.  
8. Коре мемлекетінің әкімшілік жүйесі. 
9. Жер меншіктерінің түрлері мен оның эволюциясы. 
10. Конфуцийшілдік пен буддизм корей мәдениетінң генезисінде. 
11. ХIV–ХVғғ. Коре мемлекеттік дағдарыс пен себептері.  
12. Мемлекеттік басқару жүйесінің эволюциясы. 
13. Корей қоғамының таптық құрлымындағы өзгерістер. 
14. Корейлік Чосон мемлекеті. ХVIғ. Кореяның экономикалық дамуы.  
15. Кореядағы сыртқы саяси дағдарыс. Имчжин соғысы. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Корей түбегіндегі полеолит, неолит мәселесі, қола дәуірі (б.д.д. X-III 
ғғ.). 

2. Корей түбегіндегі Ежелгі Чосоның шығу тегіне қатысты мәселе.  
3. Когуре мен Пэкче, Силланың жетілген мемлекеттілігін бекітуі және 

олардың Корей түбегіндегі үстемдік ету үшін күрестері (IV-V ғғ.). 



4. VII ғ. Корей түбегіндегі жағдай. Корей түбегінің Силланың билігіне 
бірігуі. 

5. Пархэ мемлекеті. 
6. Үш мемлекет кезіндегі Кореяның мәдениеті. 
7. Коре мемлекеті Мемлекетттік аппараттың қалыптасуы.  
8. Жер меншіктерінің түрлері мен оның эволюциясы. 
9. Конфуцийшілдік пен буддизм корей мәдениетінң генезисінде. 
10. ХIV–ХVғғ. Коре мемлекеттік дағдарыс пен себептері.  
11. Мемлекеттік басқару жүйесінің эволюциясы. 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Коре мемлекетінің әкімшілік жүйесі. 
2. Жер меншіктерінің түрлері мен оның эволюциясы. 
3. Конфуцийшілдік пен буддизм корей мәдениетінң генезисінде. 
4. ХIV–ХVғғ. Коре мемлекеттік дағдарыс пен себептері.  
5. Мемлекеттік басқару жүйесінің эволюциясы. 
6. Корей қоғамының таптық құрлымындағы өзгерістер. 
7. Корейлік Чосон мемлекеті. ХVIғ. Кореяның экономикалық дамуы.  
8. Кореядағы сыртқы саяси дағдарыс. Имчжин соғысы. 
9. Корейлік Чосон мемлекеті. ХVIғ. Кореяның экономикалық дамуы.  
10. Кореядағы сыртқы саяси дағдарыс. Имчжин соғысы. 

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 
Негізгі : 
1. История Кореи. Новая трактовка, М., 2001. 
2. История Кореи (Новое прочтение). [Учебное пособие] / Под ред. 

А.В. Торкунова. – М.: МГИМО (У) – Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2003.  

3. История Кореи. – Сеул, 1995. 
4. Курбанов, С.О. Курс лекций по истории Кореи. С древности до 

конца XX в. – СПб.: СПбГУ, 2005.  
5. Тихонов В. История Кореи М., 2003. 
6. Бутин Ю.М. Корея: от Чосона к трем государствам (II в. до н.э.-
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7. Ланьков А.Н: Политическая борьба в Корее XVI-XVIIIвв. СПб., 
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ЕЖЕЛГІ ЖӘНЕ ОРТАҒАСЫРЛАРДАҒЫ ТҮРКИЯ ТАРИХЫ  

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 
Қазіргі заманғы тарих ғылымы тұрғысынан қарасақ  қазіргі кезде біздің 

еліміз жан-жақты байланыс жасап отырған әлем елдері мен халықтарының 
тарихымен жастарды таныстырудың аса қажеттігі баршаға түсінікті. 

№ Тақырып атаулары 

1 Кіріспе. Кіші Азияның географиялық орналасуы. Ежелгі қоныстар. 
Ежелгі Хетт тарихының деректері мен дерек көздері.  

2 Ежелгі хетт кезеңі (XVIII-XVI ғғ. Б.э.д.). Хетт патшалығындағы 
саяси басқару ерекшеліктері.  

3 Ахеменидтер державасы құрамындағы Кіші Азия және А. 
Македонский державасы.  

4 Селевкидтер мен Птоломей билігіндегі Кіші Азия. Кіші Азиядағы 
грек қалалары. 

5 Шығыс Рим империясының құрылуы және Византия құрамындағы 
Кіші Азия 

6 Ежелгі түркі тайпалары мен түркі мемлекеттері және олардың 
этникалық құрамы. 

7 Ұлы Селжұқтар мемлекеті және Рум сұлтанаты. 

8 Халықтардың ұлы қоныс аударуы. Анадолы және Фракиядағы 
алғашқы түркілер. 

9 Баязид І басқаруы. Ақсақ Темирдиң жаулау саясаты және оның 
салдары. 

10 Жаңа күшті держава-Осман империясының пайда болуы. 
11 Осман империясының жаулап алушылық жорықтары ХҮІғ.  І жарт. 
12 Осман империясының мемлекеттік құрылымы.    

13 ХҮІІ ғ. І жарт Осман империясы саяси және әлеуметтік-
экономикалық жағдайы. 

14 Осман империясының Еуропа елдері және Ресеймен қарым 
қатынасы. 

15 Ішкі жағдайдың нашарлауы. Кепрюлю реформалары. 



Жоғарғы оқу орындарында Шығыс елдерінің тарихын оқытудың 
білімділік, тәрбиелік, сондай-ақ оқушылардың таным қызметін дамытудың 
маңызы зор. 

Ежелгі және ортағасырлар тарихы бойынша дайындалған бағдарламаның 
өзектілігі жас ұрпақтың жеке адам ретінде қалыптасуына, өзінің жеке тарихи 
түп тамырын терең түсіне білуіне, тұрмыстық, алуан  түрлі моральдық 
адамгершілік мәселелерін шеше білуіне көмектеседі. 

ЖОО студенттерге арнайы дайындалған бағдарламада қамтылатын 
негізгі білім беру  мазмұнының нысанында  Шығыс халықтарының өмір сүрген 
мемлекеттердің пайда болуы, халықтардың ғұрыптары туралы баяндалады. 

Бұл бағдарламаның басты ерекшелігі -  студенттер Шығыс елдерінің 
мемлекет болып қалыптасуы мен құқықтық тарихы туралы жалпылама 
мәліметтер алады.  Студенттер жалпы  адамзаттық және құқықтық мәдениетті 
меңгереді. Курсты меңгеру үшін студенттерге негізгі сатысындағы алған 
білімдері  қажет етіледі. 

Жоғарыда аталған тарихи обьектілер адамзаттың кез келген қоғамның 
қоғамдық - саяси, әлеуметтік - экономикалық және мәдениет сияқты маңызды 
салаларын қамтитын болғандықтан оқушыларға адамзат қоғамының тарихын 
толық түсінуіне мүмкіндік береді. 

Курстың мақсаты студенттерді әлеуметтік белсенділікке, ежелгі дүние 
жүзінің және Шығыс мемлекеттерінің  басынан кешірген аса елеулі тарихи 
оқиғалары мен, жинақталған бағалы құндылықтармен таныстыра отырып, 
жауапкершілікке, тиянақтылыққа, әлем  халықтарының тарихы мен мәдинетін 
сүюге тәрбиелеу. 

Курстың міндеттері Шығыс елдеріндегі мемлекет және құқық тарихын 
білуге үйрету; Шығыс мемлекеттеріндегі құқық жүйелері мен қайнар 
көздерінің ерекшеліктері туралы түсініктерін кеңейту; мемлекеттердің пайда 
болуы мен құқықтық тарихының кезеңдерін ажырата білу дағдыларын 
қалыптастыру. 

Егер курс тыңдаушы Шығыс мемлекеттердің құқық тарихын ажырата 
біліп, ежелгі және ортағасырлардағы мемлекттердің пайда болуы мен 
құқықтық тарихынның кезеңдерін ажырата білсе, онда тыңдаушылардың 
шығыс елдері туралы ой-өрісі кемелденген, жалпы  адамзаттық  мәдени-
құндылықты меңгерген, бәсекеге  қабілетті тұлға қалыптасады. Сондықтан 
курс тыңдаушылары үшін өмірлік қажеттіліктерін қанағаттандыру мәселесіне 
байланысты сұрақтардың жауабын алуға мүмкіндік алады. 

Кіші Азияның географиялық орналасуы. Ежелгі қоныстар. Ежелгі хетт 
патшалығы тарихының дереккөздері мен деректері.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Ежелгі хетт кезеңі (XVIII-XVI ғғ. б.э.д.). Хетт патшалығындағы 

саяси басқару ерекшеліктері.  
Кіші Азия аймағындағы қалалық мемлекеттер. Орталықтанған Хетт 

мемлекетінің құрылуы XVIII ғ. б.э.д. Ежелгі хетт кезеңі (XVIII-XVI ғғ. б.э.д.). 



Хет патшалығындағы саяси басқару ерекшеліктері. Орта Хетт кезеңі (XV ғ. 
б.ғ.д.). Жаңа Хетт державасы (XIV-XIII ғғ. б.ғ.д.). Хетт мемлекетінің сыртқы 
саясаты.  Ауыл шаруашылығы, қол өнер және сауда. Хетт қоғамындағы таптық 
бөлініс ерекшеліктері, «теңіз халықтарының» жаулауы және Ежелгі хетт 
мемлекетінің ыдырауы. Мәдениет. Кіші Азиядағы Лидия мен Фригия 
мемлекеттерінің сыртқы және ішкі саясаты.  

 
Ахеменидтер державасы құрамындағы Кіші Азия және А. 

Македонский державасы.  
Парсылармен Кіші Азияны жаулауы және басқаруы VІ ғ. б.э.д. А. 

Македонскидің Шығысқа жорығы. Граникадағы жеңіс. Диадохтар соғысы. 
Элленистік мемлекеттердің құрылуы.  

 
Селевкидтер мен Птоломейлер билігіндегі Кіші Азия. Кіші 

Азиядағы грек қалалары.  
Пергам, Вифиния, Каппадокия, Понт тәуелсіз мемлекеттер. Кіші 

Азияның батыс бөлігіндегі Пергам патшалығы (ІІІ-ІІғғ.б.э.д.). Қоғамдық және 
мемлекеттік құрылымдағы грек бастамасының басымдылығы. Экономика. 
Ауыл шаруашылығы. Қолөнер және сауда. Саяси құрылым ерекшеліктері. 
Атталидтар. Сыртқы саясат. Рим империясы құрамындағы Пергам патшалығы.  
Кіші Азия солтүстік-шығысындағы Понтий патшалығы. Ішкі және сыртқы 
саясат. Римнің Понти патшалығын жаулауы. 

 
Ежелгі түркі тайпалары мен түркі мемлекеттері және олардың 

этникалық құрамы.  
Ежелгі түркілер бойынша деректер. Орхон-Енисей ескерткіштері. М. 

Қашқари және оның түркілер бойынша мәліметтері. Тарихнама. Ежелгі түрік 
тайпалары мен олардың этникалық құрамы. Түркілердің шығу тарихы. 
Алғашқы түркі қағанаты. Әлеметтік және мемлекеттік құрылымы. Экономика. 
Сыртқы саясаты. Түркілердің сыртқы саясаты. Түркі империясындағы 
дағдарыс пен ыдырау. Шығыс және батыс қағанаттар. Түркі мемлекеттері ҮІІІ-
ХІІІғғ. Түркілердің мәдениеті мен діні. 

 
Ұлы Селжұқтар мемлекеті және Рум сұлтанаты. 

Түркі тайпалары оғыздар. Селжұқтар мен Ғазнауилер арасындағы 
қарсыластық. Тоғрыл-бек. Селжұқтар мемлекетінің құрылуы. Жаулап 
алушылық соғыстары. 1071ж. Манцикерт түбіндегі Византиямен соғысы. 
Біртұтас Селжұқтар державасының құлауы.  Кіші Азияда Рум сұлтанатының 
құрылуы.  Рум сұлтанатының Трапезунд патшалығына билігін таратуы. 1243ж. 
Кесе Даг шайқасында селжұқтардың монғолдардан жеңілуі. ХІҮғ. бас. 
Селжұқтар билігінің толық  құлауы.Кіші Азияға алғашқы түркілердің қоныс 
аударуы. 

 
Халықтардың ұлы қоныс аударуы. Анадолы және Фракиядағы 

алғашқы түркілер.  



Булғарлар, суварлар, аварлар және хазарлар. Орталық Азиядан, Ираннан 
және Ауғанстаннан Анадолыға түркілердің коныстануы ҮІІІ-Хғғ.  

Монғолдар шапқыншылығы және Анадолыға түркілердің екінші 
миграциясы. «Бейліктер кезеңі». Осман бейлігі және оның Селжұқтардан 
толық азат етілуі. Осман бейлігінің біртіндеп күшеюі. Тимар жүйесі. ХІҮғ. ІІ 
жарт. Оңтүстік-Шығыс Еуропадағы Осман мемлекетінің жаулап алушылық 
соғыстары.  Осман сұлтанатының күшеюі. І Мұрад билігі.  

 
І Баязид билігі. Ақсақ Темірдің Кіші Азияға жорығы және оның 

салдары.  
І Мехмедтің жаулап алушылық соғыстары. Бедреддин Симави көтерілісі. 

Осман мемлекетінің толық қалыптасуы. Тимар жүйесі. Сипахилер. Янычарлар. 
Сұлтан Баязид І басқаруы. Қапықұл жүйесі. 

 
Жаңа күшті держава - Осман империясының пайда болуы XV ғ. 

Византияның құлдырауы XII-XV ғғ.Османдықтардың феодалдық 
құрылымы.  Сұлтан ІІ Мехмед Фатих билігі және оның Константинопольді 
жаулап алуы. Канун-наме. Кіші Азиядағы көтеріліс. 

 
Осман империясының жаулап алушылық жорықтары ХҮІғ.  І 

жартысы. 
Иранмен қарым-қатынастың нашарлауы. Араб елдерін жаулау. Сүлеймен 

сұлтанның басқаруы.  
 
Осман империясының мемлекеттік құрылымы.    

Осман империясының шарықтау шегі. Экономикалық жағдайы. 
Мемлекеттік құрылымы. Армия.  

 
ХҮІІғ. 1 жарт. Осман империясы саяси және әлеуметтік-

экономикалық жағдайы.  
Саяси және әлеуметтік-экономикалық жағдайы. Шаруалардың 

антифеодалдық көтерілісі. 
 
Осман империясының Еуропа елдері және Ресеймен қарым 

қатынасы 
Осман империясының еуропа елдері және Ресеймен қарым қатынасы. 

1535 жылғы жеңіліс. Әскери-лендік жүйенің құлдырауы. 
 
Ішкі жағдайдың нашарлауы. Кепрюллу реформалары. 

Антифеодалдық қозғалыс. Осман басқыншылығына қарсы Балқан 
елдерінің ұлт азаттық қозғалысы. Ішкі жағдайдың  нашарлауы. Кепрюлю 
реформалары.  

 
СЕМИНАР (ПРАКТИКА)  САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 



 
1. Ежелгі Хетт мемлекетінің әлеуметтік экономикалық және саяси 

дамуы 
2. Хетт мемлекетінің сыртқы саясаты 
3. Лидия мен Фригияның сыртқы және ішкі саясаты 
4. Кіші Азиядағы Селевкиттер басқаруы 
5. Пергам патшалығының ішкі және сыртқы саясаты 
6. Понтий патшалығының сыртқы және ішкі саясаты 
7. Византия империясы құрамындағы Кіші Азия 
8. Ғұндардың Қытаймен қарым қатынасы 
9. Ғұн империясының сыртқы және ішкі саясаты 
10. Түркілер бойынша деректер 
11. Ежелгі түркі мемлекетінің саяси және әлеуметтік экономикалық 

құрылымы  
12. Ұлы Селжұқтар мемлекетінің құрылуы 
13. Рум сұлтанатының құлауы және «бейликтер кезеңі» 
14. Осман сұлтанатының  ХІҮғ. жаулап алушылық соғыстары 
15. Осман бейлігінің құрылуы және оның ішкі құрылымы 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Ежелгі Хетт мемлекетінің әлеуметтік экономикалық және саяси 
дамуы 

2. Хетт мемлекетінің сыртқы саясаты 
3. Лидия мен Фригияның сыртқы және ішкі саясаты 
4. Кіші Азиядағы Селевкиттер басқаруы 
5. Пергам патшалығының ішкі және сыртқы саясаты 
6. Понтий патшалығының сыртқы және ішкі саясаты 
7. Византия империясы құрамындағы Кіші Азия 
8. Ғұндардың Қытаймен қарым қатынасы 
9. Ғұн империясының сыртқы және ішкі саясаты 
10. Түркілер бойынша деректер 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Ежелгі түркі мемлекетінің саяси және әлеуметтік экономикалық 
құрылымы 

2. Ұлы Селжұқтар мемлекетінің құрылуы 
3. Рум сұлтанатының құлауы және «бейликтер кезеңі» 
4. Осман сұлтанатының  ХІҮғ. жаулап алушылық соғыстары 
5. Осман бейлігінің құрылуы және оның ішкі құрылымы 
6. Осман мемлекетіндегі сұлтан ІІ Мехмед Фатихтің билігі 
7. Араб елдерін Осман империясының жаулап алуы 



8. Орта ғасырлардағы Осман империясы мен Иран байланыстары 
9. ХҮІғ. Осман империясының әлеуметтік-экономикалық жағдайы 
10. Осман империясындағы әскери-лендік жүйенің құлдырауы және 

Кепрюлю реформалары 
 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 

Негізгі: 
1. Гумилев Л.Н. Древние тюрки. СПб, 2007. 
2. Истоки тюрков. Алматы, 2005. 
3. Закиев М.З. Происхождение тюрков и татар. М., 2003. 
4. Бартольд В.В. Работы по истории и филологии тюркских и 

монгольских народов. М., 2002. 
5. Еремев Д.Е. История Турции в средние века и новое время. М., 

1992. 
6. Османская империя: государственная власть и социально-

политическая структура. М., 1990. 
7. Петросян Ю.А. Османская империя: могущество и гибель. М., 

1990. 
 
Қосымша: 
1. В.И.Вайнберг Этногеография Туран в древности. М., 1999. 
2. История Востока в 6 т. Восток в средние века. Т2 М., 2002. 
3. Тюркские народы: Энциклопедический справочник. Алматы, 2004. 
4. История Востока в 6 т. Восток в средние века. Т2, Восток на 

рубеже средневековья и нового времени ХҮІ-ХҮІІІвв.Т3 М., 2002. 
5. Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-

Восточной Европы в ХҮ-ХҮІвв. М.,1984. 
6. М.С.Мейер Османская империя в ХҮІІІв. Черты структурного 

кризиса. М.,1991. 
7. Кинросс Лорд Расцвет и упадок Османской империи. М.,1999. 
 

ЕЖЕЛГІ ЖӘНЕ ОРТАҒАСЫРЛАРДАҒЫ АРАБ ЕЛДЕРІНІҢ 
ТАРИХЫ 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

№ Тақырыптар атауы 

1 Кіріспе.  Солтүстік Арабия патшалықтары және Оңтүстік 
арабиялық мемлекеттер. 

2 Ежелгі  Арабия(V–VII ғғ.).   
3 Ежелгі Арабия тұрғындары. 
4 V–VII ғғ. Арабиядағы әлеуметтік-экономикалық қатынастар. 
5 Исламға дейінгі кезеңдегі арабтардың діни наным-сенімдері. 
6 ҮІІ ғасырдың басындағы Таяу Шығыстағы жағдай. Жаңа діннің 



 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Қазіргі заманғы тарих ғылымы тұрғысынан қарасақ  қазіргі кезде біздің 

еліміз жан-жақты байланыс жасап отырған әлем елдері мен халықтарының 
тарихымен жастарды таныстырудың аса қажеттігі баршаға түсінікті. 

Жоғарғы оқу орындарында Шығыс елдерінің тарихын оқытудың 
білімділік, тәрбиелік, сондай-ақ оқушылардың таным қызметін дамытудың 
маңызы зор. 

Ежелгі және ортағасырлар тарихы бойынша дайындалған бағдарламаның 
өзектілігі жас ұрпақтың жеке адам ретінде қалыптасуына, өзінің жеке тарихи 
түп тамырын терең түсіне білуіне, тұрмыстық, алуан  түрлі моральдық 
адамгершілік мәселелерін шеше білуіне көмектеседі. 

ЖОО студенттерге арнайы дайындалған бағдарламада қамтылатын 
негізгі білім беру  мазмұнының нысанында  Шығыс халықтарының өмір сүрген 
мемлекеттердің пайда болуы, халықтардың ғұрыптары туралы баяндалады. 

Бұл бағдарламаның басты ерекшелігі -  студенттер Шығыс елдерінің 
мемлекет болып қалыптасуы мен құқықтық тарихы туралы жалпылама 
мәліметтер алады.  Студенттер жалпы  адамзаттық және құқықтық мәдениетті 
меңгереді. Курсты меңгеру үшін студенттерге негізгі сатысындағы алған 
білімдері  қажет етіледі. 

Жоғарыда аталған тарихи обьектілер адамзаттың кез келген қоғамның 
қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдениет сияқты маңызды 
салаларын қамтитын болғандықтан оқушыларға адамзат қоғамының тарихын 
толық түсінуіне мүмкіндік береді. 

Курстың мақсаты студенттерді әлеуметтік белсенділікке, ежелгі дүние 
жүзінің және Шығыс мемлекеттерінің  басынан кешірген аса елеулі тарихи 
оқиғалары мен, жинақталған бағалы құндылықтармен таныстыра отырып, 

– исламның пайда болуы. 
7 Арабиядағы исламның жеңісі. 

8 Халифаттың құрылуы. «Алтын ғасыр» дәуіріндегі араб 
халифаты. 

9 633 – 656 жж. Ұлы жаулаушылықтар дәуірі. 
10 Омейяд халифаты 661-750 жж. 
11 Аббасидтер халифаты 750-1258 жж. 

12 Солтүстік Африка территориясында тәуелсіз араб 
мемлекеттерінің құрылуы.  

13 ХІ-ХVІ ғғ. Солтүстік Африка мен Испаниядағы араб 
мемлекеттері. 

14 Таяу Шығыс пен Солтүстік Африкадағы түрік экспанциясы. 

15 Шығыс мәселесі және державалардың Осман мұрасы үшін 
күресі. 



жауапкершілікке, тиянақтылыққа, әлем  халықтарының тарихы мен мәдинетін 
сүюге тәрбиелеу. 

Курстың міндеттері Шығыс елдеріндегі мемлекет және құқық тарихын 
білуге үйрету; Шығыс мемлекеттеріндегі құқық жүйелері мен қайнар 
көздерінің ерекшеліктері туралы түсініктерін кеңейту; мемлекеттердің пайда 
болуы мен құқықтық тарихының кезеңдерін ажырата білу дағдыларын 
қалыптастыру. 

Егер курс тыңдаушы Шығыс мемлекеттердің құқық тарихын ажырата 
біліп, ежелгі және ортағасырлардағы мемлекттердің пайда болуы мен 
құқықтық тарихынның кезеңдерін ажырата білсе, онда тыңдаушылардың 
шығыс елдері туралы ой-өрісі кемелденген, жалпы  адамзаттық   мәдени-
құндылықты меңгерген, бәсекеге  қабілетті тұлға қалыптасады. Сондықтан 
курс тыңдаушылары үшін өмірлік қажеттіліктерін қанағаттандыру мәселесіне 
байланысты сұрақтардың жауабын алуға мүмкіндік алады. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Солтүстік Арабия патшалықтары және Оңтүстік арабиялық 

мемлекеттер. 
Солтүстік Арабия патшалықтары. Солтүстік арабиялық тайпалар мен 

мемлекеттік құрылымдар. Набатей патшалғы. Набатей патшалығының тарихын 
зерттеу бойынша деректер. Тадмур патшалығы. Хира мемлекеті. Ғассасиндер 
мемлекеті.  

Оңтүстік арабиялық мемлекеттер. Ежелдегі Оңтүстік арабиялық 
мемлекеттер. Оңтүстік арабиялық тайпалардың саяси тарихы. Маин мемлекеті. 
Катабан, Хадрамаут және Саба патшалықтары. Химьяриттер мемлекеті. 
Хиджаз қалалары. Мекке. Оңтүстік Арабияның қоғамдық және саяси 
құрылымы. Ежелгі Арабия мәдениеті. Жазудың алфавиттік жүйесінің пайда 
болуы. Арабия түбегі мәдениетіне көрші тайпалар мен елдердің әсері.  

 
Ежелгі Арабия (V–VII ғғ.).  
Арабтар тарихы бойынша дереккөздер. Шаруашылық (егіншілік пен 

малшылық). Қолөнер мен сауда. Арабия түбегіндегі әлеуметтік-экономикалық 
қатынастар. Жер иеленудің түрлері. Исламға дейінгі Арабия мәдениеті. 
Арабтардың көшпелі және отырықшы тайпаларының рулық құрылымы. 
Джаһилия дәуірі. Бәдәуи тайпаларының діни көзқарастары, әдет-ғұрыптары 
мен дәстүрлері. 

 
Ежелгі Арабия тұрғындары. 
Басты этникалық топтар: ерте орта ғасырларда «химйариттер» атауымен 

белгілі болған Оңтүстік Арабия тұрғындары және Араб жарты түбегін 
мекендеген, негізінен көшпенді өмір сүретін халық – «арабтар». 

Химйариттер – оңтүстік семиттік топ және Йемендегі ежелгі өркениеттің 
негізін қалаушылар. Солтүстік семиттік топқа жататын шөлейтті Арабия 



тұрғындары. Оңтүстік Арабия тайпалары (йемендік немесе кахтан) және 
солтүстік тайпалар (низариттер). 

Араб жазуы: оңтүстік арабиялық және арамейлік. Араб алфавитінің 
қалыптасуы. Орта Шығыс пен Жерорта теңізі жаңалауы аймаңындағы орта 
ғасырлық араб мәдениетінің қалыптасуындағы жазудың ролі.  

Аййам әл-араб («арабтар күні»), поэтикалық жинақ — «диуандар», 
Мұсылмандық Арабияға дейінгі кезеңдегі бәдәуилердің өмірлері туралы дерек 
ретінде.  

 
V–VII ғғ. Арабиядағы әлеуметтік-экономикалық қатынастар. 
Ерте орта ғасырлардағы Арабияның әлеуметтік-экономикалық 

қатынастар. Әлеуметтік-экономикалық жүйе. Солтүстік және Орталық Арабия 
тайпалары. Арабиядағы мемлекеттік құрылымдардың пайда болуы. 

VII ғасыр қарсаңындағы Оңтүстік Арабиядағы таптық қатынастар. 
Шаабтар қауымының ролі. Шаабтардың қоғамдық ғимараттарды, бекіністерді 
салудағы және ирригациялық жүйелерді қалыпта ұстаудағы ролі. Қалалық 
қауымдар ролінің төмендеуі, қала-мемлекеттердің қалаларға айналуы. IV–VI 
ғғ. Жерорта теңізі, Иран мен Арабиядағы феодалдық кезеңге өту үдерісі.  

Солтүстік және Орталық Арабия тайпалары. Көшпенділердің 
мемлекеттік құрылымдардың пайда болуы (Киндтер, Ғассанидтер, Лахмидтер).  

 
Исламға дейінгі кезеңдегі арабтардың діни наным-сенімдері. 
Йемендегі политеизмнен монотеизмге өту үдерісі. Таяу Шығыстағы 

монотеистік діндердің таралуы: иудаизм және христиан діні. 
Арабияда иудаизмнің таралуы. Хиджаз бен Недждегі иудейлер қауымы.  
VII ғ. басындағы Мекке. Меккенің діни орталық ретіндегі алатын орны. 

Қасиетті Қағба және оның маңызы. Құрайш тайпасының генеалогиясы. 
Құрайштар кеңесі (әл-мал, ан-надуа). Дар ан-Надуа мәртебесі.  

570 ж. Меккеге эфиопиялықтардың шабуылы. 
 
ҮІІ ғасырдың басындағы Таяу Шығыстағы жағдай. Жаңа діннің – 

исламның пайда болуы. 
Жаңа діннің пайда болу құбылысы. Мұхаммед пайғамбардың өмірі мен 

қызметі. Құран бірегей дерек көзі ретінде. Мұхаммед пайғамбардың өмірі мен 
қызметі туралы деректер. Ибн Исхактың (704–767) алғашқы сирасы және ІХ 
ғасырдың басындағы Ибн Хишамның толықтыруындағы сира.  

Мұхаммед пайғамбардың алғашқы дағуаттары. Ақаба келісімі және 
пайғамбардың Йасрибке көшуі. 

Мұсылман қауымының қалыптасуы. Хиджра және оның маңызы. Бадр 
шайқасы.  

Мұсылмандық сенім-нанымдар. Ухуд түбіндегі шайқас. Жаңа 
заңнамалық тұсініктер. Мұсылмандық отбасы және неке этикасының 
қалыптасуы. 

 
Арабиядағы исламның жеңісі. 



Иран-византиялық соғыс. 628 жылғы Худайбия келісімі. Хайбар және 
Фадақаның алынуы.Мұхаммед пайғамбардың дипломатиялық қадамдары. 
Византия мен Ғассанидтер мемлекеттерімен дипломатиялық байланыстар мен 
келісімдердің орнатылуы. 630 жылғы Хунайн түбіндегі шайқас және Таифтың 
қоршалуы. Соңғы жорықтар. «Қоштасу қажылығы» және Мұхаммед 
пайғамбардың қайтыс болуы.  

 
Халифаттың құрылуы. «Алтын ғасыр» дәуіріндегі араб халифаты. 
Аллах елшісінің қайтыс болуы және оның орынбасарын сайлау мәселесі. 

Мухаджирлер және «Аллах елшісінің орынбасарын», халифа расули-л-лахты 
таңдау шешімі. Халифтің құзыреттілігі және оның қолына зайырлы және діни 
биліктің шоғырлануы. Абу Бакрдың халиф болып сайлануы. Ридда (діннен 
қайту) және онымен күрес. Медине билігіне қарсы күрес. Недждегі Тулайха, 
Йамамадағы Мусайлима бастаған қарсылықтар. Хадрамаутте халиф билігін 
күшейту үшін күрес. Иранға жорық. Халид ибн әл-Уалидтің Ираққа жорығы. 
Сасанидтік Иранның күйреуі. Хузистандағы шайқастар. Нихавенд түбіндегі 
шайқас және 643 ж. сасанидтік Иранмен шайқастағы бетбұрыс. 644 ж. 
Азербайжанның жаулап алынуы. 641 ж. Египеттің жаулап алынуы және 
Александрияның берілуі.   

Халифаттағы қаржы жүйесі және өмір сүру деңгейі. Салық жүйесі. 
Жанбасылық және жер салығы. Харадж және джизия. Диуандардың құрылуы. 
Қалалардың салынуы.  

 
633 – 656 жж. Ұлы жаулаушылықтар дәуірі. 
Византияға жорықтың ұйымдастырылуы. Алғашқы жетістік: 634 ж. 

Аджнадайн түбіндегі жеңіс. Абу Бакрдың қазасы. Фихл түбіндегі шайқас және 
Дамаскінің алынуы. Хира үшін күрес. 634–636 жж. Месопoтамиядағы әскери 
жорықтар. 

Мұсылман әскерінің триумфы. 636 ж. Йармук түбіндегі шайқас. 637 ж. 
Кадисия түбіндегі шайқас және Ктесифонның құлауы. Иерусалимнің берілуі. 
640-641 жж. Арменияға басып кіру. 

Сасанидтік Иранның күйреуі. Хузистандағы шайқастар. Нихавенд 
түбіндегі шайқас және 643 ж. сасанидтік Иранмен шайқастағы бетбұрыс. 644 
ж. Азербайжанның жаулап алынуы. 641 ж. Египеттің жаулап алынуы және 
Александрияның берілуі.   

 
Омейяд халифаты 661-750 жж.. 
Араб жаулаушылықтары мен мұсұлмандық теократиялық мемлекеттің 

қалыптасуы. Омейяд халифатының құрылуы. Суфианидтер мен марванидтер 
билігі тұсындағы халифат. Дамаск халифатының қоғамдық құрылысы. Араб 
жаулаушылықтары. 

 
Аббасидтер халифаты 750-1258 жж.. 



Бағдад халифаты. Бағдад халифатының мемлекеттік-әкімшілік жүйесі. 
Халифаттың саяси құрылымы. Егіншілік, қолөнер мен сауданың дамуы. Араб-
мұсұлман мәдениетінің дамуы. Қайта өрлеу дәуірі. 

Арабтардың Испанияны жаулауы. Пуатье түбіндегі шайқас. Кордова 
халифаты. Андалуз өркениеті. Өзара тартыс соғысының басы. Реконкиста. 

 
Солтүстік Африка территориясында тәуелсіз араб мемлекеттерінің 

құрылуы. 
Солтүстік Африка территориясында жартылай тәуелсіз княздіктердің 

пайда болуы. Идрисидтер (788-974), Ағлабидтер (800-909), Тулунидтер (868-
905), Ихшидидтер (935-963), Хамдиндар (944-1003). Кордова халифаты. 
Арабтардың Испанияны жаулауы. Вестгот княздіктерін бағындыру. Пуатье 
түбіндегі шайқас. 

Бағдад халифатындағы халық қозғалыстары. Аббасид халифатының 
ыдырауы. 

 
ХІ-ХVІ ғғ. Солтүстік Африка мен Испаниядағы араб мемлекеттері 
ХІ-ХV ғғ. Египет пен Сирия. Фатимидтер мемлекеті. Фатимидтер 

мемлекетінің ішкі және сыртқы саясаты. Айюбидтер мемлекеті. Крест 
жорықтары. Крестшілерге қарсы күрес. Египте пен Сирияда мәмлүктер 
билігінің орнауы. Таяу Шығыстағы моңғол басқыншылығы. Тимуридтер. 
Магриб аумағында дербес мемлекеттік бірігулердің пайда болуы. Мурабиттер. 
Альморавидтер мемлекеті. Альмохадтар империясы. 

 
Таяу Шығыс пен Солтүстік Африкадағы түрік экспанциясы. 
Осман империясы құрамындағы араб елдері. Араб елдерінің қоғамдық 

құрылысы. Осман империясының араб провинцияларындағы егіншілік. Араб 
қалалары. Өнеркәсіптік өндірістің түрлері. Ауыл шаруашылығы. Осман жаулап 
алушылары және олардың араб вассалдарының бастырығы. ХҮІ ғ. аяғы – ХҮІІ 
ғ. Басындағы Осман империясындағы араб халықтарының көтерілістері. 
Сирии, Ливан мен Ирақтағы антитүріктік көтерілістер. Капитуляция режимі.  

 
Шығыс мәселесі және державалардың Осман мұрасы үшін күресі.  
Осман империясының дағдарысы. Арабия түбегінің оңтүстік-шығыс 

бөлігінен айырылу. Осман империясының Франциямен келісімдері. 
Бонапарттың Египетке жорығы. Мухаммеда Али тұсындағы Египет. Мухаммед 
Алидің реформалары, жаулаушылық жорықтары  мен капитуляциясы. Шығыс 
мәселесі. Мағрибті француздардың жаулап алуы. Алжирлік Абд әл-Қадирдің 
мемлекеті. Германия, Англия, Италияның араб елдеріне кіруі. Тунис пен 
Мароккода протектораттың орнауы.  Италияның Ливияны басып алуы. 

 
СЕМИНАР (ПРАКТИКА) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 



1 Алғашқы мемлекеттік құрылымдар. Арабтардың таптық қатынастарға 
өтуі және бірінші араб мемлекеттері.  

2. I - VI ғғ. Арабия. Араб қоғамының жағдайы. 
3. Араб халифатының қалыптасуы. 
4. Мұхаммед пайғамбардың өмірі мен қызметі. 
5. Ү-ҮІІ ғғ. Арабия түбегінің географиялық-климаттық жағдайы. 
6.  Араб жаулаушылықтары, исламның таралуы. 
7. Ерте орта ғасырлардағы арабтар тарихы туралы деректер. 
8. Аббасидтер халифатының құрылуы 750-1257 жж. 
9. Бағдат халифаты тұсындағы араб мәдениетінің өркендеуі. 
10. Солтүстік Африкадағы араб мемлекеттері. Жергілікті әулеттердің 

шығуы: Идристер, Ақлабтар, Тулундар, Ихшидидтер, Хамдиндер. 
11. Солтүстік Африкадағы араб мұсылман мәдениетінің дамуы. 
12. X - XIII ғ.ғ. Бағдат халифатындағы феодалдық бытыраңқылық. 
13. Аббасидттер халифатына қарсы  моңғол шапқыншылығы. 
14. XI - XV Египет. Айюбидтер мемлекеті. 
15.  Египет пен Сириядағы мәмлүктер құрған мемлекет. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1 Алғашқы мемлекеттік құрылымдар. Арабтардың таптық қатынастарға 
өтуі және бірінші араб мемлекеттері.   

2. I - VI ғғ. Арабия. Араб қоғамының жағдайы. 
3. Араб халифатының қалыптасуы. 
4. Мұхаммед пайғамбардың өмірі мен қызметі 
5. Ү-ҮІІ ғғ. Арабия түбегінің географиялық-климаттық жағдайы. 
6.  Араб жаулаушылықтары, исламның таралуы. 
7. Ерте орта ғасырлардағы арабтар тарихы туралы деректер 
8. Солтүстік Африкадағы араб мұсылман мәдениетінің дамуы. 
9. X - XIII ғ.ғ. Бағдат халифатындағы феодалдық бытыраңқылық 
10. Аббасидттер халифатына қарсы  моңғол шапқыншылығы 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Аббасидтер халифатының құрылуы 750-1257 жж. 
2. Бағдат халифаты тұсындағы араб мәдениетінің өркендеуі. 
3. Солтүстік Африкадағы араб мемлекеттері. Жергілікті әулеттердің 

шығуы: Идристер, Ақлабтар, Тулундар, Ихшидидтер, Хамдиндер. 
4. Солтүстік Африкадағы араб мұсылман мәдениетінің дамуы. 
5. X - XIII ғ.ғ. Бағдат халифатындағы феодалдық бытыраңқылық 
6. Аббасидттер халифатына қарсы  моңғол шапқыншылығы 
7. XI - XV Египет. Айюбидтер мемлекеті. 
8. Египет пен Сириядағы мәмлүктер құрған мемлекет. 



9.  XI - XV Египет. Айюбидтер мемлекеті. 
10.  Египет пен Сириядағы мәмлүктер құрған мемлекет. 
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ЕЖЕЛГІ ЖӘНЕ ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ИРАН ТАРИХЫ 
ПӘННІҢ  ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атауы 
1.  Иран  палеолит дәуірінде (б.э.д. 40 – 13 мың жыл бұрын)  және  

неолит кезеңінде ( б.э.д.  13 мың жыл бұрын –б.э.д.  3  ғ.). 
2.  Иран территориясындағы көне өркениеттер. Элам және Мидия 

патшалығы. 
3.  Ахеменидтер державасы. 
4.  Александр Македонскидің державасы-селевкидтер мемлекеті. 
5.   Парфян патшалығының құрылуы. Парфияның мемлекеттік 

құрылымы. 
6.  Сасанидтер мемлекетнің құрылуы. 
7.  Сасанидтік кезеңдегі дін мен мәдениет. 
8.  Сасанидтер билігінің соңғы кезеңіндегі Иран. 



 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Қазіргі заманғы тарих ғылымы тұрғысынан қарасақ  қазіргі кезде біздің 

еліміз жан-жақты байланыс жасап отырған әлем елдері мен халықтарының 
тарихымен жастарды таныстырудың аса қажеттігі баршаға түсінікті. 

Жоғарғы оқу орындарында Шығыс елдерінің тарихын оқытудың 
білімділік, тәрбиелік, сондай-ақ оқушылардың таным қызметін дамытудың 
маңызы зор. 

Ежелгі және ортағасырлар тарихы бойынша дайындалған бағдарламаның 
өзектілігі жас ұрпақтың жеке адам ретінде қалыптасуына, өзінің жеке тарихи 
түп тамырын терең түсіне білуіне, тұрмыстық, алуан  түрлі моральдық 
адамгершілік мәселелерін шеше білуіне көмектеседі. 

ЖОО студенттерге арнайы дайындалған бағдарламада қамтылатын 
негізгі білім беру  мазмұнының нысанында  Шығыс халықтарының өмір сүрген 
мемлекеттердің пайда болуы, халықтардың ғұрыптары туралы баяндалады. 

Бұл бағдарламаның басты ерекшелігі —  студенттер Шығыс елдерінің 
мемлекет болып қалыптасуы мен құқықтық тарихы туралы жалпылама 
мәліметтер алады.  Студенттер жалпы  адамзаттық және құқықтық мәдениетті 
меңгереді. Курсты меңгеру үшін студенттерге негізгі сатысындағы алған 
білімдері  қажет етіледі. 

Жоғарыда аталған тарихи обьектілер адамзаттың кез келген қоғамның 
қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдениет сияқты маңызды 
салаларын қамтитын болғандықтан оқушыларға адамзат қоғамының тарихын 
толық түсінуіне мүмкіндік береді. 

Курстың мақсаты студенттерді әлеуметтік белсенділікке, ежелгі дүние 
жүзінің және Шығыс мемлекеттерінің  басынан кешірген аса елеулі тарихи 
оқиғалары мен, жинақталған бағалы құндылықтармен таныстыра отырып, 
жауапкершілікке, тиянақтылыққа, әлем  халықтарының тарихы мен мәдинетін 
сүюге тәрбиелеу. 

Курстың міндеттері Шығыс елдеріндегі мемлекет және құқық тарихын 
білуге үйрету; Шығыс мемлекеттеріндегі құқық жүйелері мен қайнар 
көздерінің ерекшеліктері туралы түсініктерін кеңейту; мемлекеттердің пайда 

9.  Иран араб халифатының құрамында.(VII ғ.ортасы – XІ ғ.басы). 
10.  Ирандағы ғазнауйлер және селжүктер мемлекеті 
11.  Иран монғолдардың қол астында және ильхандар мемлекеті(1220-

1353 жж.). 
12.  Иран моңғолдардан кейін және  XIV-XV ғғ. халық қозғалыстары. 
13.  Темір билігі кезіндегі Иран және Темір әулеті. 
14.  Сефевилер мемлекеті (XVIғ.). 
15.  Ортағасырлардағы Иран мәдениеті мен идеология. 



болуы мен құқықтық тарихының кезеңдерін ажырата білу дағдыларын 
қалыптастыру. 

Егер курс тыңдаушы Шығыс мемлекеттердің құқық тарихын ажырата 
біліп, ежелгі және ортағасырлардағы мемлекттердің пайда болуы мен 
құқықтық тарихынның кезеңдерін ажырата білсе, онда тыңдаушылардың 
шығыс елдері туралы ой-өрісі кемелденген, жалпы  адамзаттық   мәдени-
құндылықты меңгерген, бәсекеге  қабілетті тұлға қалыптасады. Сондықтан 
курс тыңдаушылары үшін өмірлік қажеттіліктерін қанағаттандыру мәселесіне 
байланысты сұрақтардың жауабын алуға мүмкіндік алады. 
 Географиялық жағдайы. Табиғи жағдайы. Қоршаған орта.Ассирия мен 
Мидияның  ықпалы.Иран тарихын дәуірлерге бөлу ерекшеліктері. Хронология 
мәселелері. Деректану мен тарихнама. Этностың қалыптасуы. Ариліктердің 
этникалық тарихының алғашқы кезеңі. Ассириялықтар мен Мидиялықтардың   
қоныс тебуі.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Иран  палеолит дәуірінде (б.э.д. 40 – 13 мың жыл бұрын)  және  

неолит кезеңінде ( б.э.д.  13 мың жыл бұрын –б.э.д.  3  ғ.).  
Иран жазығындағы археологиялық зерттеулер. Мустье дәуірі (орта 

палеолит) (б.д.д.50 –40 мың жыл.) Лористандағы Хорремабад жазығында 
Құнжи үңгірі. Керамикалық мәдениетке дейінгі кезең. Загрос мәдениеті 
(б.д.д.VIII ғ. – б.д.д VIIғ.).  

 
Иран территориясындағы көне өркениеттер. Элам және Мидия 

патшалығы. 
Элам өркениеті. Элам мемлекетінің Месопотамия мемлекеттерімен 

қатынасы. Эламдықтардың мәдениеті. Ирантілдес тайпалардың Мидияға енуі. 
Ассириялықтар Мидияда. Скифтермен киммериліктердің енуі. Мидия 
патшалығының пайда болуы мен гүлденуі. 

 
Ахеменидтер державасы. 
Ахеменидтер империясының қалыптасуы және жаулап алулары. 

Ахеменидтерге қарсы бағынышты халықтардың көтерілісі. Дарии 
реформалары. Грек-парсы соғыстары. Ксеркс кезеңіндегі парсы билігінің саяси 
жағдай.Ахаменидтер державасының күйреуі. Көне діни нанымдар. 

 
Александр Македонскидің державасы-селевкидтер мемлекеті. 
Гректердің Кіші Азия, Сирия мен Мысырды алуы. Вавилон мен сузыды 

алуы. Александрдың ұлы парсы державасын бағындыруы және жаугершілік 
саясатының маңызы. Селевкидтер кезеңінің орнауы. Селевкидтер мемлекетінің 
құлдырау кезеңі мен құлауы. Грек-бактрия және парфия мемлекеті. 

 
Парфия мемлекеті. 



Парфян патшалығының құрылуы және селевкидтермен соғысы. 
Римдіктердің Парфияндықтармен Шығыс Жеророта теңізі үшін соғысы. 
Парфияның мемлекеттік құрылымы. Парфия патшалығындағы ішкі күрестер. 
Парфияға римдіктердің шабуылы. Парфия мемлекетінің құлауы. 

 
Сасанидтер мемлекетінің құрылуы. 
Сасанидтер мемлекетінің қалануы. Сасанидтер мемлекетінің әлеуметтік 

құрылысы. 
 
Сасанидтік кезеңдегі дін мен мәдениет.  
Сасанидтердің сыртқы саясаты. Хосроу Ануширванның реформалары. 

Ежелгі Иранның мәдени байланыстары. Жазудың пайда болуы. Ғылым. 
Әдебиеттің дамуы. Технология. Сәулет пен ескерткіштер салу. Қолөнердің 
дамуы. Дәстүрлі-тұрмыстық мәдениет.  

 
Сасанидтер билігінің соңғы кезеңіндегі Иран.  
Жер қатынастары және жерге жеке меншік. Әскери таптың қалыптасуы. 

Өзара қырғын соғыстары. 
 
Иран  Араб халифатының құрамында  (VII –дың ортасында  X 

ғасыдың басында).   
Арабтардың Ирандағы жаулап алушылық  саясаты және оның салдары. 

Омеялар кезіндегі Иран. Омеяларға қарсы күрес. Омеялардың құлауы. Аббас 
халифатының құрылуы. Ирандағы халық көтерілістері. Аббас халифатының 
құлауы. Зиндждер көтерілісі.  

 
Ирандағы ғазнауйлер және селжүктер мемлекеті.  
Ирандағы ғазнауйлер мемлекеті. Ирандағы селжүктер мемлекеті.   

Селжүктердің құлауы. Исмайлшылар мемлекеті. Хорезмшахтар мемлекеті. X ғ. 
басы мен XIII ғғ.  Ирандағы мәдениет пен идеология. 

 
Иран монғолдардың қол астында және ильхандар мемлекеті(1220-

1353 жж.). 
Иранды моңғолдардың жаулап алуы. Моңғол жаулап алуларының 

салдары. Илхан хулагу мемлекетінің құрылуы. Хулагу мемлекетінің ішкі 
құрылымы. Илхандардың салық жүйесі. Қазан хан реформалары. Иранның 
саяси құлдырауы.  

 
Иран моңғолдардан кейін және  XIV-XV ғғ. халық қозғалыстары. 

Сарбедарлар қозғалысы. ХІҮ ғ. Иранның басқа аудандарындағы қозғалыстар.  
 
Темір билігі кезіндегі Иран және Темір әулеті.  
Иран Темір мен оның ұрпақтары қол астында. XV ғғ. бірінші 

жартысындағы халық қозғалыстары. 
 



Сефеви мемлекеті (XVI ғ.). Сефевилер мен кызылбаштар. Сефеви 
мемлекетінің құрылуы. Исмаиле I мен Тахмаспе I кезіндегі Иран. Сефеви 
мемлекетінің нығаюы. XVI ғ. Халық қозғалыстары. XVI-XVII ғ.ғ. Сефеви 
мемлекетінің нығаюы.Иран XVI-XVII ғ.ғ.. Аббаса I қайта құрулары мен 
саясаты. Аббастың сыртқы саясаты. Ирандағы феодалдық қатынастар. Сефеви 
мемлекетінің ішкі құрылымы. XVI-XVII ғ.ғ. дін мен мәдениет.  

 
Ортағасырлық  Ирандағы мәдениет пен идеология. 
Ортағасырлық Ирандағы мәдениет. Бейнелеу өнері. Исламның Иран 

және көшпенділер мәдениетіне ықпалы. Хулагу хан тұсындағы Иран 
мәдениетінің гүлденуі. Моңғол кезеңінен кейінгі Иран сәулеті. Иран-
көшпенділер өзара ықпалдастығы. 

 
СЕМИНАР (ПРАКТИКА) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Ежелгі дәуірдегі Иран аймағының  қоршаған ортасы мен климаты. 
2. Ежелгі Иран мен Орталық Азияның деректануы мен тарихнамасы.  
3. Этностың қалыптасуы. Иран жазығында мекен етушілердің 

этникалық тарихы. 
4. Иран тілдес тайпалардың Мидиялықтардың одағында. 
5. Киаксардың реформасы 
6. Парсы патшасы Кир ІІ кезеңіндегі Мидияны өзіне бағындыруы. 
7. Б.э.д VII ғасырда парсыпатшалықтарының құрылуы 
8. Дарии І таққа келуі және саяси дағдарыс . 
9. Грек парсы соғысы. 
10. Сасанидтер  дәуіріндегі Иранның мемлекеттік құрылымы мен 

әлеуметтік жүйесі. 
11. Мұғ Гауматаның көтерілісі. 
12. Александр Македонскидің шығысқа жорығы және Ахеменидтер 

державасының құлауы. 
13. Заротуштра дінінің таралуы. 
14. Ежелгі дәуірдегі парсы  мәдениеті. 
15. Араб жаулап алуларының салдарлары.  

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Ежелгі дәуірдегі Иран аймағының  қоршаған ортасы мен климаты. 
2. Ежелгі Иран мен Орталық Азияның деректануы мен тарихнамасы.  
3. Этностың қалыптасуы. Иран жазығында мекен етушілердің 

этникалық тарихы. 
4. Иран тілдес тайпалардың Мидиялықтардың одағында. 
5. Киаксардың реформасы 
6. Парсы патшасы Кир ІІ кезеңіндегі Мидияны өзіне бағындыруы. 



7. Б.э.д VII ғасырда парсыпатшалықтарының құрылуы 
8. Дарии І таққа келуі және саяси дағдарыс . 
9. Грек парсы соғысы. 
10. Сасанидтер дәуіріндегі Иранның мемлекеттік құрылымы мен 

әлеуметтік жүйесі. 
11. Мұғ Гауматаның көтерілісі. 
12. Александр Македонскидің шығысқа жорығы және Ахеменидтер 

державасының құлауы. 
 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 

 
1. Халифаттың ішкі дамуы және Омеяларға қарсы күрес. 
2. Аббас халифатының әлеуметтік-экономикалық және саяси 

құрылымы. 
3. Зиндждер көтерілісі. 
4. Ғазна мемлекетінің құрылуы. 
5. Селжүктер мемлекетінің құрылуы. 
6. Моңғолдардың Иранға жорығы.  
7. Сарбедарлар қозғалысы. 
8. Хулагу мемлекетінің ішкі құрылымы. 
9. Газан-хан реформалары. 
10. Иран Темір мен темірлер қол астында. 
11. Хорезмшах мемлекетінің құлауы. 
12. Түркиямен Ыстанбұл бейбіт келісімі. 

 
КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТАР МЕН ЖОБАЛАРДЫҢ  ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Мидиядағы  Ассириялықтар. 
2. Мидия патшалығының пайда болуы мен өркендеуі. 
3. Иран жеріне ислам дінінің таралуы. 
4. Орта Азияның грек  македон жаугершілігіне қарсы күресі. 
5. Парфияндық мемлекетінің мемлекеттік жүйесі. 
6. Сасанидтердің сыртқы саясаты. 
7. Сасанидтік Ираның әлеуметтік экономикалық дамуы. 
8. Араб жаугершілігінің салдары. 
9. Ғылым мен жазба мәдениетінің дамуы. 
10. Әдебиеттің дамуы.  

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 
Негізгі: 
1. Бартольд  В.В. Том 6.  Работы по истории ислама  и арабского 

халифата М., Наука, 1966.  



2. Бартольд  В.В. Том 7.  Работы по исторической географии и истории 
Ирана. М., Наука, 1971. 

3. Бартольд В.В.  Том 8.  Работы по источниковедению. М., Наука, 1973. 
4. Дандамаев  М.А. Ахеменидское  государство  и  его  значение в  

истории  древного  Востока. М., Наука, 1978. 
5. Луконин  В.Г. Культура  Сасанидского  Ирана. М., Наука, 1969.   
6. Иванов М.С. История Ирана. М., 1977. 
7. Н.В.Пигулевская и др. История Ирана с древнейших времен  до конца 

XVIII века. М., 1958. 
8. Иванов М. С. Очерк истории Ирана. М., 1952. 
9. Зарин Куб . Тарихе Иран . Тегеран, 1999. 
10. Шабани Риза. Иран тарихы. Алматы, 2002.  
11. История  Ирана в древних и средних  времен . М.,1995. 
12. История и култура  в среднее века и новое время. М., 
13. Бехзади Рокия.   Древние народы Центральной Азиии и Ирана. 

Тегеран,1995. 
14. Абдольхусейн Зарринкуб. Карнамэйэ Эслам. -Техран: Амир Кабир. 

1369х/ж. -296б.  
15. Азизолла Бейат. Тарихэ Иран аз зохурэ эслам та дэйоламэ. -Техран:  

Энтешарат-э донешгах-э Шахид Бехешти, 1370 х/ж. -405бет. 
16. Истахри, Абу Исхак. Масолек ва мамолек. -Техран: ВТНК. 

1347х/ж. -37б. 
17. Абдол Али Дастғейб. Худжум-э ордуй-э моғул бэ Иран. -Техран: 

Элм, 1367х/ж. -235б. 
18. Азизолла Бейат. Тарихэ Иран аз зохур-э эслам та дэйоламэ. -

Техран: Энтешарат-э донешгах-э Шахид Бехешти, 1370 х/ж. - 406бет. 
19. Машкур М.Дж.Торихе Иронзамин. -Техран: Ентешороте Ашрақи, 

1363х. -187б. 
20. Ала ад-дин Ата Малек ал-Джувейни. Торихе Джахангушоий. ІІІ 

том, Техран: Бомдод, 1329 /1911ж -345с. 
21. Жеңiс Жомарт. Ортағасырлардағы тұрандықтар және Иран (ХI-ХIҮ 

ғ.ғ. түркiлер билiгi тұсындағы Ирандағы дiни, саяси және мәдени дамулар) –
Түркiстан. ХҚТУ. 2004. -223б. 

 
Қосымша: 
1. Авдиев В.Н. История Древнего Востока. М.,1953. 
2. Довгяло Г.И., Перзашкевич О.В., Прохоров А.А. История древнего 

Востока. Мн, 2001. 
3. История древнего Востока / Под ред. В.И.Кузищина. М.,1999. 
4. История древнего мира / Под ред. И.М. Дьяконова. Т.1-3. М., 1983. 
5. Иванов. М.С  Бабидское восстания в Иране. 
6. Иран  и Иранцы. Алматы 1998г. 
7. Иран  и Иранцы до Ахеменидов  
8. Дьяконов В. Древняя история Ирана 
 



ЕЖЕЛГІ ЖӘНЕ ОРТА ҒАСЫРЛАРДАҒЫ ҮНДІСТАН ТАРИХЫ 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 

Пәннің мазмұны студенттерді оқылатын елде болып жатқан тарихи 
процестермен таныстырып әлемдік тарихи процесіндегі оның орны мен рөлін 
анықтауына бағытталған. Пән оқытылатын елдер жаңа тарихын талдау кезінде 
студенттердің түсіну және әдіснамалық аппаратты пайдалану дағдыларын 
айқындау қажеттілігін ескереді. 

Оқу-білім беру бағдарламасының «5В020900 – Шығыстану» мамандығы 
«Оқытылатын елдер тарихы» пәні бойынша  осы бөлігінде Үндістанның ежелгі 
және ортағасырлардағы тарихы хронология бойынша қарастырылады.  

Мамандану аймағының тарихы дүниежүзі тарихының құрамдас бөлігі 
болып табылады. Өйткені бұл ел төл және бай тарихына, олардың тарихи даму 
ерекшеліктерін кезеңдер бойынша қарастыру орынды. Елдің тарихы мен 
мәдениетін білу маңызды ғылыми мәселелері шешетін заманауи маман 
қалыптастыруға көмектеседі, сонымен қатар алған білімін практикада 
қолданады.  

№ Тақырыптар атауы 

1 Кіріспе.  Көне үнді өркениеттері. Харапп өркениетіндегі қалалар. 
Ганг аңғарындағы көне арий тайпалары.  

2 Солтүстік Үндістандағы көне әулеттер мен мемлекеттер. 
3 Маури империясы мен будда дінінің ролі. 
4 Маурилер кезеңіндегі діни ағымдар 
5 Кушан гупттер кезеңіндегі экономикалық және мәдени дамулар. 
6 Б.э.д. І ғ. Б.э. І ғ. Солтүстік Батыс Үндістанның саяси тарихы. 

7 Көне замандағы оңтүстік Үндістан. Батыс Кшатрап пен 
Сатавахана 

8 Ортағасырдағы Үндістандағы феодалдық қарым-қатынастардың 
дамуы. Экономикалык жағдайы. 

9 Мұсылман басқыншыларының Үндістанға жорықтары және Дели 
сұлтанатының құрылуы. 

11 Дели сұлтанатының әлеуметтік-экономикалық жағдайы. 

12 Бабырдың Үндістанды жаулап алуы. Моғолдар мемлекетінің 
құрылуы. 

13 Ақбар патшаның билік құрған кезеңіндегі Моғолдар империясы.  

14 Джахангир патшаның билігі. Халық қозғалысы мен Декандағы 
соғыстар. 

15 XVI-XVIII ғғ. Моғолдар мемлекетінің мәдени мұрасы мен сәулет 
өнері. 



Курстың мақсаты студенттерге елдің тарихы, осы кезеңде әлеуметтік-
экономикалық және саяси дамуы  туралы толық ақпарат беру болып табылады, 
сондай-ақ студенттерді оның салдарымен, елдің тарихи даму оқиғаларының 
негізгі фактілерімен таныстыру. Оқытылатын елдің тілінде елдің тарихы мен 
мәдениеті туралы ғылыми әдебиеттер бойынша студенттерді өз бетінше 
зерттеп оқуды үйрету. 

Осы курс оқу нәтижесінде шығыстану дайындық бағыты студенттердің 
қоғамның, мемлекеттің даму заңдылықтары және  саясат қалыптасу 
принциптары, тарихи алуан түрлі мәдениеттер мен өркениеттер, тарихи 
проблемалар, елдің мәдениеті, тілі, діні туралы түсініктері болуы керек; 
әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы, тарих дамуының негізгі 
заңдылықтары, сондай-ақ қоғамдық-саяси ойдың дамуына әр түрлі әлеуметтік, 
саяси, діни, тарихи факторлардың әсері туралы білуі керек. 

Бұдан басқа, студент елдегі жағдайды талдай білу керек қолдана білуі 
кәсіби, , өз бетінше жаңа білімдерді меңгеріп, қазіргі заманғы білім беру 
технологияларды пайдалана отырып, ғылыми негізде өз еңбегін ұйымдастыра 
білу керек. 

Пәннің негізгі мақсаттарының бірі студенттерге мемлекеттер, олардың 
ежелгі және ортағасыр кезеңдегі әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы 
туралы толық ақпаратты беру болып табылады, сондай-ақ студенттерді Батыс 
елдердің отаршылдық саясаты және оның салдарымен, негізгі фактілер мен 
оқиғаларға, оқытылатын елдің ежелгі және ортағасыр замандағы тарихи 
дамуымен таныстыру және т. б.  

Сондай-ақ, мамандандыру аймағы тарихының хронологиясын және 
периодизациясын меңгеру, аймақ тарихының дереккөзі және тарихнамасымен 
таныстыру,  негізгі тарихи оқиғалар зерттеп, тарихи терминдер мен ұғымдарды 
меңгеру, елдердің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуын жеке-жеке 
қарастырып зерттеу.  

Курстың мақсаты студенттерді әлеуметтік белсенділікке, ежелгі дүние 
жүзінің және Шығыс мемлекеттерінің  басынан кешірген аса елеулі тарихи 
оқиғалары мен, жинақталған бағалы құндылықтармен таныстыра отырып, 
жауапкершілікке, тиянақтылыққа, әлем  халықтарының тарихы мен мәдинетін 
сүюге тәрбиелеу. 

Курстың міндеттері Шығыс елдеріндегі мемлекет және құқық тарихын 
білуге үйрету; Шығыс мемлекеттеріндегі құқық жүйелері мен қайнар 
көздерінің ерекшеліктері туралы түсініктерін кеңейту; мемлекеттердің пайда 
болуы мен құқықтық тарихының кезеңдерін ажырата білу дағдыларын 
қалыптастыру. 

Егер курс тыңдаушы Шығыс мемлекеттердің құқық тарихын ажырата 
біліп, ежелгі және ортағасырлардағы мемлекттердің пайда болуы мен 
құқықтық тарихынның кезеңдерін ажырата білсе, онда тыңдаушылардың 
шығыс елдері туралы ой-өрісі кемелденген, жалпы  адамзаттық   мәдени-
құндылықты меңгерген, бәсекеге  қабілетті тұлға қалыптасады. Сондықтан 
курс тыңдаушылары үшін өмірлік қажеттіліктерін қанағаттандыру мәселесіне 
байланысты сұрақтардың жауабын алуға мүмкіндік алады. 



Бұл бағдарлама Оңтүстік Азия табиғаты негізгі мәселелер ретінде 
қарастырылады. Үндістаннің көне өркениеті. Варналық құрылымның пайда 
болуы. Ежелгі Үндістандағы қала - мемлекеттер. Үндістаннің ежелгі 
индоарийлерге дейінгі халқы. Біздің дәуірге дейін II мыңжылдықта Үндістан 
жеріне үндіеуропалық тайпаларының енуі. Оңтүстік Азия тарихының 
дереккөзімен тарихнамасы.  

Оңтүстік Азияның тарихи кезеңдердері: I. Ежелгі Инд өркениеті. II. 
«Ведийский кезең». III. "Будда кезеңі". IV. Классикалық дәуірі. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Көне үнді өркениеті. Харапп өркениетіндегі қалалар (б.э.д. XXIII - 

XVIII ғғ.). Ганг аңғарындағы көне арий тайпалары.  
Мохенджо-Даро – и Хараппа негізгі орталықтары. Ежелгі қауымның 

әлеуметтік-экономикалық дамуы. Мәдениеттің даму кезеңдері. Ежелгі 
өркениеттің ыдырауы. 

 
Солтүстік Үндістандағы көне әулеттер мен мемлекеттер. 
III-VII ғасырлардағы Үндістанның саяси-әлеуметтік жағдайы. 

Индоарийлық тайпалардың Үндісан жеріне орналасуы. Үндістаннің 
ертеведалық замандағы дамуы. Солтүстік Үндістандағы экономикадағы 
өзгерістер. Варналық құрылымның пайда болуы. Ежелгі Үндістандағы алғаш 
мемлекет-қаланың қалыптасуы.  

 
Маури империясы мен будда дінінің ролі.  
Солтүстік Үндістаннің б.э.д. 1 мыңжылдықтың ортасында прогрессивті 

дамуы. Урбанизация процесі. Тауар-ақша қарым-қатынасының дамуы. Кейбір 
патшалықта саяси биліктің күшеюі. Жалпыүнділік  Маурий ірі мемлекеттің 
құрылуы. Маурий мемлекетінің өркендеу кезеңі. Будда дінінің күшеюі және 
таралуы.  

 
Маурилер кезеңіндегі діни ағымдар 
Маурий ірі мемлекеттің ыдырауы. Саяси тұрақсыздық. Шет жерліктердің 

басып кіруінің күшеюі. Гупт әулетінінің билигіне Солтүстік Үндістаннің 
қосылуы.  

 
Кушан гупттер кезеңіндегі экономикалық және мәдени дамулар. 
Гупт мемлекетінің өркендек кезеңі және ыдырауы. Әлеуметтік-

экономикалық қатынастар. Варналық құрылымның касталық жүйеге айналуы. 
III-VII ғғ. Үндістаннің VIII-X Әлеуметтік-саяси жағдайы. VIІІ-X ғасырлардағы 
үнді мемлекеттері. Ежелгі Үндістанның мәдениеті. Дін. Әдебиет. Сәулет және 
өнер.  

 
Б.э.д. І ғ. Б.э. І ғ. Солтүстік Батыс Үндістанның саяси тарихы. 
III-VII ғасырлардағы Үндістанның әлеуметтік-саяси жағдайы. 



Бытыраңқылық. Қоғамдық топтар, қауым, касталар. Жер қатынастары. Ақ 
гундардың (эфталиттар) басып кіруі. 

 
Көне замандағы оңтүстік Үндістан. Батыс Кшатрап пен Сатавахана 
Харши ірі мемлекеті. VIII-X ғғ.  үнді мемлекеттері. Ораазиялық 

феодалдардың жаулаушылық  сапары.  
 
Ортағасырдағы Үндістандағы феодалдық қарым-қатынастардың 

дамуы. Экономикалык жағдайы. 
Қоғам құрылымы. VI-X ғғ. үнді кәсібі, сауда және оның қалыптасуы. 

Үндістандағы қалалар.  Индуизм, Ислам, Буддизм. Үндістаннің мәдениеті. 
Үндістаннің өркениңті және оның көршілерге әсері.  

 
Мұсылмандардың басып алуы және Дели сұлтанатының құрылуы. 
XI-XII  ғғ. Үндістаннің жағдайы. Орта Азияның мұсылман 

мемлекеттерінің Үндістанға  жаулаушылық жорығы және Дели сұлтанатының 
құрылуы  

 
Дели сұлтанатының әлеуметтік-экономикалық жағдайы. 
Бабырдың Үндістанды жаулап алуы мен Ұлы Моғолдар мемлекетінің 

құрылуы. Мұхаммед Хайдар Дұғлат және оның Кашмирде билік құрған кезеңі.  
 
Сайд және Лоди әулеттерінің экономика және сыртқы саясаты. 
XVII-XV ғғ. мемлекеттің дамуы. Магғол шапқыншыдығымен 

күрес.Касталық құрылудың дамуы. Бахмани және Виджаянагар 
мемлекеттерінің қалыптасуы мен ыдырауы. Үндістандағы діни жағдай. 
Үндістаннің мәдениеті. 

 
Бабырдың Үндістанды жаулап алуы. Моғолдар мемлекетінің 

құрылуы. 
XVI ғасырдың басындағы Солтүстік Үндістан. Батыраңқылық және өзара 

тартыс. Бабурдың жаулап алуы және Ұлы Моғолдар мемлекетінің қалыптасуы. 
Мухаммед Хайдар Дулати және оның Кашмирді билеуі. Феодалдық жер иелену 
формалары. Акбар және оның реформалары.  

 
Ақбар патшаның билік құрған кезеңіндегі Моғолдар империясы.  
Көрші князьдықты бағындыру. Сұлтанаттың мемлекеттің құрылымы. 

Елдегі діни жағдай.  
 
Джахангир патшаның билігі. Халық қозғалысы мен Декандағы 

соғыстар. 
XVI-XVII  ғғ. халық қозғалыстары және оның сипаты.  Еуропалықтардың 

енуі. Ұлы Моғол империясындағы тоқырау кезеңінің басталуы. 
 
XVI-XVIII ғғ. Моғолдар мемлекетінің мәдени мұрасы мен сәулет 



өнері. 
Моғолдардың Үндістан тарихына қосқан үлесі мен мәдени мұрасы. XVI-

XVIII ғғ. сәулет өнері. 
 

ПРАКТИКА (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 

 
1. VI-XII ғғ. Үндістанның саяси және экономикалық дамуы. 
2. VI-XII ғғ. Үндістан қоғамы, мәдениеті және діні. 
3. Веда тайпаларының экономикалық және саяси қалыптасуы. 
4. Варнаның шығу тегі. Ежелгі Үндістандағы соловиелік-касталық 

құрылым. 
5. Солтүстік Үндістандағыежелгі әулеттер. 
6. Магадхи  мемлекетінің өркендеуі. Бимбисары билігі. 
7. Македонскийдің Үндістанға кіруі. Нанда мемлекеті. 
8. Маурий империясының қалыптасуы. Чандрагупта және Биндусара. 
9. Ашока кезіндегі Маурийлердің мемлекеттік басқаруымен сыртқы 

саясаты. 
10. Ашока патшаның діни саясаты және буддизмнің таралуы. 
11. Кушан империясының пайда болуы және Канишка патшаның 

билігі 
12. Гупта империясының пайда болуы және Самудрагупта билігі 
13. Гупт империясыны ыдырауының ішкі және сыртқы факторлары. 
14. Кушан-гупта кезеңдегі экономикалық дамуымен әлеуметтік 

құрылым. 
15. Кушан-гупта кезеңдегі ежелгі Үндістаннің мәдени мұрасы. 
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  
ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 

 
1. VI-XII ғғ. Үндістанның саяси және экономикалық дамуы. 
2. VI-XII ғғ. Үндістан қоғамы, мәдениеті және діні. 
3. Мәмлүк сұлтандарының басқару кезеңіндегі Дели сұлтанаты. 
4. Дели сұлтанатының қоғамдық-экономикалық жағдайы. 
5. Әмір Темір әскерінің Үндістанға басып кіруі мен Тұғлақ 

династиясының құлдырауы. 
6. Саид және Лоди династиялары кезеңіндегі Дели сұлтанатының 

дамуы. 
7. Бахманидтер, Биджапур, Голконда және Гуджарат мемлекеттері. 
8. Кушан империясының қалыптасуы және Канишка патшаның 

билігі. 
9. Гупта империясының қалыптасуы және Самудрагупта билігі. 
10. Гупта империясының ыдырауфның ішкі және сыртқы факторлары. 

 



СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Моғол мемлекетінің қалыптасуы. Бабыр және Хумаюн билігі. 
2. Акбар тұсындағы Моғол империясының басқару жүйесі мен 

реформалар. 
3. Акбар билігі кезеңіндегі мемлекеттік және жеке меншік жер иелену 

жүйесі. 
4. Джахангир билігі. Ұлттық қозғалыстар: рошаниттер және сикхтер. 
5. Шах Джахан кезіндегі Моғол империясының ішкі саясаты. 
6. Аурангзеб билігі кезіндегі Моғолдардың ішкі және сыртқы 

саясаты. 
7. XVII ғасырдың екінші жарытысындағы халық көтерілістері. 
8. XVI-XVII ғғ. Үндістанның мәдени және рухани жетістіктері. 
9. Кушан-гупта кезіңдегі экономикалық дамуы және әлеуметтік 

құрылым. 
10. Кушан-гупта кезіңдегі ежелгі Үндістаннің мәдени мұрасы. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
“5В020900-Шығыстану” мамандығы бойынша құрастырылған “Оқитын 

елдің жаңа және қазіргі заман тарихы” пәнінің оқу бағдарламасы 
хронологиялық шеңбері бойынша жаңа және қазіргі заман тарихы 
аралығындағы Жапонияның, Қытайдың, Кореяның, Араб елдерінің, 
Түркияның, Иранның, Үндістан мен Пәкістанның тарихын қарастырады. Бұл 
елдер өзіндік ерекшеліктері бар, тарихы бай аймақ. 

Бұл пән Қазақстан еңбек нарығында бәсекелестікке қабілетті 
шығыстанушыларды дайындауда өте үлкен маңызға ие. Оқитын елдің жаңа 
және қазіргі заман тарихының өткен кезеңдерімен, сондай-ақ қазіргі жағдаймен 
байланыстылығы оған пәнаралық мазмұн береді. Оқитын елдің тарихы мен 
мәдениеті маңызды ғылыми мәселелерді шешіп, оларды практикада қолдана 
алатын әмбебап маманды қалыптастыруға көмектеседі. 

Пәнді оқытудың мақсаты - студенттерге жаңа заман кезеңдері 
бойынша осы аймақтағы мемлекеттердің тарихы, әлеуметтік-экономикалық 



және саяси дамуы туралы толық мәлімет беру. Жаңа замандағы осы аймақтағы 
Батыс елдерінің отарлық саясаты, оның салдары, ұлт-азаттық қозғалыстар, екі 
дүниежүзілік соғыстың осы елдерге әсері, отарлық жүйенің ыдырауы, осы 
мемлекеттердің қазіргі даму жолдары туралы мәліметтермен студенттерді 
таныстыру. 

Пәнді оқытудың міндеттері: 
- мамандану аймағы тарихының хронологиялық шеңберін, кезеңдерін 

үйрету; 
- негізгі тарихи деректермен, әр елдің тарихнамасымен таныстыру; 
- тарихи маңызды оқиғаларды оқыту; 
- тарихи кезеңдерге сәйкес тарихи терминдерді, түсініктерді үйрету; 
- аймаққа қатысты мемлекеттердің әлеуметтік-экономикалық және 

саяси дамуындағы, мәдениетіндегі, сыртқы байланыстарындағы мәліметтермен 
таныстыру . 

Пәнді меңгеру барысындағы игерілетін құзыреттер: 
«Оқитын елдің тарихы: жаңа және қазіргі заман» пәні келесідей 

құзыреттердің қалыптасуына бағытталған: 
- өз жұмысының нәтижелерін басқа мамандарға көрсете алу қабілеттілігі 

мен кәсіби ортада өз позициясын қорғай білу; 
- сараптамалық қызмет пен ғылыми зерттеулерге арналған әдістер мен 

арнайы құралдарды меңгеру. 
«Оқитын елдің жаңа және қазіргі заман тарихы» курсын оқып, 

меңгерудің нәтижесінде Шығыстанушы мамандығы бағыты бойынша 
дайындалушы студент: 

- қоғамның, мемлекеттің даму заңдылықтары, саясаттың қалыптасу 
қағидалары; 

- өркениеттер мен мәдениеттер, оқитын елдің тарихи, мәдени, діни 
және тілдік мәселелері туралы танымын қалыптастыруы қажет; 

- әрбір қарастырылып отырған елдің әлеуметтік-экономикалық, саяси 
дамуын; 

білуі керек: 
- оқитын ел тарихы дамуының басты заңдылықтарын; 
- оқитын елдің қоғамдық ой-санасына әсер етуші әртүрлі саяси-

әлеуметтік, діни, тарихи факторларды; 
- өздігінше білім жинақтап, жаңа технологиялық әдістерді пайдалана 

отырып, ғылыми тұрғыда жұмысын жүргізе білуі тиіс. 
Бұл пәнді оқытудың шығыстанушы мамандарды дайындауда ғылыми 

және практикалық маңызы зор. Шығыстанушылар үшін шығыс тілдерін 
меңгерумен қатар, тілі оқытылатын елдің тарихын, мәдениетін оқып-үйрену 
қажет. Қазақстан мемлекеті үшін осы аталған елдердің стратегиялық, 
экономикалық, саяси рөлі зор. Сондай-ақ осы мемлекеттердің тарихын оқыту 
тарих және шығыстану ғылымының дамуына да өз үлесін қосады. 

Пререквизиттер: «Ежелгі Шығыс тарихы», «Орта ғасырлардағы Шығыс 
тарихы», «Оқитын елдің тарихы: ежелгі заман және орта ғасырлар». 

 



ЖАҢА ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЗАМАНДАҒЫ ҚЫТАЙ ТАРИХЫ 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Қазіргі заманғы тарих ғылымы тұрғысынан қарасақ,  қазіргі кезде біздің 

еліміз жан-жақты байланыс жасап отырған әлем елдері мен халықтарының 
тарихымен жастарды таныстырудың аса қажеттігі баршаға түсінікті. 

Жоғарғы оқу орындарында Шығыс елдерінің тарихын оқытудың 
білімділік, тәрбиелік, сондай-ақ оқушылардың таным қызметін дамытудың 
маңызы зор. 

Жаңа және қазіргі заман тарихы бойынша дайындалған бағдарламаның 
өзектілігі жас ұрпақтың жеке адам ретінде қалыптасуына, өзінің жеке тарихи 
түп тамырын терең түсіне білуіне, тұрмыстық, алуан  түрлі моральдық 
адамгершілік мәселелерін шеше білуіне көмектеседі. 

ЖОО студенттерге арнайы дайындалған бағдарламада қамтылатын 
негізгі білім беру  мазмұнының нысанында  Шығыс халықтарының өмір сүрген 
мемлекеттердің пайда болуы, халықтардың ғұрыптары туралы баяндалады. 

№ Тақырыптар атауы 
1.  Цин империясы (1644-1911). 
2.  Қазақ хандығы және Қытай. 
3.  1860-1895 жж. Цин патшалығының «өзін-өзі күшейту» саясаты. 
4.  ХІХ ғ. 80-90 жылдарындағы Қытайдың дамуы. 

5.  1898-1901 жылдарындағы Ихэтуандар көтерілісі және Цинь 
сарайының «жаңа саясаты». 

6.  
Буржуазиялық- революциялық қозғалыстар. 1911-1913 

жылдардағы  Синьхай төңкерісі және Қытай Республикасының 
құрылуы. 

7.  Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Қытай. 

8.  1919 жылғы  «4 мамыр қозғалысы» және екінші Қытай 
революциясы. 

9.  «Нанкиндік онжылдық» және 1937-1945жж. жапон 
басқыншыларына қарсы ұлт-азаттық күрес. 

10.  1949-1966 жылдардағы  Қытай Халық Республикасы. 
11.  Мәдени төңкеріс (1966-1976 ж.). 
12.  Реформа жылдарындағы ҚХР (ХХ ғ. 80-ші жылдары). 
13.  Қазақстан-Қытай қатынастарының дамуы. 
14.  Қытайдың халықаралық аренадағы ұстанымы. 
15.  ХХІ ғасырдағы Қытай. 



Бұл бағдарламаның басты ерекшелігі -  студенттер Шығыс елдерінің 
мемлекет болып қалыптасуы мен құқықтық тарихы туралы жалпылама 
мәліметтер алады.  Студенттер жалпы  адамзаттық және құқықтық мәдениетті 
меңгереді. Курсты меңгеру үшін студенттерге негізгі сатысындағы алған 
білімдері  қажет етіледі. 

Жоғарыда аталған тарихи обьектілер адамзаттың кез келген қоғамның 
қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдениет сияқты маңызды 
салаларын қамтитын болғандықтан оқушыларға адамзат қоғамының тарихын 
толық түсінуіне мүмкіндік береді. 

Курстың мақсаты студенттерді әлеуметтік белсенділікке, ежелгі дүние 
жүзінің және Шығыс мемлекеттерінің  басынан кешірген аса елеулі тарихи 
оқиғалары мен жинақталған бағалы құндылықтармен таныстыра отырып, 
жауапкершілікке, тиянақтылыққа, әлем  халықтарының тарихы мен мәдинетін 
сүюге тәрбиелеу. 

Курстың міндеттері Шығыс елдеріндегі мемлекет және құқық тарихын 
білуге үйрету; Шығыс мемлекеттеріндегі құқық жүйелері мен қайнар 
көздерінің ерекшеліктері туралы түсініктерін кеңейту; мемлекеттердің пайда 
болуы мен құқықтық тарихының кезеңдерін ажырата білу дағдыларын 
қалыптастыру. 

Егер курс тыңдаушы Шығыс мемлекеттердің құқық тарихын ажырата 
біліп, жаңа және қазіргі заман дәуіріндегі мемлекттердің пайда болуы мен 
құқықтық тарихынның кезеңдерін ажырата білсе, онда тыңдаушылардың 
шығыс елдері туралы ой-өрісі кемелденген, жалпы  адамзаттық  мәдени-
құндылықты меңгерген, бәсекеге  қабілетті тұлға қалыптасады. Сондықтан 
курс тыңдаушылары үшін өмірлік қажеттіліктерін қанағаттандыру мәселесіне 
байланысты сұрақтардың жауабын алуға мүмкіндік алады. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Цин империясы (1644-1911). 
Манчжурлардың Қытайды басып алуы және Қытайда маньчжур билігінің 

орнауы. Цин императорлардың белсенді сыртқы саясаты, оның  көршілес 
мемлекеттерге қарсы жаулаушылық жорықтары және жаңа жерлерді қосып 
алуы. Шыңжаңның құрылуы . 

XVII – XVIII ғасырлардағы Цин империясының саяси және әлеуметтік-
экономикалық құрылысы. Орыс-қытай қатынастарының дамуы. Қытай 
еуропалық державалардың басып кіруі  қарсаңында (XVIIIғ. 90 ж. – ХIХғ. 40  
ж.). Цин билігінің әлсіреуі. Цин өкіметіне қарсы құпия ұйымдар қозғалыстары 
мен халық көтерілістерінің күшеюі. 

 
Қазақ хандығы және Қытай. 
Цин сарайы мен қазақ хандықтары арасындағы байланыстардың орнауы. 

Абылайханның Қытайға қатысты ұстанған саясаты. Территориялық таластар. 
Цин сарайындағы "Қазақ мәселесі". "Іле мәселесі". Ресей мен Циндік Қытай 
арасындағы шекара туралы келісімдер. 



 
1860-1895 жж. Цин патшалығының «өзін-өзі күшейту» саясаты. 
Ағылшындардың Қытайға қатысты саясатының күшеюі. Апиын саудасы 

және оның салдары. Бірінші (1840-1842 ж.) және екінші (1856-1860 ж.) апиын 
соғыстары. Қытайдың еуропалық державалармен қол қойылған теңемес 
келісімдері. 

1850-1864 жж. Тайпиндер көтерілісі. Көтерілістің себептері. Тайпиндер 
көтерілісінің кезеңдері. "Тайпин тяньго" мемлекетінің құрылуы. Хун Сюцюань 
басшылығындағы "Тайпин тяньго" билеушілерінің әлеуметтік-экономикалық 
саясаты. Тайпин көсемдері арасындағы алауыздық. Тайпиндер жеңілісінің 
себептері. 

Әскери күшті нығайту мақсатындағы жүзеге асырылған шаралар. 
Шетелдік державалардың Қытайды күшпен "ашуы". 1884-1885 жылдардағы 
Француз-Қытай соғысы. 1894-1895 жж. Жапон-Қытай соғысы. «Өзін-өзі 
күшейту» саясатының күйреуі. 

 
ХІХ ғ. 80-90 жж. Қытайдың дамуы. 
Қытайдың шетелдік державаларға тәуелділігінің күшеюі және оның 

ықпал ету аймақтарына бөлінуі. Шетелдік концессиялардың құрылуы. Ұлттық 
капитализмнің даму үрдістері және олардың шетелдік қаржыға тәуелділігі. 
Халыққа қатысты реакциялық саясаттың күшеюі және бюрократия 
озбырлығының өсуі. Елде кең көлемдегі реформаларды жүзеге асыруды 
қолдаушы оппозициялық күштердің қалыптасуы. 

1895-1898 жж. реформаторлық қозғалыс. Кан Ювэй және оның 
серіктестерінің мемлекетті қайта құру туралы идеялары. "Реформаның жүз 
күні". Цысидің реакциялық төңкерісі және реформаторлық қозғалыстың 
жеңілісі. 

 
1898-1901 жж. Ихэтуандар көтерілісі және Цинь сарайының «жаңа 

саясаты». 
Шетелдіктердің отарлау саясатына қарсы халық наразылығының күшеюі, 

барлық жат жерлік мүліктердің қиратылуы, Ихэтуаньдар көтерілісі. Маньчжур 
билеушілерінің көтерілісшілерге қатысты ұстанымы. 1900 жылғы батыс 
державаларының интервенциясы. Ихэтуандардың жеңілісі. Қорытынды 
хаттама және Қытайдың жартылай отар елге айналуы. 

Цин билеушілерінің «жаңа саясаты». Мемлекеттік құрылымдарды 
батыстық үлгіде өзгертуге талпыну. Конституциялық монархияны құруды 
қолдау. Империядағы дағдарыстың өршуі.  

 
Буржуазиялық-революциялық қозғалыс. 1911-1913 жылдардағы  

Синьхай төңкеріс және Қытай Республикасының құрылуы. 
Сунь Ятсеннің қызметінің бастапқы кезеңі. "Қытайды өркендету 

қоғамының" құрылуы. Революциялық ұйымдардың пайда болуы және 
революциялық орталықтардың құрылуы. Біріккен одақтың  Сунь Ятсеннің "Үш 



халықтық қағидасын" өзінің бағдарламасы ретінде қабылдауы. Маньчжур 
билігін құлатуға бағытталған қозғалыстардың жаппай орын алуы. 

1911-1913 жылдардағы  Синьхай төңкерісі және Қытай республикасының 
құрылуы. Мемлекеттік аппаратты қайта құру шаралары. Юань Шикайдың 
президенттік билікке келуі және контрреволюциялық үрдістердің белең алуы. 
"Гоминьдан" партиясының құрылуы. Синьхай төңкерісі кезіндегі елдегі жалпы 
әлеуметтік-саяси жағдай. 

Саяси бақталастықтың өсуі және саяси күрес әдістерінің өзгеруі. 
идеологиялық күрес және жаңа мәдениет жолындағы қозғалыс. Марксизмнің 
Қытайда таралуы. 

 
Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Қытай. 
Жапонияның Қиыр Шығыста басымдыққа ие болуға ұмтылуы және 1915 

жылы Шаньдунь түбегіне басып кіргеннен кейінгі  Қытайға ұсынған "21 
талабы". Қытайдың әлеуметтік-экономикалық жағдайы.     

Жаңа замандағы Қытайдың мәдениеті. Жаңа Қытайдың өнері мен 
әдебиеті. Батыс құндылықтарының қытайлықтардың дәстүрлі мәдениетіне 
ықпал етуі. 

 
1919 жылғы «4 мамыр қозғалысы» және екінші Қытай 

революциясы. 
1919 жылғы «4 мамыр қозғалысы». Қытай коммунисттік партиясының 

құрылуы. Гоминьдан партиясын қайта құру және Гуандундағы революциялық 
базаның құрылуы. Ұлттық революция қарсаңындағы саяси күрестің өршуі. Чан 
Кайши және оның саяси қызметі. 

1925-1927 жж. Ұлттық революция жылдарындағы Қытай. Ұлттық 
революцияның бастапқы кезеңі (мамыр 1925 ж. – маусым 1926 ж.). 
Гоминдандықтардың солтүстікке жорығы және халық қозғалысының өршуі. 
Ухань дағдарысы. Гоминдан мен ҚКП арасындағы қарулы қақтығыстың 
басталуы. 1918-1927 жж. Қытай қоғамындағы әлеуметтік-экономикалық 
ілгерілеушіліктер мен мәдениетінің даму сипаты. 

 
«Нанкиндік онжылдық» және 1937-1945 жылдардағы жапон 

басқыншыларына қарсы ұлт-азаттық күрес. 1946-1949 жж. Азамат 
соғысы. 

1929 ж. Қытай территориясында Чан Кайши бастаған Гоминдан билігінің 
орнауы. Ішкі және сыртқы саясатының бағыттарыныңмемлекеттік сектордың 
ұйымдастырылуымен Гоминдандық үкіметтің бюрократиялық капиталының 
қалыптасуы. Әлеуметтік-экономикалық шаралар.  Жапондықтардың Солтүстік-
шығыс Қытай аумағын басып алу жорығы. Кеңестік қозғалыстың дамуы. Мао 
Цзэдуннің саяси қызметі. Гоминданның жорығы және Кеңестік қозғалыстың 
жеңілуі. Қызыл Армияның Қытайдың солтүстік- батысына жылжуы. 

1937-1945 жылдардағы жапон басқыншыларына қарсы ұлт-азаттық 
күрес. Соғыстың 1-кезеңі (1937-1938жж.), жапон басқыншыларына қарсы 
біріккен ұлттық майданның құрылуы. 2-кезең (1938-1941жж.), Қытайдың ішкі 



саяси жағдайының өзгеруі және майдандағы уақытша тұрақтылық. 3-кезең 
(1941-1945 жж.), Жапонияның екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы 
Тынық мұхит аренасына шығуы. Маньчжугоның құрылуы және оның 
әлеуметтік-экономикалық жағдайы. Жапонияның Қытайдағы «Жаңа саясаты». 
Гоминдандық аудандардағы жағдай. ҚКП және азат етілген аудандардың 
дамуы. 

1946-1949 жж. Ұлттық революцияның жеңісі. Соғыстан кейінгі саяси 
дағдарыс және ҚКП мен Гоминдан арасындағы келіссөздер. Азамат соғысының 
жаңа кезеңінің басталуы. Кеңес Одағының көмегімен Қытайдың солтүстік-
шығысында революциялық базалардың құрылуы. Саяси-экономикалық 
дағдарыс және Қытайдағы Гоминдандық тәртіптің күйреуі.  Азамат соғысы. 
1947 ж. ҚКП-ның аграрлық реформасы. ҚКП-ның жеңісі. ҚКП-ның  1949 ж. 
наурыздағы ҚКП ОК пленумы. 

 
1949-1966 жылдардағы  Қытай Халық Республикасы. 
Қытай Халық Республикасының құрылуы және Қытайдың 

модернизациялануы. Халық тұрмысының қалыпқа келтірілуі, экономикада 
мемлекеттік сектордың пайда болуы, жаңа әкімшілік институттардың құрылуы. 
Қытайдың социалистік құрылысқа көшуі. Өтпелі кезеңдегі ҚКП-ның басты 
бағыты. 1953-1957жж. 1-бесжылдықтың міндеттері мен оның қорытындысы. 
ҚХР конституциясының қабылдануы. Өнеркәсіп секторындағы өзгерістер. 
Ауыл шаруашылығындағы кооперация шаралары. «Үлкен секіріс» саясаты 
(1958-1960). ҚХР партия басшылары арасындағы алауыздық. «Дамыған 
мемлекеттерді қуып жетіп, асып өтеміз!» деген ұранмен үлкен көлемді болат 
балқыту одағының пайда болуы. Ұлттық коммуналарды құру жолындағы 
қозғалыс. Халық тұрмысының нашарлауы. Ойланбай жүзеге асырылған саясат 
салдарын жоюдағы шаралар (1960-1965). 

 
Мәдени төңкеріс (1966-1976 ж). 
Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатын айқындау барысындағы партия 

басшылары арасындағы өзара саяси күрес.  Хунвэйбин және Цзаофань 
отрядтарының әрекеттері. «Мәдени төңкерістің» жүзеге асырылуы.  

«Мәдени төңкеріс» салдарын жою жылдарындағы ҚХР (1976-1978жж.). 
Мао Цзэдуннің қайтыс болуы және билікке талас. «Төрттік» банданың көзін 
жою. Дэн Сяопин және оның қызметінің күшеюі. «Төрт модернизация» 
бағдарламасы. ҚКП ОК 3-пленумы 11 шақырылымы (1978 ж). 

 
Реформа жылдарындағы ҚХР (20 ғ. 80-ші жылдары). 
«Қытайлық ерекшелікті социализм» идеясы. Экономиканың барлық 

салаларын қайта құру шаралары. Еркін экономикалық аймақтар. Шетел 
инвестициясын тарту. Хуацяодың рөлі.Саяси жүйені реформалау мәселелері.  

ҚХР-дың 1990 жылдардағы дамуы. Интеграциялық үдерістер. ҚХР-дың 
ішкі және сыртқы саясатының бағыттары. КСРО-ның құлауы және жаңа 
мемлекеттермен байланыстар орнатуы. «Бір мемлекет- екі жүйе» ұстанымы. 
Тайвань мәселесі. Аомын мен Сянганның Қытайға қайтарылуы.   



 
Қазақстан-Қытай қатынастарының дамуы. 
ҚХР мен ҚР-ның қатынастарының орнауы. Екі ел арасындағы саяси, 

экономикалық және мәдени байланыстар. ШЫҰ-дағы ынтымақтастық. 
Аумақтық мәселелердің шешілуі. ҚР мен ҚХР қатынастарының бүгіні мен 
болашағы. 

 
Қытайдың халықаралық аренадағы ұстанымы.  
Қытайдың қазіргі қоғамдағы саяси рөлі. Қытай және халықаралық 

ұйымдар: БҰҰ, Юнеско, МАГАТЭ, ӘДҰ және т.б. Экстремизм мен терроризм 
мәселелері бойынша Қытайдың ұстанымы. Қытайдың АТА-дағы рөлі. Ресей-
Қытай және Қытай-Америка қатынастары. ШЫҰ-ның құрылуы. Мақсаттары 
мен міндеттері, ШЫҰ мүшелері. ШЫҰ-ның даму болашағы. ШЫҰ және оның 
әлемдік саясаттағы орны. 

 
ХХІ ғасырдағы Қытай. 
Дүниежүзілік сауда ұйымындағы Қытай. Қытай басшыларының «бесінші 

буыны». КПК-ның XVII және XVIII сьездері. Қытай қоғамының әлеуметтік 
модернизациясы. Бүгінгі таңдағы Қытай ауылы. Қазіргі таңдағы Қытайдың 
көкейкесті мәселелері. XXI ғасырдағы Қытайдың мүмкіндіктері. 

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Манчжурлардың Қытайды басып алуы және Қытайда маньчжур 
билігінің орнатылуы.  

2. Орыс-қытай қатынастарының дамуы. 
3. Ресей мен Циндық Қытай арасындағы шекара туралы келісім. 
4. Бірінші (1840-1842) және екінші (1856-1860) апиын соғыстары. 
5. «Жаңа саясат» және Мемлекеттік құрылымдарды батыстық үлгіде 

өзгерту талпыныстары.  
6. Сунь Ятсеннің "Үш халықтың ұстанымы". 
7. Идеологиялық күрес және жаңа мәдениет мәдениет жолындағы 

қозғалыс. 
8. «Үлкен секіріс» салдарын жою саясаты (1960-1965). 
9 .ҚХР-ның еркін экономикалық аймақтары. 
10. Сянган мен Аомыннің Қытайға қайтарылуы 
11. ҚР мен ҚХР қатынастарының бүгіні мен болашағы. 
12. Терроризм мен экстремизм мәселелеріндегі Қытайдың ұстанымы. 
13. ШЫҰ-ның даму болашағы. 
14. Қытай басшыларының «Бесінші буыны». 
15. Қазіргі таңдағы ҚХР-дың экономикалық және әскери-саяси 

дамуының негізі үрдістері  
 



СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 

 
1. Идеологиялық күрес және жаңа мәдениет жолындағы қозғалыс. 
2. «Үлкен секіріс»(1960-1965) салдарын жою саясаты. 
3. ҚХР-ның еркін экономикалық аймақтары. 
4. Сянган мен Аомынның Қытайға қайтарылуы. 
5. ҚР мен ҚХР қатынастарының бүгіні мен болашағы. 
6. Терроризм мен экстремизм мәселелеріндегі Қытайдың ұстанымы. 
7. ҚХР мен ҚР арасындағы байланыстар. 
8. ҚХР мен ҚР арасындағы саяси, экономикалық және мәдени 

қатынастар. 
9. ШЫҰ негізінде байланыстар. 
10. Шекаралық мәселелерді шешу. 
11. Қытайдың негізгі даму үрдістері. 
 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 

 
1. ШЫҰ-ның даму болашағы. 
2. Қытай басшыларының «Бесінші буыны». 
3. Қазіргі таңдағы ҚХР-дың экономикалық және әскери-саяси 

дамуының негізгі бағыттары.  
4. Қытайдың қазіргі қоғамдағы саяси рөлі. 
5. Қытай және халықаралық ұйымдар: БҰҰ, ЮНЕСКО, МАГАТЭ. 

ӘДҰ т.б.  
6. Қытайдың АТА-дағы рөлі.  
7. Ресей-Қытай және Қытай-Америка қатынастары. 
8. ШЫҰ-ның құрылуы.  
9. ШЫҰ-ның мақсаттары мен міндеттері, мүшелері. 
10. ШЫҰ және оның әлемдік саясаттағы орны.  
11. ҚХР-ның сыртқы саясатындағы ұстанымдары. 

 
КУРС ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. ҚХР әскери модернизациясы: жаңа үдерістер. 
2. ҚХР-ның сыртқы саясатындағы ұстанымдары. 
3. Гоминданды жандандыру, КПК-ның құрылуы және 1919-1925 жж. 

саяси күрестің өршуі. 
4. 1925-1927 жж. Ұлттық революция кезеңіндегі Қытай. 
5. Қытайдағы 1927-1937 жж. «Нанкиндық онжылдық». 
6. 1937-1945 жж. Қытайлықтардың жапондық агрессорларға қарсы ұлт-

азаттық көтерілісі. 
7 .1946-1949 жж. Азамат соғысы. 



8. Қытайдың негізгі даму үрдістері. 
9. «Үлкен секіріс» және 1958-1965 жж. экономиканы реттеу.   
10. Қытайдағы 1966-1976 жж. «Мәдени төңкеріс». 

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 
Негізгі: 
1. История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова. М., 1998. 
2. История Китая / В.В.Адамчик, М.В. Адамчик, А.Н. Бадан и др.- Мн., 

2004. 
3. Никифоров В.Н. Очерк истории Китая: IIтысячелетие до н.э. – начало 

ХХ столетия. М., 2002. 
4. Усов В.Н. История КНР. В 2 т. Т.1. 1949-1965 гг., Т.2. 1966-2004 гг.: 

учебник.М., 2006. 
5. Внешняя политика государства Цин в XVII веке. Отв. редактор 

Л.И.Думан, М., 1977. 
6. Гуревич Б.П. Международные отношения в Центральной Азии в XVII 

– первой половине XIXв. М., 1979. 
7. Политика КНР на современном этапе: реалии и перспективы.- 

Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2005 г. 
 
Қосымша: 
1. Маньчжурское владычество в Китае: Сб.ст., М., 1966. 
2. Селищев А.С., Селищев Н.А. Китайская экономика в ХХІ веке. –

СПб.: Питер, 2004.-240 с.  
3. Китай в мировой политике. – М.: МГИМО, 2004.-528 с.  
4. Рахманин О.Б. К истории отношений России-СССР с Китаем в ХХ 

веке. М., 2002 г. 
 

ЖАҢА ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕГІ ЖАПОНИЯ ТАРИХЫ 
(1868-2016) 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атауы 

1 
Кіріспе. Жаңа Жапонияның қалыптасуы. Жапонияның әлемдік сахнаға 
шығуы. Сегунаттың құлауы және Жапониядағы азаматтық соғыс. (1867-
1869). 

2 Жапониядағы Мэйдзи қайта құрулары. 

3 XIX ғасырдың 80 –ші жылдарындағы экономикалық қайта құрулар. 
Саяси жүйені реформалау мен үкіметті еуропалық үлгі бойынша құру. 

4 XIX ғ. 70-90-шы жылдарындағы Жапонияның сыртқы саясаты. 

5 Жапонияның ұлы державаға айналуы. Жапонияның  әлемді 
империалистік бөліске салу күресіне қатысуы (1894-1904).  



 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе.  
Пән мазмұны студенттерді Жапонияның ежелгі тарихи процестерімен 

таныстырып, сол жайлы білімдерін толықтыруға бағытталған. Жапония тарихы 
жалпы дүниежүзі тарихының құрамдас бөлігі. Оның тарихы өзіндік 
ерекшеліктерімен және байлығымен белгілі болғандықтан, оның тарихи 
дамуын дәуірлерге жіктеп қарастыру көзделген. Елдің тарихы мен мәдениетін 
жетік меңгеру студентке болашақта маңызды ғылыми мәселелерді шеше 
алатын, сонымен қатар, алған білімін тәжірибе жүзінде қолдана алатын жоғары 
санаттағы маман болуына көмектеседі.  

Курстың мақсаты – студенттерге Жапония тарихы жайлы толық 
мағлұмат беру, оның белгілі бір дәуірлердегі әлеуметтік-экономикалық және 
саяси дамуымен, негізгі фактілерімен және тарихи даму барысында өткерген 
маңызды кезеңдерімен таныстыру.  

Курс мазмұнын меңгеру барысында шығыстанушы студенттердің 
қоғамның, мемлекеттің даму заңдылықтары; саясаттың қалыптасу 
принциптері; мәдениет пен цивилизацияның көпқырлылығы, тарих, дін, тіл 
мәселелері т.б.  жайлы көзқарасы қалыптасуы қажет; сонымен қатар, 
студенттер әлеуметтік-экономикалық және саяси даму жайлы, тарихтың 
дамуының негізгі заңдылықтары және де әртүрлі әлеуметтік, саяси, діни, 
тарихи факторлардың елдің қоғамдық-саяси ой-пікірінің дамуына әсері жайлы 
білуі міндетті. Сонымен бірге, Жапон тарихының дәуірлерге жіктелуі мен 

6 1895-1904 жж. Жапонияның ішкі жағдайы.  Мэйдзи дәуірінің соңғы 
жылдарындағы  Жапония (1905-1912). 

7 «Тайсё демократиясы» кезеңіндегі Жапонияның ішкі саяси  жағдайы. 
Бірінші дүниежүзілік соғыстағы  Жапония (1914-1918). 

8 «Либералды онжылдық» жылдарындағы Жапония (1918-1929).  
Жапонияның 1918-1930 жж. сыртқы саясаты.   

9 Әлемдік экономикалық дағдарыс және Жапония (1929- 1931). 
Жапонияның 1931-1936  жылдардағы әскери авантюралары. 

10 Жапонияның Шығыс Азияда «жаңа тәртіп орнатуға» кірісуі (1937-1941). 
1941-1945 жж. Тынық мұхиты соғысындағы Жапония.  

11 Оккупациялық кезең мен соғыстан кейінгі реформалар дәуіріндегі 
Жапония (1945-1952).   

12 Жапония әлемдік держава дәрежесін қалпына келтіру жолында (1952-
1971). 

13 Жапония жоғарғы қарқынды экономикалық өрлеу кезеңінде.Жапония 
қазіргі таңдағы көшбасшылар қатарында (1971-1989). 

14 Жапония блоктық қарама-қарсы тұрудың соңғы сатысында (1981-1989). 
Қайта құрулар алдындағы (1990-2000) Жапония. 

15 Жапонияның XXI ғасырдағы саяси және экономикалық дамуы. 



хронологиялық шеңберін, тарихнамасы мен деректемелер көздерін, негізгі 
тарихи оқиғаларды, тарихи терминдер мен түсініктерді меңгеру, елдің жаңа 
және қазіргі замандағы әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы жайлы 
білім алу міндеттелген.  

Аталған бағдарлама оқытылып отырған дәуірдің негізгі мәселелерін, 
Мэйдзи қайта құру қарсаңындағы Жапонияның әлеуметтік-экономикалық 
дамуын, жапон экономикасының өсу қарқынын, Жапонияның әлемдегі орнын, 
оның үлкен державаға айналуын қарастырады.  Сонымен бірге, мынадай 
мәселелер қамтылады: Жапонияның   әлемді империалистік бөліске салу 
күресіне қатысуы (1894-1904),  Жапонияның ұлы әскери держава ретінде 
бекітілуі, Тынық мұхит соғысындағы Жапония 1941-1945 жж. ,Оккупациялық 
кезең мен соғыстан кейінгі реформалар дәуіріндегі Жапония (1945-1952), 
Жапония әлемдік держава дәрежесін қалпына келтіру жолында (1952-1971) 
және Жапония жоғарғы қарқынды экономикалық өрлеу кезеңінде, қазіргі 
таңдағы көшбасшылар қатарында (1971-1989) және XXI ғасырдағы 
Жапонияның экономикалық-саяси дамуы. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Жаңа Жапонияның қалыптасуы. Сегунаттың құлауы және 

Жапониядағы азаматтық соғыс(1868-1869).  
Оқытылатын кезең мәселелерінің жалпы сипаттамасы. Мэйдзи 

реставрациясы кезіндегі Жапонияның әлеуметтік экономикалық дамуы. 
Экономиканың даму үдерісінің бәсеңдеуі. Феодалдық сословиелік жүйенің 
ыдырауы. Мемлекеттік басқару тиімділігінің әлсіреуі мен жергілікті 
сепаратизмнің артуы. Сегунаттың саяси жүйесінің тоқырауы. Жапонияның 
халықаралық жағдайы. Шетелдіктердік күшпен Жапонияны ашуы. Токугава 
сегунатының күйреуі. Соңғы сегун Токугава Ёсинобудың биліктен кетуі. 
Императорлық билікті қайта қалпына келтіру.  Император  Муцухитоның таққа 
отыруы. 1868-1869 жылдардағы азаматтық соғыс және оның нәтежесі.  1868 ж. 
3 қаңтардағы Императорлық билікті реставрациялау манифесті.  Мэйдзи 
реставрациясының тарихи мәні. Жапонияның капиталисттік даму жолына 
түсуі.  

 
Мэйдзи қайта құрулары.  
Интенсивті модернизация алғышарттары. Мэйдзи императорының 

қызметінің басталуы. Мемлекеттік басқарудың жаңа жүйесін бекіту. Алғашқы 
сыртқы саяси қадамдар. Феодалдық сепаратизмді тізгіндеу мен елді 
мемлекеттік біріктірудің аяқталуы. Княздықтарды жою және жергілікті өзін - 
өзі басқару институттары мен префектуралардың құрылуы. Жаңа әкімшілік 
жүйенің құрылуы. Сословиелік жүйенің  реформалары. Қарулы күш пен 
полицияны реформалау. Әскерді еуропалық үлгіде құру. Жалпыға бірдей 
әскери борыштылықты енгізу. Жаңа соттық-құқықтық жүйені қалыптастыру. 
Білім беру саласындағы реформалар. 1871-1873 жж. аграрлық реформалар. 
Феодалдық жер иелену монополиясын жою. Жерге капиталистік жеке меншік 



принципін енгізу. Бұрынғы даймелар мен самурайлардың зейнетақыларын 
капитализациялау.  Өндірісті дамытудағы мемлекеттің ролі.   60-70 жж. 
экономикалық  реформалардың нәтижесі.  

Мэйдзи реформалары кезеңіндегі әлеуметтік қарсылық. Елдегі 
капиталистік қатынастардың дамуы. Әлеуметтік-саяси жүйенің жаңа әлпетінің 
қалыптасуы. Жапон қоғамындағы қатынастар жүйесіндегі өзгерістер. 
Әлеуметтік қарсылықтың сипаты мен түрлері. Әлеуметтік қарсылық 
акцияларының негізгі категориялары. Шаруалар наразылығы. 
Ёнаосиқозғалысы. Самурайлар оппозициясы. Сацума көтерілісі. Либералдық 
оппозиция. «Еркіндік пен халық құқықтары қозғалысы». Жұмысшы табының 
қалыптасуы. Алғашқы жұмысшылар ереуілдері.  

 
XIX ғасырдың 80-ші жылдарындағы экономикалық қайта құрулар. 

Саяси жүйені реформалау және үкіметті еуропалық үлгіде құру. 
Жапон капитализмі дамуындағы бетбұрысты кезең. Экономикалық 

саясаттағы өзгерістер. Мемлекеттік кәсіпорындарды сату жөніндегі заңның 
қабылдануы.Жекекапиталистік кәсіпкерліктерге жеңілдіктер беру саясаты. 
Жапонияның қаржылық-өндірістік топтары -дзайбацулардың қалыптасуы. 
Экономиканың жекекапиталистік саласының дамуы.  Қаржылық тұрақтандыру 
саясаты. Мацуката реформалары. Ұлттық банктер жүйесін жою және банктік 
жүйені еуропалық үлгімен құру. Салықты арттыру мен мемлекеттік 
шығындарды қысқарту. Жаңа қаржылық-экономикалық саясат.  Ақша 
айналымын тұрақтандыру.   Қаржылық тұрақтандыру саясатының әлеуметтік-
экономикалық салдары. Жапон өндірісінің екіжақты құрылымы. Транспорт 
және байланыс саласының дамуы. Жапондықтардың жаңаша батыстық үлгімен 
өмір сүру бейнесі. Текстильді өндіріс  саласындағы артық өндірудегі алғашқы 
қиыншылықтар. Сыртқы сауданың дамуы. Сыртқы сауда құрылымының 
өзгеруі. Жапон сауда компаниялары ұстанымдарының нығаюы.   
Елдің саяси өмірінің жандануы. «Дзиюминкенундо» оппозициялық 
қозғалысының қызметі. Жапониядағы алғашқы саяси партиялардың құрылуы. 
«Риккэн дзиюто»–конституциялық либералды партия.«Риккэнкайсинто»–
реформалар мен дамудың конституциялық партиясы.  

Жапон мемлекеттігін нығайту шаралары. Аристократиялық титулдарды 
енгізутуралы указ (июль 1884 ж.). Мемлекеттік аппарат реформасы.  

Алғашқы жапон конституциясының дүниеге келуі. Конституцияның 
елғашқы жобалары. Ито Хиробумидің батыс елдеріне үкіметтік іс-сапары. 
Құпия кеңестің құрылуы және конституция жобасын жасау. 1889 жылы 
11ақпанда конституцияны жариялау. Конституцияның негізгі қағидалары. 
Парламентті құру және оның қызметінің басталуы. Парламентке алғашқы 
сайлаулар және оның алғашқы сессиялары. Гэнро институты.  

 
XIX ғ.70 – 90 шы жж. Жапонияның сыртқы саясаты.  
Қиыр Шығыстағы еуропалықелдердің империалистік бақталастығы. 

Жапон сыртқы саяси мақсаттарының қалыптасуы. Сыртқы саясаттың негізгі екі 
бағыты: батыс елдерімен бекітілген тең емес келісімдерді жоюжәне 



континенттегі жаулап алушылық іс шараларға солармен бірге қатысу. Жеке 
колониялық империя құру мақсатындағы агрессиялық сыртқы саясат жүргізу.  

Қытайға агрессияның басталуы. Тайванға әскери экспедиция. Рюкю 
(Окинава) аралдарын қосып алу. Кореяға қатысты саясат. 1876 ж. жапон-корей 
келісімі. Жапон-корей қатынастарының шиеленісуі. Жапонияның Кореяның 
ішкі саясатына белсенді түрде араласуы. Кореяда прожапондық төңкеріс жасау 
әрекеті. Ли-Итоконвенциясы. 

Орыс-жапон қатынастарының дамуы. Сахалин мәселесі. 1875 ж. орыс-
жапон Санкт-Петербург келісімі. 

Жапонияның тең емес келісімдерді жою жолындағы күресі. 
Халықаралық сахнада теңқұқылы дәрежеге қол жеткізу үшін дипломатиялық 
және әскери тәсілдерді қолдану. ИвакураТомомидің АҚШ-қа сапары– жапон 
дипломатиясының сынама тасы. Сыртқы саясаттағы жаңы әдістер. Теңқұқылы 
халықаралық дәрежеге қол жеткізу.  

 
Жапонияның ұлы державаға айналуы. Жапонияның әлемді 

империалисттік бөліске салу күресіне кірісуі (1894-1904).  
Әлемді территориялық бөліске салу күресінің ұшығуы және 

халықаралық сахнадағы күштер ара қатынасының өзгеруі. Жапонияның 
халықаралық жағдайы. Жапон экспансиясының болашақ нысандары. 

1894-1895 жж. жапон-қытай соғысы. Кореядағы жапон-қытай қарама-
қайшылықтары. Әскери іс-қимылдар барысы. 17 сәуір 1895 ж.  Симоносэки 
бейбіт келісіміне қол қою.Ресей, Германия және Францияның араласуы. 

Жапонияның Қытайды бөліске салу күресіне қатысуы. Қытайдың ішкі 
жағдайы.  Қытайдағы ықпал ету аймақтары үшін империалисттік бақталастық.   
Қытайдағы «ашық есік пен тең мүмкіндіктер» докринасы. Қытайдағы жапон 
саясатының ерекшеліктері. Қытайдағы ихэтуандар көтерілісі жәнееуропалық 
державалар мен Жапонияның көтерілісшілерге қарсы әскери интервенциясы. 
Орыс - жапон қатынасының нашарлауы. Ағылшын - жапон одағының 
құрылуы.  XX ғ. басындағы Жапонияның халықаралық позициясының нығаюы 
және оның себептері.  

1904-1905 жж. орыс-жапон соғысы. Орыс-жапон қайшылықтарының 
себептері. Ресейдің Қиыр Шығыста әскери салмақ таныта бастауы. Орыс-
жапон қатынастарының шиеленісуі. «Тайро досикай» - «Антиорыс лигасының» 
құрылуы. 

Соғыс қарсаңындағы Қиыр Шығыстағы халықаралық  жағдай.1902 ж. 
ағылшын- жапон одақтық келісімінің себептері. Ресей мен Жапония 
арасындағы дипломатиялық қатынастардың үзілуі және Порт-Артурға қарсы 
Жапонияның шабуылының басталуы. Құрылықтағы әскери жағдай. Соғыстың 
аяқталу кезеңі. Цусима шайқасы және орыс эскадрасының талқандалуы.  

 
1895-1904 жж. Жапонияның ішкі жағдайы. Мэйдзи дәуірінің  соңғы 

жылдарындағы Жапония (1905-1912). 
Экономикалық жағдайдың нашарлауы. Жапониядағы соғысқа қарсы 

қозғалыстар.  Жапонияның ресурстарының таусылуы.  Бейбітшілікке 



ұмтыла бастау. Тараптардың келіссөздерге дайындалуы. Портсмутта Ресей мен 
Жапония арасындағы келіссөздердің басталуы.Т.Рузвельттің келіссөздерге 
кірісуі. 1905 ж. 5 қыркүйектегіПортсмут бейбіт келісіміне қол қойылуы.Бейбіт 
бітімге келгеннен кейінгі Жапониядағы үкіметке қарсы наразылықтар.  

Жапония үшін соғыста жеңудің мәні. Жапонияның ұлы держава ретінде 
танылуы. 

Сыртқы саясатта жаулаушылық үрдістердің басым ала бастауы. Орыс-
жапон соғысының нәтижесін Кореяны толық жаулап алу үшін пайдалану. 
Кореяға Жапон протекторатының орнауы. Ито Хиробумидің Сеуілде бас 
резидент болып тағайындалуы. Корей халқының антижапондық көтерілісі. 
Кореяны аннексиялауды аяқтау. Тәуелсіз Кореяны жою және оны  жапон 
колониясы «Тёсэнсотокуфуға» айналдыру.  Жапонияның Маньчжуриядағы 
экспансиясы. 1905 ж. Қытай мен Жапония арасындағы Пекин келісіміне қол 
қою. Жартылай мемлекеттік Оңтүстік Маньчжурия темір жол компаниясы 
(ЮМЖД) мен Шығыс-отаршылдық қоғамының құрылуы.  

Ұлы державалар және Жапония. Қытайдағы империалисттік текетірестің 
шиеленісуі. Жапон-американ қайшылықтарының  тереңдеуі. Жапон-британ 
қатынастарының салқындауы. Орыс-жапон қатынастарының жақсаруы. 1916 
жылы патшалық Ресей мен Жапонияның құпия одақтастық келісімі.  

Жапонияның ішкі саяси жағдайы. Қоспартиялы жүйенің иммитациясы. 
Жұмысшылар қозғалысының өршуі. Солшыл саяси күштердің белсенділігі. 
КатаямаСэнменКотокуДэндзироның қызметі.  

 
«Тайсе демократиясы» кезеңіндегі Жапонияның ішкісаяси жағдайы.  

Жапония бірінші дүниежүзілік соғыста (1914-1918). 
Жапонияның әскери-бюрократиялықтан«партиялық кабинеттер» 

жүйесіне көшуі (1912-1918). Жапониядағы азаматтық қоғамның 
қалыптасуының жаңа кезеңі –«Тайсё демократиясы».  Жапон қоғамындағы 
өзгерістер. Жапония үшін жаңа құндылықтардың қалыптасуы. Жеке тұлға мен 
қоғамның өзара қатынасы жайындағы мәселе. Азаматтық қоғамның 
қалыптасуы. Кабинеттерді құру принциптері. Тайсё жылдарына тән 
ерекшеліктер. Жаңа жапондық саяси мәдениеттің қалыптасуы.  

Дүние жүзілік соғыс кезеңіндегі ішкі саясат. Кацураның үшінші 
кабинеті. Адмирал Ямамото кабинеті. Окума үкіметі. Тэраути кабинеті.   

Бірінші дүние жүзілік соғыс жылдарындағы экономикалық жағдайдың 
нашарлауы. «Күріш бунттары» - әлеуметтік қарсылықтың жалпы 
қозғалыстары. «Күріш бунттарының» экономикалық және саяси жемістері. 

Жапонияның соғысқа ену себептері. Соғыстың жариялануы және 
Жапонияның Германияға қарсы әскери қимылдарының басталуы. Циндаоны 
алу және Шаньдундағы әскери бекіну. Жапония үшін қолайлы халықаралық 
жағдай. Қытайға экономикалық, саяси, әскери ену бағдарламасы. Антанта 
елдерінің позициясы. Қытай үкіметінің «21 талапты» қабылдауы.  
 Бейбіт бітімге қатысты Жапон дипломатиясының іс қимылдары.  Қиыр 
Шығыстағы империалистік мүдделер шиеленісі. Қытай мәселесіне қатысты 
жапон–америка келіссөздері.  Жапонияның Париж бейбітшілік 



конференциясына қатысуы. Париж конференциясының шешіміне сәйкес 
Жапонияға Қытайдағы «неміс иеліктерінің» берілуі. Қытайдағы антижапондық 
демонстрациялар және жапон тауарларына байкот. Жапонияның халықаралық 
сауда байланыстарының артуы. Жапонияның экономикалық дамуына 
дүниежүзілік соғыстың әсері.  

 
Жапонияның қазіргі заман тарихы 

 
Империялық Жапонияның «либералды онжылдығы». Жапонияның 

1918-1930 жж. сыртқы саясаты.  
Бірінші дүние жүзілік соғыстан кейін халықаралық қатынастар жүйесінің 

өзгеріске ұшырауы. Халықаралық қатынастар идеологиясындағы өзгерістер. 
Жапон сыртқы саясатындағы жаңа бағыттар мен әдістер. Ішкі саясаттағы 
либералды үрдістердің артуы мен бәсеңдеуі (1919-1930 жж.)  

Саяси ұстанымдардың нығаюы, монополистік капиталдың белсенділігі. 
«Партиялық» үкіметтің пайда болуы. «Халық премьері» - Хара Такасидің ішкі 
және сыртқы саяси бағыты. Қаржылық капиталдың мүддесін қорғау, 
империалисттік агрессяның нығаюы, отаршылдық экспансияның кеңеюі, 
мемлекет ішіндегі демократиялық қозғалыстарды басу.  

«Қуыршақ басшылардың» билігі. 1923 жылғы «ұлы жер сілкінісінен» 
кейінгі ел өнеркәсібінің жандануы.  1924 ж. Като Такааки үкіметінің билік 
басына келуі («Мицубиси» кабинеті). Сайлау құқығын кеңейту қозғалысының 
жандануы. «Жалпыға бірдей сайлау»  және «қоғамдық тыныштықты сақтау» 
заңдары. 20-шы ғасырдағы жапон  саясатының екіжақтылығы. 1927 жылғы 
қаржылық дағдарыс. Формоза банкімен болған жанжал.  

Танака Гиити кабинетінің саясаты. Құпия  «Танака меморандумы». 1928 
ж. жалпыға бірдей сайлау. Ішкі және сыртқы саясаттың қатаңдануы.  
Жапониядағы жұмысшылар қозғалысының дамуы. 1918-1922 жж. толқулар. 
Коммунистік ұйымдардың пайда болуы. Солшыл саяси партиялардың 
құрылуы. «Либералды онжылдық» нәтижесі.  

Жапон сыртқы саяси стратегиясының қарама-қайшылыққа толы сипаты. 
Орыс Қиыр Шығысындағы жапон итервенциясы. Жапонияның Антанта 
елдерінің әскери  интервенцияны жоспарлау жиналыстарына қатысуы.  
Интервенцияның басталуы.  «Николаев инциденті». Қиыршығыс 
Республикасының құрылуы (ҚШР). 1922 жылы Владивостоктағы кеңес 
үкіметінің құрылуы мен жапон интервенциясының күйреуі. КСРО мен 
Жапония арасындағы дипломатиялық қатынастардың орнатылуы.  

Бірінші дүние жүзілік соғыс нәтижесіндегі әлемдік тәртіпті қайта 
қарастыру. Қиыр Шығыстағы соғыстан кейінгі реттестіру мәселелері. 
Вашингтон конференциясы мен оның нәтижесі. Ағылшын – жапон одағының 
жағдайы.  Қытайдағы саясат жөніндегі «9 алпауыт келісімі» . Шаньдун 
мәселесінің шешілуі. Теңіз күштерінің қарулануына қатысты мәселелер. «5 
алпауыт келісімі».  

Соғыстан кейінгі имприалистік державалар арасындағы Қиыр Шығыс 
пен Тынық мұхитын әсер ету аймақтарына бөлісуі.  



Қытайға қатысты сыртқы саясат. Екі бағыттың өзара текетіресі. Танака 
үкіметінің қытайлық саясаты. 1928 ж. «Маньчжур инциденті». Жапонияның 
«Бриан – Келлог пактісіне» қосылуы. Танаканың отставкаға кетуі.  

Жапония 1930 ж. Лондон конференциясында.: Теңіз күштері қаруларын 
қысқарту туралы  Лондон келісімі және осы мәселеге қатысты ішкі саяси күрес. 
Жапонияның қарулануды шектеу саясатынан бас тартуы. Соғысқа әзірлену 
талабына сәйкес жапон экономикасының құрылымын өзгерту.  
  

Әлемдік экономикалық дағдарыс және Жапония (1929-1931). 1931-
1936 жж. Жапонияның әскери авантюралары. 

Әлемдік экономикалық дағдарыс кезеңіндегі Жапонияның экономикалық 
дамуы. 1929-1933 жж. әлемдік экономикалық дағдарыс, оның жапон 
экономикасына әсері.  

Жапон экономикасындағы дағдарыстар.  Өнеркәсіптегі өндірістің 
төмендеуі. Орта және ұсақ кәсіпорындардың банкротқа ұшырауы. Ауыл 
шаруашылығындағы дағдарыс. Ауыл шаруашылық өнімдерінің өзіндік құнын 
жоғалтуы. Жұмыссыздықтың көбеюі. 

Қаржылық саясатты өзгерту арқылы мемлекеттің экономиканы 
тұрақтандыру  шаралары. «Бақылаудағы инфляция» бағыты.  

Жапон ішкі саясатына әлемдік дағдарыстың әсері. Ішкі саяси жағдайдың 
шиеленісуі. Жұмысшылар жағдайының күрт нашарлауы. Әлеуметтік 
наразылық қозғалысының өрлеуі. Қарсылық күресінің сипаты. Соғысқа қарсы 
демонстрациялар. Полицейлік репрессиялар.  

Билеуші топтар арасындағы наразылық. «Жаңа»  және «ескі» концерндер 
тарапынан саяси бағытты қайта қарастыруға қатысты талаптар. Сырты және 
сыртқыэкономикалық саясат негізі - «бірлесіп гүлденудің шығысазиялық 
аймағы»  концепциясы және оның мәні.  Әлеуметтік шиеленістерден шығу 
жолдарын іздестіру. Жапонияның Азия материгінде жаулаушылық саясатқа 
көшуі.  

Жапониядағы саяси афералардың өрбуі және басты саяси күштердің 
сипаты. Жапон саясатындағы ұлтшылдардың әсері. Саяси өмірде әскерилердің 
ролінің күшеюі. Әскери ортадағы өзара қарама-қайшылықтар. «Жас 
офицерлердің» саяси аренаға шығуы. Жапониядағы фашистік қозғалыстың 
қалыптасуы. Ұлттық-социалистік бағыт. Әскери-фашисттік бағыт. Алғашқы 
әскери заговорлар.  Қытайдағы жапон агрессиясы. 1931 ж. Маньчжур 
инциденті. 1932 ж. Шанхай инциденті.  1932 ж. Манчжоуго қуыршақ 
мемлекетінің құрылуы. Ұлттар Лигасында маньчжур мәселесінің 
қарастырылуы және Жапонияның Ұлттар Лигасынан шығуы. Маньчжуриядағы 
оқиғалар және жапон-орыс қатынастарының шиеленісуі. КВЖД мәселесінің 
шешілуі.    

Жапониядағы үкіметтік дағдарыс және Инукаи Цуёсидің соңғы 
«партиялық» кабинеті.  Террористтік ұйымдар қызметінің жандануы. Адмирал 
Сайтоның «ұлттық бірегейлік» кабинеті. Окада үкіметі. «Императорлық билік 
мәні» теориясы.   26 ақпан 1936 ж. путч. Путчті басу және  Жапониядағы 
фашисттік қозғалыстың аяқталуы.  



 
Шығыс Азияда «жаңа тәртіп» орнату жолындағы Жапония (1937-

1941). 1941-1945 жж. Тынықмұхиты соғысындағы Жапония. 
Хирота Кокидің жаңа үкіметінің құрылуы. Тоталды мемлекет құру 

жоспары. 1936 жылы Еуропада «антикоминтерндік  пактіні» бекіту.  
Жапониядағы саяси партияларды жою әрекеттері. Коноэнің алғашқы 

кабинеті мен оның үкіметтік бағдарламасы. Жапон – қытай соғысы басталуы. 
1937 ж. 7 шілдедегі Лукоуцзяодағы инцидент және Қытайға Жапонияның 
әскери соғыс қимылдарын бастауы.  Шет мемлекеттердің Қытайдағы соғыс 
басталуына қатысты ұстанымдары.  

Жапония мен КСРО арасындағы өқатынастардың шиеленісуі. Хасан 
көліндегі шайқас. Халхин-Голдағы жарияланбаған соғыс және кеңес 
әскерлерінің жапондықтарды ығыстыруы.   Жапонияның Ұлыбритания 
және АҚШ-пен қатынастарының шиеленісуі. Абэ үкіметінің жапон–америка 
қарама-қайшылықтарын жұмсарту талпыныстары.  

«Шығыс Азиядағы жаңа тәртіп» концепциясының мәні. Қытайдағы 
соғыстың Жапония экономикасына әсері.  

Коноэнің «жаңа саяси құрылым» принциптері.  
1940 ж. Германия, Италия және Жапония арасындағы «үшжақты пакт». 

1941 ж. 13 сәуірдегі кеңес-жапон нейтралитеті жөніндегі пактінің қабылдануы. 
Жапон агрессиясы бағытының айқындалуы. Оңтүстік теңіз елдеріне қарай 
жапон экспансиясының кеңеюі.  Жапонияның соғысқа кірісуінің соңғы 
қадамдары. 

Соғыстаң алғашқы кезеңі. Перл-Харборға шабуыл. Филиппинді жаулап 
алу. Сингапурдың құлауы. Стратегиялық белсенділік жолындағы күрес.   
Мидуэйдегі шайқас. Австралия маңындағы күрес. Жапонияның Қытайдағы 
және Тынық мұхитындағы әскери іс қимылдары.  

Әскери жетістіктер кезеңіндегі Жапонияның сыртқы саясаты. Одақтас 
елдермен қарым-қатынас. Жапонияның КСРО-ға қарсы соғысқа қатысу 
мәселесі. Азия халықтарына қатысты саясат.  

Жапон империясының жеңіліске ұшыра бастауы. Тынық мұхитының 
орталығындағы соғыс операциялары. 1944 жылы Бирмадағы әскери қимылдар. 
Жапон әскерлерінің Орталық Қытайға басып кіруі. Филиппин теңіз шайқасы. 
Окинава үшін шайқас. Жапонияға әуе соққысы. Теңіз қатынас жолдарындағы 
шайқас.  

Соғыс жылдарындағы Жапонияның ішкі жағдайы. Жапон парламентінің 
қызметі. Соғысқа наразылық білдіру. Халықты «рухани мобилизациялау» 
саясаты. Тодзе үкіметінің биліктен кетуі.  Коисо кабинетінің саясаты.  

Жапония жеңілу қарсаңында.  Потсдам декларациясы. Жапон қалаларын 
атомдық бомбалау. КСРО-ның Жапониямен соғысқа кірісуі. Жапонияның тізе 
бүгуі.  

 
Оккупация мен соғыстан кейінгі реформалар кезеңіндегі Жапония 

(1945-1952).  



Демократиялық даму жолындағы Жапония. Екінші дүниежүзілік 
соғыстан жеңілудің Жапония үшін салдарлары. Жапонияны оккупациялау 
ерекшеліктері. Жапонияны демократизациялау мен демилитаризациялау 
саясаты. Жапонияндағы соғыстан кейінгі қайта құрулар. Жапонияны 
оккупациялау кезеңдері және олардың сипаты. Оккупация саясатындағы «кері 
бағыт», оның  себептері. Оккупацияның соңғы жылдарындағы Жапониядағы 
ішкі саяси күрес. Сан-Францисскодағы бейбітшілік келісіміне қол қою. 
Оккупацияның аяқталуы.  

 
Әлемдік держава дәрежесін қайта қалпына келтіру жолындағы 

Жапония (1952-1971).  
Экономиканы қалпына келтіруді аяқтау. «1955 жылғы саяси жүйенің» 

құрылуы. Халықаралық қатынастар жүйесінде Жапонияның орын іздеуі. 
Жоғарғы қарқынды экономикалық өрлеу феномені. Жаңа саяси партиялар мен 
профорталықтардың құрылуы. Қалыптасып келе жатқан көпполярлы әлемдегі 
Жапонияның сыртқы саясаты.   

 
Жапония жоғарғы қарқынды экономикалық өрлеу кезеңінде.  

Қазіргі таңдағы көшбасшылар қатарындағы Жапония (1971-1989).  
Жоғарғы қарқынды экономикалық өрлеу кезеңінің аяқталуы. Жапон 

дипломатиясының белсенділігі. Ішкі саяси өмірдегі жаңа өзгерістер. 
Құрылымдық қайта құрудан кейінгі Жапонияның экономикалық дамуы. 
Сыртқы саясаттың жаһандануы. Жапонияның ішкі саяси өмірі. Жетекші саяси 
партиялардың эволюциясы.  

 
Жапония блоктық қарама-қарсы тұрудың соңғы сатысында (1981-

1989). Қайта құрулар алдындағы (1990-2000) және жаңа мыңжылдықтағы 
Жапония.  

Экономикалық дағдарыс онжылдығы. Әлеуметтік саладағы жаңа 
тенденциялар. «1955 жылғы саяси жүйенің» қызметінің аяталуы мен 
коалициялық үкіметтер кезеңінің басталуы. Сыртқы саясаттың негізгі 
мәселелері. Ғасырлар тоғысындағы ішкі саяси аренадағы өзгерістер.  

 
Жапонияның XXI ғасырдағы саяси және экономикалық дамуы. 
Жапонияның ішкі саяси мәселелері. Дз. Коидзуми реформалары. 

Жапонияның сыртқы саясаты және оның жаңа бағыттары. Экономикалық даму 
мәселелері. Саяси күштерді орналастырудағы өзгерістер. 2011 жыл  11 
наурыздағы оқиға және оның Жапония үшін экономикалық және саяси 
салдарлары. Жапонияның Орталық Азаядағы және Қазақстан 
Республикасындағы сыртқы саясаты.   

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 



1. Мэйдзи Реставрациясы және оның тарихи маңызы. Мэйдзи қайта 
құрулары.  

2. Мэйдзи дәуіріндегі экономикалық реформалар. Мэйдзи дәуіріндегі 
білім беру саласындағы реформалар.  

3. Мэйдзи дәуіріндегі әлеуметтік қарсыллық.  
4. Мэйдзи дәуіріндегі саяси жүйені қайта құру. 
5. Үкіметті еуропалық үлгіде құру. Алғашқы жапон конституциясын 

жасау.  Жапон парламенті жұмысының басталуы.  
6. XIX ғ. 70-90-шы жылдарындағы Жапонияның сыртқы саясаты.  
7. Жапонияның тең емес келісімдерді жою жолындағы күресі.  
8. XIX ғ. соңындағы Жапонияның Қытайды бөліске салу күресіне 

қатысуы.  
9. Жапон–қытай және орыс–жапон соғысы аралығындағы кезеңдегі 

Жапонияның экономикалық дамуы.  
10. Жапон–қытай және орыс–жапон соғысы аралығындағы кезеңдегі 

Жапонияның ішкі саяси дамуы.  
11. Мэйдзи дәуірінің соңғы жылдарындағы Жапонияның ұлы 

державалармен қатынастары. 
12. Мэйдзи дәуірінің соңғы жылдарындағы Жапонияның ішкі саяси 

жағдайы.  
13. Жапониядағы «Тайсё демократиясының» мәні. 
14. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Жапонияның ішкі саяси 

жағдайы.  
15. Жапонияның бірінші дүние жүзілік соғысқа қатысуы. Париж 

бейбітшілік конференциясындағы Жапония.  
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 

 
1. 1918-1930 жж. жапон  ішкі саясатындағы либералды үрдістердің 

артуы мен бәсеңдеуі.  
2. 20-шы ғасырдың 20-30-шы жылдарындағы Жапонияның ішкі саяси 

және экономикалық дамуы. 
3. 1918-1930 жж. жапон сыртқы саясатының қарама қайшылықтары. 

Шығыс азиядағы «жаңа тәртіп» үшін күрес (1937-1945). 
4. Жапония Тынық мұхитындағы соғыста. Екінші дүние жүзілік 

соғыста ж салдары. 
5. Оккупация кезеңіндегі Жапонияның демилитаризациялануы мен 

қоғамдық–саяси өмірінің демократизациялануы. 
6. Оккупация кезеңдері және оның сипаты (1948-1952). Оккупация 

саясатындағы «кері бағыт» және оның себептері.  
7. 20 ғасырдың 50-60 жылдарындағы экономиканы қалпына келтіруді 

аяқтау.  
8. «1955 жылғы саяси жүйенің» құрылуы. Оккупациялық кезеңнен 

кейінгі Жапонияның ішкі саяси дамуы. 



9. Жоғарға қарқынды экономикалық өрлеу кезеңіндегі Жапония 
(1960-1971).  

10. 20 ғасырдың 70-80-ші жылдарындағы Жапонияның ішкі саяси 
өміріндегі өзгерістер. 

11. Құрылымдық қайта құрулардан кейінгі жапон экономикасы (80-ші 
жылдар). 90 жылдардағы жапон экономикасындағы дағдарыстық жағдай.  

12. Әлемдегі блоктық қарама-қарсы тұру аяқталғаннан кейінгі және 
жаңа ғасырдағы Жапонияның сыртқы саясаты.  

13. 20 ғасырдың 90-шы жылдарындағы Жапонияның ішкі саяси өмірі. 
14. 21 ғасырдағы Жапония:  экономикалықжәне саяси дамуы.  
15. Жапония мен Қазақстан: екіжақты қатынастың келешегі мен үрдісі. 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Мэйдзи кезеңіндегі мемлекеттік идеологияның қалыптасуы.  
2. Жапониядағы алғашқы саяси партиялар.  
3. Алғашқы Жапон конституциясының тарихы.  
4. XIXғ. 70-90-шы жылдарындағы  Жапонияның сыртқы саясаты.  
5. XIX ғ. 70-90-шы жылдарындағы Жапонияның Кореяға қатысты 

саясаты.  
6. XIX ғ. 70-90-шы жылдарындағы жапон-орыс қатынастары.  
7. 1894-1895 жж. жапон-қытай соғысы. 
8. 1904-1905 жж Орыс-жапон соғысы, барысы нәтижесі. 
9. Мэйдзикезеңіндегі Жапонияның ұлы державалармен қатынасы. 
10. Мэйдзи қайта құру кезеңіндегі Жапонияның ішкі саяси жағдайы. 
11. Жапониядағы «Тайсё демократиясы». 
12. Жапония бірінші дүниежүзілік соғыста. 
13. Жапониядағы «күріш бунттары»- әлеуметтік қарсылықтың жалпы 

қозғалыстары. 
14. Жапонияның экономикалық дамуына әлемдік соғыстың әсері. 
15. Жапон парламентінің құрылу тарихы. 

 
КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Жапонияның Шығыс Азиядағы «жаңа тәртіп» үшін күресі (1937-
1945). 

2. Вашингтон конференциясындағы Жапония. 
3. 1937-1945 жж. жапон–қытай соғысы.  
4. Тынық мұхиты соғысындағы Жапония.  
5. Жапонияның соғыстан кейінгі оккупациясы және оның нәтижесі.  
6. Корей  соғысындағы Жапония.  
7. «1955 жылғы саяси жүйенің» құрылуы. 
8. Жапон экономикалық кереметі.  



9. Жапон–америка әскери–саяси одағы.  
10. Жапонияның саяси жүйесінің соғыстан кейінгі модернизациясы.  
11. 20 ғ. екінші жартысындағы Жапония жетекші саяси 

партияларының эволюциясы.  
12. Әлемдегі биполярлы жүйе жойылғаннан кейінгі Жапонияның 

сыртқы саясаты.  
13. Жапония мен Қазақстан: екіжақты қатынастың келешегі мен үрдісі. 
14. 2011 жылғы 11 наурызоқиғасынан кейінгі Жапонияның саяси 

дамуы. 
15. Қазіргі әлемдік саясаттағы Жапония.  
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ЖАҢА ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЗАМАНДАҒЫ КОРЕЯ ТАРИХЫ   

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Қазіргі заманғы тарих ғылымы тұрғысынан қарасақ,  қазіргі кезде біздің 

еліміз жан-жақты байланыс жасап отырған әлем елдері мен халықтарының 
тарихымен жастарды таныстырудың аса қажеттігі баршаға түсінікті. 

Жоғарғы оқу орындарында Шығыс елдерінің тарихын оқытудың 
білімділік, тәрбиелік, сондай-ақ оқушылардың таным қызметін дамытудың 
маңызы зор. 

№ Тақырыптар атауы 
1. Жаңа замандағы Корей тарихы.    
2. XIX ғ. бірінші жартысындағы Корея.    
3. 1894-1895жж. реформалар.  
4. Корей аннексиясы және  жапондық отарлық режимінің 

орнауы.  
5. Кореяның жапон отарлық үстемдігінен азат етілуі.  
6. КХДР және Корей Республикасы. 1948-1950 жж. 
7. 1950-1953 жж. Корей соғысы. 
8. «Сәуір революциясы» және Екінші Республика.  
9. Пак Чжонхидың «диктаторлық режимінің» билігіндегі 

Оңтүстік Корея.  
10. Корея Республикасы демократиялану жолында. 
11. ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы Корея.   
12. 1953-1960 жж. КХДР. 
13. 1970-1980 жылдардағы КХДР. 
14. КХДР-дың ядролық мәселесі. 
15. ХХI ғасырдағы корейаралық қатынас. 



Жаңа және қазіргі заман тарихы бойынша дайындалған бағдарламаның 
өзектілігі жас ұрпақтың жеке адам ретінде қалыптасуына, өзінің жеке тарихи 
түп тамырын терең түсіне білуіне, тұрмыстық, алуан  түрлі моральдық 
адамгершілік мәселелерін шеше білуіне көмектеседі. 

ЖОО студенттерге арнайы дайындалған бағдарламада қамтылатын 
негізгі білім беру мазмұнының нысанында  Шығыс халықтарының өмір сүрген 
мемлекеттердің пайда болуы, халықтардың ғұрыптары туралы баяндалады. 

Бұл бағдарламаның басты ерекшелігі —  студенттер Шығыс елдерінің 
мемлекет болып қалыптасуы мен құқықтық тарихы туралы жалпылама 
мәліметтер алады. Студенттер жалпы  адамзаттық және құқықтық мәдениетті 
меңгереді. Курсты меңгеру үшін студенттерге негізгі сатысындағы алған 
білімдері  қажет етіледі. 

Жоғарыда аталған тарихи обьектілер адамзаттың кез келген қоғамның 
қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдениет сияқты маңызды 
салаларын қамтитын болғандықтан оқушыларға адамзат қоғамының тарихын 
толық түсінуіне мүмкіндік береді. 

Курстың мақсаты студенттерді әлеуметтік белсенділікке, ежелгі дүние 
жүзінің және Шығыс мемлекеттерінің  басынан кешірген аса елеулі тарихи 
оқиғалары мен, жинақталған бағалы құндылықтармен таныстыра отырып, 
жауапкершілікке, тиянақтылыққа, әлем  халықтарының тарихы мен мәдинетін 
сүюге тәрбиелеу. 

Курстың міндеттері Шығыс елдеріндегі мемлекет және құқық тарихын 
білуге үйрету; Шығыс мемлекеттеріндегі құқық жүйелері мен қайнар 
көздерінің ерекшеліктері туралы түсініктерін кеңейту; мемлекеттердің пайда 
болуы мен құқықтық тарихының кезеңдерін ажырата білу дағдыларын 
қалыптастыру. 

Егер курс тыңдаушы Шығыс мемлекеттердің құқық тарихын ажырата 
біліп, жаңа және қазіргі заман дәуіріндегі мемлекттердің пайда болуы мен 
құқықтық тарихынның кезеңдерін ажырата білсе, онда тыңдаушылардың 
шығыс елдері туралы ой-өрісі кемелденген, жалпы  адамзаттық   мәдени-
құндылықты меңгерген, бәсекеге  қабілетті тұлға қалыптасады. Сондықтан 
курс тыңдаушылары үшін өмірлік қажеттіліктерін қанағаттандыру мәселесіне 
байланысты сұрақтардың жауабын алуға мүмкіндік алады. 

XVII—XVIII ғғ. Кореядағы әлеуметтік-экономикалық өзгерістер. Жаңа 
сирхак ағымы. 

Жаңа агротехникаға өту, оның әлеуметтік-экономикалық салдары. 
Мелекеттің жаңа аграрлық саясаты. Қолөнері мен саудасы. XVII-XVIII ғғ. 
Кореядағы қолөнер өндірісінің өсуі. Әлеуметтік жіктелу. XVII-XVIII ғғ. 
Кореяда әлеуметтік жіктелудің нәтижесінде қалыптасқан халықтың үш негізгі  
жаңа тобы: ірі жер иеленушілер, жер иелігі бар шаруалар мен жері жоқ шаруа-
мердігерлер. Ірі жеке жериеленушілердің қалыптасуы. Кореяның 
экономикалық дамуындағы жаңа жол. Тауар-ақша қатынастарының дамуы. 

Идеялық  сирхак ағымының пайда болуы мен дамуы. Корей ойшылы Ли 
И (1536-1584). Идеялық  сирхак ағымының қайнар көзі отандық және корей 
тарихнамасында анықталады. Сирхак жер өңдеу мен жерді пайдалану  



саласындағы реформалары туралы. Лю Хёнвон. Сирхак өкілдерінің Кореяның 
мемлекетттік құрылысы, оның әлемдегі рөлі туралы. Чон Ягъёна реформалық 
жобасы. Хон Дэён, Ли Донму (1741-1793), Пак Чивон, Пак Чега. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Жаңа замандағы Корей тарихы. 
XVII—XVIII ғғ. Кореядағы әлеуметтік-экономикалық өзгерістер. Жаңа 

сирхак ағымы. 
 
XIX ғ. бірініші жартысындағы Корея.  
Тэвонгунның билігі. «Кореяның ашылуы» және әлеуметтік-

экономикалық қайта құрулардың басталуы. Кэхва-ундон реформаторлық 
қозғалысы. 

XIX ғ. басындағы Кореяның жағдайы. 1862 ж. Чинчжу көтерілісі. 
Тэвонгунның реформасы. 1863 жылдан басталған Тэвонгунның билігі кезіндегі 
Корея. ХVII–ХVIII ғғ. Кореяның экономикасының баяу көтерілуі. Қолөнер 
өндірісі мен кәсіпшілікке маманданудың көлемінің ұлғайуы. Халық санының 
өсуі, соның ішінде қала халқы. Ішкі және сыртқы сауданың жандануы. Жеке 
шаруашылық түрінің үлестік салмағының және тауарлы өндірістің артуы. 
Феодалдық мемлекеттің қарама-қайшылы экономикадағы рөлі. Ақшаның 
рөлінің артуы. 

ХІХ ғ. соңғы ширегіндегі Кореядағы феодалдың жүйесіндегі 
дағдарыстың өршуі. Янбандық басқару жүйесінің құлауы. Кореяның билік 
өкілдерінің арасындағы оқшаулану саясаты туралы пікір талас. Англияның, 
Францияның, АҚШ-тың отарлық экспансиясы, Кореядағы христиан 
миссионерлерінің қызметінің күшейуі. Францияның тікелей соғыспен басып 
алу қаупін тудыруы. Қытай мен Жапонияның отарлауы және Қиыр Шығысқа 
солтүстікатлант елдерінің кеңінен ену мүмкіндігі. 

1866 ж. Кореяға Францияның басып кіруі. 1871 ж. Кореяға қарсы 
американдық әскери басқыншылық. Кореядағы әскери жағалау линияларын 
күшейту және жалпы шаруалар көтерілісі. 1874 ж. Кореядағы билікке Мин 
әулеті өкілдерінің келуі. 

Жапонияның отарлық саясатының жандануы. 1876ж. жапон-корейлік 
«бейбітшілік пен достық туралы келісімі». Кореядағы экстерриториялық 
құқығына ие болудағы батыс державаларының бәсекелестігі. 

1882–1884 жж. Кореяның АҚШ, Англия, Германия, Италия, Ресей мен 
Франциямен әділетсіз келісімдері. Кореяда отар елге айналу дәуіріне аяқ 
басуы. 

«Жабық ел» саясатының аяқталуы. Әлеуметтік-экономикалық қайта 
құрылулардың басталуы. Кэхва-ундон қозғалысы. Ішкі саяси күрестің 
шиеленісуі. 1884 ж. мемлекеттік төңкеріс.  

1880-дың екінші жартысы мен 1890-шы жж. Корея. Чинджу және Кэрён 
уездеріндегі стихиялы шаруалардың бас көтерулері. Тонхак ілімінің шығуы. 



Тонхак «революциясы». Халық көтерілістері. 1893-1894 жж. шаруалар 
көтерілісі.  

 
1894-1895 жж. реформалар.  
Жапон-қытай соғысы және кабо мен ыльми жылындағы реформа. 

Мемлекеттегі қаржы тапшылығы және оны жеңу тәсілдері. Кореядағы 
әлеуметтік саладағы терең дағдарыс. Халық толқулары. Шаруалар көтерілісі. 
1894 ж. Кореядағы реформа. Нобилардың басыбайлы тәуелсіздігін және басқа 
ортағасырлық тәртіптерді жою. Азаматтардың заңды тең құққылығы. 1895 ж. 
Қытаймен Симоносеки келісімі. Тәуелсіздік қоғамының құрылуы мен қызметі. 
Корей Империясының жариялануы.   

 
Корей аннексиясы және 1910 ж. жапондық отарлық режимінің 

орнауы. 
1900-1905 жж. Корея. Жапон протектораттығының қол астындағы Корея 

(1905-1910). Жапония Кореяны отарлауы және тәуелсіздік жолындағы жапон 
отарлығына қарсы қозғалыстың бастапқы кезеңі.  

Кореядағы орыс-жапон текетіресі. 1904-1905 жж. орыс-жапон соғысы. 
Кореяны Жапонияның басып алуы. Портсмут келісімі және Кореяда Жапон 
протекторатының орнауы. Кореяның өз мемлекеттілігін жоғалтуы. 

ХХ ғ. басындағы ұлт-азаттық қозғалыстың өсуі. 1905-1907 жж. жапон 
отарлығына қарсы партизан қозғалысы. 

Корей аннексиясы және 1910 ж. жапондық отарлық режимінің орнауы 
Кореядағы жапон генерал-губернаторлығы және оның басқару тәсілдері.    
Кореяда жапон тілі мен мәдениетіне күштеу.  1910-1918 жж. Кореядағы жерді 
тізімге алу және оның нәтижесі. Үш есе қанау және шаруалардың  жаппай 
құлдырауы. Кореядағы жапондардың өндірістік экспансиясы.  

Кореядағы жапондық аннексиясынан кейінгі бірінші онжылдық.   
Аннексиядан кейінгі корей халқының ұлт-азаттық қозғалысы. 1919 ж. 
біріншінаурыз қозғалысы. Корей тәуелсіздік Декларациясы. Біріншінаурыз 
қозғалысының қортындысы мен салдары. Кореядағы біріншінаурыз халық 
қозғалысын басқанан кейінгі Жапонияның саясаты. «Мәдени басқару» жүйесін 
енгізуі. Басқару, білім беру мен заң саласындағы реформалар. 

1920-1930-шы жж. Кореяның жағдайы. Ел ішіндегі тәуелсіздік үшін 
қозғалыстың негізгі бағыттары. Коммунистік қозғалыстар және халықтық бас 
көтерулер. Ұлттық мәдениетті сақтау қозғалысы.  

Өнеркәсіп өнімінің көлемінің өсуі. Корей қоғамының әлеуметтік 
құрылысындағы өзгерістер. Партиялық ұйымдардың қалыптасуы. Жапонияға 
азық-түлікті күштеп тасыту жүйесі және полициямен басқару тәсілінің 
күшейуі. 

1929 ж. Вонсан ереуілі. 1929–1930 жж. бүкілхалықтық жапон езгісіне 
қарсы қозғалыс. Патризандық отрядтардың қозғалысы. Халықтық-
революциялық армияның құрылуы. Отанды қайта өрлету қозғалысы.  



Эмиграциядағы Корея Республикасының Уақытша үкіметі. «Кунминхве» 
қоғамының қызметі.  Маньчжуриядағы корей қарулы отрядтарының әрекеті. 
Ким Ирсеннің революциялық қызметі. 

Жапон-қытай  және екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Кореяның 
жағдайы. Тәуелсіздік үшін қозғалыстың жаңа кезеңі. Екінші дүниежүзілік 
соғыс жылдарындағы Корея. Кореядағы соғыс жағдайының енгізілуі. Отарлық 
езгінің күшейуі. Корей экономикасын күштеп соғыс қажеттілігіне жұмылдыру. 
Әскер мен еңбек міндеткерлігіне корей халқын жаппай жұмылдыру жүйесі. 

1937-1945 жж.  Жапон отарлығына қарсы қарулы күрес. Корей 
Халықтық-революциялық армиясының қарулы әрекеттері. Квантун 
армиясының жазалаушы экспедициясы. Кіші партизандық әрекеттер 
тактикасы.   

 
Кореяның жапон отарлық үстемдігінен азат етілуі.  
1945 ж. Кореяны Кеңес әскерінің  азат етуі. Кореядағы демократиялық  

қайта құрылулар.  Кореяны 38 параллельдің солтүстігінде Кеңес үкіметінің 
және оңтүстігінде американ әскерінің өз жауапкершілігіне алынып бөлінуі. 
Үлкен державалар саясатындағы Корей мәселесі. Үш держава қатысқан 
мәскеулік жиын мен оның шешімі. 1945-1948 жж.  Кореядағы КСРО саясаты. 
КХДР құру жолындағы алғашқы қадамдар. 1945-1948 жж. Кореядағы АҚШ 
саясаты. Корея Республикасын құру жолындағы алғашқы қадамдар. 1945-1948 
жж. корей саяси көшбасшыларының Кореяда  мемлекеттік құру мақсатында 
жасаған әрекеттері.   

 
1948-1950 жж. КХДР және Корея Республикасы. 
Солтүстік Корея Уақытша Халық Комитетінің құрылуы және оның 

әрекеті. 1946-1947 жж. Солтүстік Кореядағы  социалистік қайта құрулар. 
Оңтүстік Кореядағы американдық қайта құрулар.  «Корея бойынша БҰҰ 
комиссия». 1948 жылдағы Оңтүстік Кореядағы тәуелсіз таңдаудың өткізілуі 
және Ли Сынманның үкіметінің құрылуы.  КХДР Конституциясының 
қабылдануы. Корея екі әлемдік жүйенің бір-біріне қарсы тұрудағы эпицентрі 
тұрғысында.  

 
1950-1953 жж. Корей соғысы. 
Халықаралық жағдай және Корей соғысының басталуы. Әскери  

әрекеттердің және келіссөздердің жүруі.  Корей соғысы  (1950-1953) және оның 
кезеңдері. КСРО, АҚШ және ҚХР әскери қатысуы.  Корей мәселесі бойынша 
үлкен державалардың келіссөздері. 1953 жылғы Панмыньчжондық келісім. 
Соғыстың негізгі нәтижелері. Корей соғысының салдары. 

 
«Сәуір революциясы» және Екінші Республика. 
Корей соғысынан кейінгі Бірінші Республика.  1948 жылдың 15 

тамызында Корея Республикасының жариялануы. Ли Сын Ман 
президенттігінің дәуірі және сипаттамасы. 1960 жылғы «19 сәуір студенттік 
революциясы».  «Сәуір революциясы» және Екінші Республика. Оңтүстік 



Кореядағы «Екінші Республика» уақыты (1960 ж. сәуір – 1961 ж. мамыр) – 
республикадағы дағдарыстың жалғасы. 

1961 жыл 16 мамырдағы әскери төңкеріс. Пак Чонхидің билікке келуі. 
Үшінші Республиканың алғашқы жетістіктері. Оңтүстік Корея мен Жапония 
арасындағы қатынастың қайта қалпына келуі.  

1960-1980 жж. корей «экономикасы ғажабының» феномені. Билік 
авторитаризмі тұрақтылық факторы ретінде. Корей қоғамы дәстүрлі өмір 
көрінісінің экономика дамуында. Оңтүстік Корея экономикасындағы үлкен 
көпсалалы концерндердің рөлі.  

 
Пак Чонхи диктаторлық режимі билігі кезіндегі Оңтүстік Корея. 
Үшінші Республикадағы диктатура мен демократия. 1972 жылғы 

конституция, саясат және әкімшілік жүйенің өзгерісі. Юсин төңкерісі және 
Төртінші Республика кезіндегі диктатураның күшеюі. Әлеуметтік-
экономикалық саясат. Экономика дамуының негізгі бағыттары. Жаңа ауыл 
қозғалысы. 1979 ж. генерал Пак Чонхидің өлімі. Пак Чонхи диктатурасы және 
оның мәні.  Чон Духван режимінің экономикалық және саяси стратегиясын 
жалғастыруы (1980-1987 жж.). 

 
Корея Республикасы демократиялану жолында. 
Чон Духванның билікке келуі.  Бесінші Республиканың орнауы. Чон 

Духванның әлеуметтік-экономикалық  және сыртқы саясаты. 
1987 жылдағы демократиялық қайта құрулар үшін жаппай 

демонстрациялар. 1987 ж. демократиялық сайлау және генерал Ро Дэудің 
басқаруы. 1992 ж. президенттік сайлау және  Ким Ен Самның басқаруы. 
Әскердің саясат пен мемлекеттік басқарудан шегінуі.  

Ро Дэудің билікке келуі. Алтыншы Республиканың жариялануы. Ро 
Дэудің сыртқы саясаты. Ро Дэу президенттік жылдары кезіндегі әлеуметтік-
экономикалық жағдай. 

Ким Ёнсамды президент ретінде таңдау. Ким Ёнсам реформаларының 
бағыттары және «Халықаралық валюта қоры дәуірі».  

 
ХХ бірінші жартысындағы Корея. 
Ким Дэчжун президентті сайлау. «Халықаралық валюта қоры дәуірін»  

жеңу және Ким Дэчжун саясатының негізгі жетістіктері. Негізгі оқиғалар 
шежіресі. Ким Дэчжун және Но Мухён президенттердің сыртқы саясаттары. 
Корея Республикасындағы экономикалық жағдайлар. Оңтүстік Кореядағы  
интернет-революция және интернет-экономика. Ли Мен Бак және Пак Хын Ке  
президенттерінің кезіндегі Кореяның дамуы. 

 
1953-1960 жж. КХДР.  
1953-1956 жж. соғыстан кейінгі қайта құру жетістіктері. Корея Еңбек 

Партиясының ІІІ съезі және тәуелсіз жеке даму бағыттары.  Чхоллима 
қозғалысы.  



1956 жылдан кейінгі КХДР экономикасының дамуы. Жоспарлы 
әлеуметтік индустриализация. ҚХР мен КСРО экономиканы қайта қалпына 
келтіруге қатысуы.  

Корея Еңбек Партиясының IV съезді, «Чхонсанри әдісі» және «Тэандік 
жұмыс жүйесі».  Экономика және қорғаныста қатар алып жүру.  1972 жылғы 
конституцияның қабылдануы. КХДР мемелекеттік билігінің құрылымы. 
Кореяның Еңбек Партиясы: жалпы сипаттама. 

КХДР қаржылық жүйесі. Экономика дамуының және оның іске асуының 
бесжылдық жоспары. Корея Республикасымен байланысы және біріктіру 
мәселесі: мәселелері мен жетістіктері. 

 
1970-1980 жылдардағы КХДР. 
1970-1980 жылдардағы КХДР: «социализмді құруды толығымен аяқтау 

үшін күрес». КХДР алдында кешенді мәселелердің жинақталуы Халықты 
жаппай жұмылдырудың жаңа саясаты. Корея Еңбек Партиясының VІ съезді. 
1980 жылдардағы  солтүстіккорейлік қоғамды сыртқа ашудағы талпыныстар.  

Социалистік лагерь құлауы және Ким Ирсеннің өлімінен кейінгі КХДР. 
Сынақтар мен жаңа жол іздеу уақыты. 1992 және 1998 жылдардағы 
Конституция КХДР дамуындағы жаңа үрдістер бейнесі ретінде.  

 
КХДР-дың ядролық мәселесі. 
2000-2015 жж. КХДР. Негізгі оқиғалар хроникасы. Солтүстік Кореяның 

ішкісаяси оқиғалары. Сонгун идеясы мен саясаты. 2004 ж. саяси оқиға. Енчхон 
апаты. КХДР-дағы экономикалық реформалардың жаңа этапы. 2003-2004 жж. 
солтүстіккорейлік ядролық мәселенің алтыжақты келіссөздері. Жеңілсутекті 
атом электрстанциясының құрылысының мәселесі. 

 
ХХI ғасырдағы корейаралық қатынас. 
Корейаралық қатынастардың саяси негізі. Корейаралық саяси байланыс 

және келіссөз процесі. Корейаралық экономикалық байланыстар. Біріккен 
коммерциялық жобалар. Корейаралық әскери қақтығыстар. Қарулы 
шиеленістер мен қақтығыстар. Корейаралық мәдени байланыстар. 

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. XVII-XVIII ғғ. Кореядағы әлеуметтік-экономикалық өзгерістер.  
2. Кореяның әлеуметтік-экономикалық жағдайы. (ХІХ ғ. екінші 

жартысы) 
3. Әлеуметтік-экономикалық қайта құрулардың басталуы. Кэхва-

ундон реформаторлық қозғалысы. 
4. 1894-1895 жж. реформа. Тәуелсіздік қоғамының қызметі. 
5. Кореяда Жапонияның протекторатының орнауы.(1905-1910) 
6. Корей аннексиясы және жапондық отарлық жүйесі 
7. 1920-1930-шы жж. Кореядағы тәуелсіздік үшін қозғалыс. 



8. 1920-1930-шы жж. басқа мемлекеттердегі Кореяның тәуелсіздігі 
жолындағы қозғалысы. 

9. 1945-1948 жж. мемлекеттіктің қайта құрылу мәселелері. 
10. Корей соғысы (1950-1953) және оның кезеңдері. 
11. Пак Чжон Хидің билікке келуі. Үшінші және Төртінші Республика. 

Саяси әрекеттер тарихы.  
12. Корея Республикасы демократия жағдайында. 1991-1999 жж. 
13. 1970-1980 жж. КХДР. 
14. ХХI ғ. Корея Республикасы мен  КХДР. 
15. Кореяның бірігуі: мәселесі мен келешегі. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. XVII-XVIII ғғ. Кореядағы әлеуметтік-экономикалық өзгерістер.  
2. Кореяның әлеуметтік-экономикалық жағдайы. (ХІХ ғ. екінші 

жартысы) 
3. Әлеуметтік-экономикалық қайта құрулардың басталуы. Кэхва-

ундон реформаторлық қозғалысы. 
4. 1894-1895 жж. реформа. Тәуелсіздік қоғамының қызметі. 
5. Кореяда Жапонияның протекторатының орнауы.(1905-1910) 
6. Корей аннексиясы және жапондық отарлық жүйесі 
7. 1920-1930-шы жж. Кореядағы тәуелсіздік үшін қозғалыс. 
8. Корея Республикасы демократия жағдайында. 1991-1999 жж. 
9. 1970-1980 жж. КХДР. 
10.  ХХI ғ. Корея Республикасы мен  КХДР. 
11. Кореяның бірігуі: мәселесі мен келешегі. 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. 1920-1930-шы жж. басқа мемлекеттердегі Кореяның тәуелсіздігі 
жолындағы қозғалысы. 

2. 1945-1948 жж. мемлекеттіктің қайта құрылу мәселелері. 
3. Корей соғысы  (1950-1953) және оның кезеңдері. 
4. Пак Чжон Хидің билікке келуі. Үшінші және Төртінші Республика. 

Саяси әрекеттер тарихы.  
5. Корея Республикасы демократия жағдайында. 1991-1999 жж. 
6. 13197-1980 жж. КХДР. 
7.  ХХI ғ. Корея Республикасы мен  КХДР. 
8. Кореяның бірігуі: мәселесі мен келешегі. 
9.  Ким Чен Ирдің саяси портреті. 
10.  «Корей экономикасы ғажайыбының» феномені. 

 



КУРСТЫҚ ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 
ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 

 
1. 1950-1953 жж. Корея соғысы және Кореяның бөлінуі.  
2. Ким Чен Ирдің саяси портреті. 
3. «Корей экономикасы ғажайыбының» феномені. 
4. Корей экономикасындағы көпсалалы концерндер. 
5. Қазіргі  Кореядағы саяси партиялар. 
6. Кореядағы ғылымның дамуы. 
7. Қазіргі Кореядағы саяси жүйе: қалыптасуы  және эволюциясы.  
8. 1997 жылғы «Азиялық» қаржы дағдарысы және Оңтүстік Корея.  
9.Оңтүстік Корея мен Қазақстанның экономикалық және мәдени 

байланыстары.  
10. Кореядағы ұлттық дәстүрлер және жаһандану мәселесі. 
11. Корей этникалық диаспора. 
12.Шетелдің корейлердің этникалық қатынастары. 
13. ХХІ ғасырдағы Корей мәселесі.  
 

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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ТҮРКИЯНЫҢ ЖАҢА ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЗАМАНДАҒЫ ТАРИХЫ 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атауы 

1 Осман империясының әлеуметтік-экономикалық құрылымы 
XVII-XVIII ғғ., екінші жартысы 

2 Осман империясының еуропа елдерімен соғысы XVII ғғ., екінші 
жартысы 

3 Осман империясының халықаралық жағдайы XVIIІ ғғ., екінші 
жартысы 

4 «Шығыс мәселесінің» пайда болуы 
5 Қырым соғысы 1853-1856 жж. 

6 Ағартушылық және конституциялық қозғалыстардың пайда 
болуы. «Жаңа османылар»  

7 Түркиядағы капиталистік қатынастардың даму ерекшеліктері.  

8 Жас түріктер революциясы 1908-1909 жж. І д.ж.с., 
жылдарындағы Түркия. 

9 Түркиядағы отаршылдарға қарсы күрестің бой көтеруі. Севр 
келісімі. 

10 ІІ дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы және соғыс жылдарындағы 
Түркия. 

11 Түркияның соғыстан кейін дамуы (1945-1960 жж.). 

12 ДП билігі кезеңіндегі елдегі ішкі саяси жағдайдың шиеленісуі 
(1950-1960 жж.). 

13 Екінші республика: саяси либерализация кезеңі (1960-1980 жж.). 
14 Үшінші республика. Экономикалық либерализацияға бағытталу. 

15 1990-шы жылдардың аяғы мен 2000-шы жылдардың басындағы 
Түркияның саяси және әлеуметтік-экономикалық жағдайы. 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ  

 
Кіріспе 
Қазіргі заманғы тарих ғылымы тұрғысынан қарасақ  қазіргі кезде біздің 

еліміз жан-жақты байланыс жасап отырған әлем елдері мен халықтарының 
тарихымен жастарды таныстырудың аса қажеттігі баршаға түсінікті. 

Жоғарғы оқу орындарында Шығыс елдерінің тарихын оқытудың 
білімділік, тәрбиелік, сондай-ақ оқушылардың таным қызметін дамытудың 
маңызы зор. 



Жаңа және қазіргі заман тарихы бойынша дайындалған бағдарламаның 
өзектілігі жас ұрпақтың жеке адам ретінде қалыптасуына, өзінің жеке тарихи 
түп тамырын терең түсіне білуіне, тұрмыстық, алуан  түрлі моральдық 
адамгершілік мәселелерін шеше білуіне көмектеседі. 

ЖОО студенттерге арнайы дайындалған бағдарламада қамтылатын 
негізгі білім беру  мазмұнының нысанында  Шығыс халықтарының өмір сүрген 
мемлекеттердің пайда болуы, халықтардың ғұрыптары туралы баяндалады. 

Бұл бағдарламаның басты ерекшелігі —  студенттер Шығыс елдерінің 
мемлекет болып қалыптасуы мен құқықтық тарихы туралы жалпылама 
мәліметтер алады.  Студенттер жалпы  адамзаттық және құқықтық мәдениетті 
меңгереді. Курсты меңгеру үшін студенттерге негізгі сатысындағы алған 
білімдері  қажет етіледі. 

Жоғарыда аталған тарихи обьектілер адамзаттың кез келген қоғамның 
қоғамдық — саяси, әлеуметтік — экономикалық және мәдениет сияқты 
маңызды салаларын қамтитын болғандықтан оқушыларға адамзат қоғамының 
тарихын толық түсінуіне мүмкіндік береді. 

Курстың мақсаты студенттерді әлеуметтік белсенділікке, ежелгі дүние 
жүзінің және Шығыс мемлекеттерінің  басынан кешірген аса елеулі тарихи 
оқиғалары мен, жинақталған бағалы құндылықтармен таныстыра отырып, 
жауапкершілікке, тиянақтылыққа, әлем  халықтарының тарихы мен мәдинетін 
сүюге тәрбиелеу. 

Курстың міндеттері Шығыс елдеріндегі мемлекет және құқық тарихын 
білуге үйрету; Шығыс мемлекеттеріндегі құқық жүйелері мен қайнар 
көздерінің ерекшеліктері туралы түсініктерін кеңейту; мемлекеттердің пайда 
болуы мен құқықтық тарихының кезеңдерін ажырата білу дағдыларын 
қалыптастыру. 

Егер курс тыңдаушы Шығыс мемлекеттердің құқық тарихын ажырата 
біліп, жаңа және қазіргі заман дәуіріндегі мемлекттердің пайда болуы мен 
құқықтық тарихынның кезеңдерін ажырата білсе, онда тыңдаушылардың 
шығыс елдері туралы ой-өрісі кемелденген, жалпы  адамзаттық   мәдени-
құндылықты меңгерген, бәсекеге  қабілетті тұлға қалыптасады. Сондықтан 
курс тыңдаушылары үшін өмірлік қажеттіліктерін қанағаттандыру мәселесіне 
байланысты сұрақтардың жауабын алуға мүмкіндік алады. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Осман империясының әлеуметтік-экономикалық құрылымы XVII-

XVIII ғғ., екінші жартысы. 
Жаңа заман бас кезеңіндегі Осман феодалдық қоғамы. Шаруалар 

жағдайы. Экономикалық жағдай XVII-XVIII ғғ., екінші жартысы.Қаржылық 
қиындықтар және салықтың күшеюі. Халықтың антифеодалдық күресі XVII 
ғғ., екінші жартысы. 

Кепрюлю реформасы XVII ғғ., екінші жартысы. Елдің саяси жағдайының 
нашарлауы мен экономикалық қиындықтар. Әлеуметтік өмірдегі жаңа 



бағыттар. Салықтың материалдық түрінен ақша түріне ауыстыру. Сипах 
жүйесін «жандандыру» мүмкіншілігі.  

 
Осман империясының еуропа елдерімен соғысы XVII ғғ., екінші 

жартысы 
Крит аралын басып алу мақсатындағы Венециямен соғыс (1645-1669 

жж.). Австриямен соғыс (1663-1664 жж.).  Польшамен соғыс (1672-1676 жж.). 
және Ресеймен Украйна үшін (1677-1678 жж.). «Қасиетті лига» державалар 
коалициясымен соғыс (1683-1698 жж.).  

XVIII ғасырдың екінші жартысындағы Осман империясы. «Басты тізе 
бүгу» 1740 ж. Басқарушы тап өкілдері арасындағы түрлі топтар арасындағы 
күрестің күшеюі. Шынайы сыртқы саясатты жақтаушылардың күшеюі. 
Ибрагим паша саясаты (1718-1730). Халықтың әлеуметтік өмірінің нашарлауы. 
Патрон Халил басшылығымен көтеріліс 1730 ж.  

Орыс-түрік соғысы 1735-1739 жж. және француз маркиз Вильнёв 
делдалдығы.Франциямен жаға келісім шарттқа кол жеткізу 1740 ж. 
Француздарға саудада жеңілдік шарттары мен эксаймақтық құқық беру. 
Сұлтанның тізе бүгу шартын уақытқа тәуелсіз екенін мойындауы.   

 
Осман империясының халықаралық жағдайы XVIIІ ғғ., екінші 

жартысы 
Осман империясының әскери-экономикалық әлсіздігі. Халықаралық 

жағдайдың нашарлауы.  Бейбіт келісім 1774 ж. Ресейге Қрымның қосылуы 
(1783). Елде Франция мен Англия бағыттарының артуы. 1787 ж. соғысындағы 
жеңіліс, жаңа аймақтарды жоғалту. Елдегі саяси дағдарыс.  

 
«Шығыс мәселесінің» пайда болуы. 
Осман империясындағы ішкі дағдарыс және еуропа державаларының 

түрік жерлерін бөлу мәселесі. Франция, Англия және Ресейдің бұғаздарға 
байланысты мүдделерінің қақтығысы және Түркияның балкан провинциялары 
бойынша мәселелер. «Египет мәселесінің» пайда болуы. Шетеелдік қаржы 
көздерінің күшеюі. 

«Египет мәселесінің» екінші кезеңі. Танзимат бастамасы. Гюлхандақ 
«Хатт и шерифтің» жариялануы 1819 ж. Ағылшындардың Египет пашасымен 
Порта арасында қақтығысты күшейту мақсатындағы әрекеттері. Сұлтанның өз 
әскерлеріне Мұхаммед Алиге қарсы шығу бұйрығы, жеңіліс. 

Реформаның бірінші кезеңі мазмұны (1839-1856 жж.). Лондон 
конвенциясы 1840 ж.   

 
Қырым соғысы 1853-1856 жж. 
1853 ж. орыс-түрік соғысының басталуы және түрік флотының күйреуі. 

Англия мен Францияның соғысқа қатысуға қосылуы. 1854 жылғы ағылшын 
француз түрік одақтастық келісімі. 1854 жылғы Париж бейбіт келісімі, Түркия 
жағдайының нашарлауы.  



Танзиматтың екінші кезеңі (1856-1878 жж.). 1856 ж. Хатти и хумаюн. 
Танзимат реформасының әлеуметтик экономикалық алғы шарттары. 1856 ж. 
Осман банкісін құру бойынша заң. Жер кодексі 1856-1870 жж. Шетелдіктерге 
жер беру құқығы бойынша заң. Осман империясының сыртқы қарызының 
өсімі. 

 
Ағартушылық және конституциялық қозғалыстардың пайда болуы. 

«Жаңа османылар». 
Түркиядағы либералды-конституциялық қозғалыстар 60-70 жж. XIX 

ғасыр. «жаңа Османдар Қоғамының» құрылуы. Балкан дағдарысы 1875-1876 
жж. «жаңа османдар» төңкерісі және «Мидхат Конституциясы». Түрік 
қоғамында саяси сана сезімнің оянуы. 

 
Түркиядағы капиталистік қатынастардың даму ерекшеліктері.  
Шетелдік инвестициялардың елге келуі. Түрік зиялыларының ұлғаюы. 

XIX ғасырдың 70 жылдарындағы саяси дағдарыс. Жас түріктер революциясы 
1908-1909 жж. І д.ж.с., жылдарындағы Түркия. «Шығыс мәселесінің» пайда 
болуы. 1877-1878 жж. орыс-түрік соғысы және парламентті ыдырату. Сан-
Стефан және Берлин трактаты.  

Абдулхамид өктемдігі жылдарындағы Түркия. Осман империясындағы 
империалистік державалардың билеп төстеу үшін күресі. Осман 
империясындағы герман империализмі. Бағдат темир жолы. 

Түркиядағы Кемалистік революция. Осман империясының бірінші дүние 
жүзілік соғыстағы жеңілісі және оның аймағына Антанта блогы әскерлерінің 
жаулауы. 

 
Жас түріктер революциясы 1908-1909 жж. І дүниежүзілік соғыс 

жылдарындағы Түркия. 
Абдулхамид II және жас түріктер. Жастүріктердің бірінші 

конституциялық үкметі 6 тамыз 1908 ж. Әскери реформа 1909 ж. Сұлтан 
Абдулхамид II сыртқы саясаты. 

 
Түркиядағы отаршылдарға қарсы күрестің бой көтеруі. Севр 

келісімі. 
Севр келісімі. Басқыншыларға қарсы ұлт-азаттық қозғалыстың көтерілуі. 

Кемалистік революцияның жеңісі. Лоззан бейбит келісімі, халықаралық 
келісімде түрік халқының жеңісін бекіту. 

Республиканы жариялау. Кемалистік революцияның сипаттамасы мен 
нәтижесі. 

 
ІІ дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы және соғыс жылдарындағы 

Түркия.  
Түркияның сыртқы саясаты. Достық және бейтараптық туралы кеңес-

түрік келісімі (1925 ж.). Түркия мен КСРО арасындағы экономикалық-сауда 
қатынасының дамуы. Түркияның Балқан Антантасына қатысуы. Түркияның 



Ұлттар Лигасына кіруі. Монтре конференциясы (1936 ж.). Қара теңіз бұғаздары 
туралы жаңа конвенция (маусым 1936 ж.). 

ІІ дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Түркия. Мемлекеттің саяси және 
экономикалық жағдайы. Фашистік мемлекеттермен жақындасуы. ІІ 
дүниежүзілік соғыста Түркияның бейтараптық жариялауы. Түркиядағы 
фашистік ықпал. Түркияның Германия мен Жапонияға соғыс жариялауы 
(ақпан 1945 ж.). 

 
Түркияның соғыстан кейін дамуы(1945-1960 жж.).  
Соғыстан кейінгі Түркиядағы феодалдық сарқыншақтар. Елдің даму 

концепциясын қайта қарастыру. Партиялық жүйедегі өзгеріс. Көппартиялық 
жүйеге өту. Демократиялық партияның құрылуы. Түрік қоғамының даму 
жолын қайта қарастыру. Түркия мен АҚШ-тың жақындасуы. 

 
ДП билігі кезеңіндегі елдегі ішкі саяси жағдайдың шиеленісуі (1950-

1960 жж.). 
Биліктің ауысуы. Түркиядағы Демократиялық партия үкіметінің саясаты 

(1950-I960 жж). Түркия Республикасының НАТО және Бағдад пактісіне 
қосылуы. Американдық әскери көмек.  

50-60-шы жылдардағы елдегі әлеуметтік ілгерлеушіліктер. Елдегі 
көтерілістер және 1960 жылғы 27 мамырдағы әскери төңкеріс. Ұлттық бірлік 
комитеті. 1961 ж. конституция. Саяси партиялар және олардың қызметі. Орта 
тап өкілдері рөлінің күшеюі. Елдегі дағдарыстың күшеюі және әскери топтар. 
1960 ж. әскери төңкеріс және біртіндеп азаматтық басқару жүйесіне өту. 

 
Екінші республика: саяси либерализация кезеңі (1960-1980 жж.). 
1961 ж. жаңа конституция. Көппартиялық жүйенің бекітілуі. Жекеменшік 

фабрика-зауыттық өнеркәсіптің дамуы. Экономикадағы алғажылжушылық 
және елдің индустриалды-аграрлық мемлекетке айналуы. Этатизм мен 
либерализм жақтаушылары арасындағы бақталастық. Дағдарыстың ұлғайа 
түсуі. 1980 ж. мемлекеттік төңкеріс. С. Демирел үкіметінің құлауы. Билік 
басына генерал К.Эврен басқаруындағы ҰҚК келуі. 

 
Үшінші республика. Экономикалық либерализацияға бағытталу. 
Елдегі қоғамдық өмірдің жандана түсуі. 1982 ж. жаңа конституция. Отан 

партиясының жеңісі. Т.Өзалдың экономикалық бағдарламасы. Дүниежүзілік 
шаруашылықтағы Түркияның ынтымақтастығы. Шетел инвестициясының 
кеңейе түсуі. Мемлекеттік секторлардың жекешелендірілуі. Аграрлық 
реформа. Сыртқы саясаттағы өзгерістер. 

С. Демирелдің президентікке сайлануы (мамыр 1993 ж.). Түркияның ішкі 
мәселелері. Исламшылдармен күрес. Демократиялық солшыл партияның 
билікке келуі (1999 ж.). XXI ғ. басындағы Түркияның сыртқы саясаты. Түркия 
мен Қазақстанның қарым-қатынасы. 

 



1990-шы жылдардың аяғы мен 2000-шы жылдардың басындағы 
Түркияның саяси және әлеуметтік-экономикалық жағдайы. 

Ізгілік партиясының (ІП) жеңісі және Н.Эрбаканның исламшылдық 
үкіметі. Шетел инвестициясының қысқаруы. ХХ ғ. 90-шы жылдарының 
ортасындағы дағдарыс және елдегі жағдайдың шиеленісуі. 

М.Йылмаз бастаған жаңа коалициялық үкіметтің билікке келуі. Елдегі 
зайырлы білімнің қалпына келтірілуі. Кезекті 2000 жылғы парламенттік сайлау 
және Б.Эджевит басқарған Демократиялық солшыл партияның (ДСП) жеңісі. 
Президент С.Демирелдің биліктен кетуі. Елдегі жаңа президент А.Н. Сезердің 
сайлануы.  

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Түркияны бөліске салу және оның жерлерін басып алу. 
2. 1918-1923 жж. Кемалистік революцияның әлеуметтік-

экономикалық және саяси алғышарттары. 
3. 1924 жылғы алғашқы Конституцияның буржуазиялық-

демократиялық қатынасты қалыатастырудағы мәні мен рөлі. 
4. 20-30-шы жж. Түркиядағы реформалар. 
5. Этатизм саясаты. 
6. Әлемдік экономикалық дағдарыс жылдарындағы Түркия(1929-1933 

жж.). 
7. Екі дүниежүзілік соғыс аралығындағы Түркияның сыртқы саясаты.  
8. Этатизмнен мемлекеттік капитализмге өту реформалары (1950-90 

жж.)  
9. ІІ дүниежүзілік соғыстан кейінгі Түркияның сыртқы саясаты. 
10. Түркиядағы ішкі саяси күрес (1950- 90-шыжж.) 
11. 1990-шы жылдардың аяғы- 2000-шы жылдардың басындағы 

Түркиядағы қоғамдық-саяси жағдай. 
12. ХХ ғ. аяғындағы Түркиядағы әлеуметтік-экономиклық 

көрсеткіштер. 
13. Түркияның қоғамдық-саяси дамуындағы түйінді мәселелер. 
14. Түрік қоғамының дамуындағы Исламдық фактор. 
15. Қазіргі кездегі Түркияның сыртқы саясаты. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Түркияны бөліске салу және оның жерлерін басып алу. 
2. 1918-1923 жж. Кемалистік революцияның әлеуметтік-экономикалық 

және саяси алғышарттары. 
3. 1924 жылғы алғашқы Конституцияның буржуазиялық-демократиялық 

қатынасты қалыатастырудағы мәні мен рөлі. 
4. 20-30-шы жж. Түркиядағы реформалар. 



5. Этатизм саясаты. 
6. Әлемдік экономикалық дағдарыс жылдарындағы Түркия(1929-1933 

жж.). 
7. Екі дүниежүзілік соғыс аралығындағы Түркияның сыртқы саясаты.  
8. Қазіргі кездегі Түркия саясаты және Ислам. 
9. Қазіргі кездегі Түркияның Орталық Азия елдерімен саяси-

экономикалық қатынасы. 
10. 2013 жылғы Түркиядағы үкіметке қарсы көтеріліс. 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Этатизмнен мемлекеттік капитализмге өту реформалары (1950-90 
жж.)  

2. ІІ дүниежүзілік соғыстан кейінгі Түркияның сыртқы саясаты. 
3. Түркиядағы ішкі саяси күрес (1950- 90-шыжж.) 
4. 1990-шы жылдардың аяғы- 2000-шы жылдардың басындағы 

Түркиядағы қоғамдық-саяси жағдай. 
5. ХХ ғ. аяғындағы Түркиядағы әлеуметтік-экономиклық 

көрсеткіштер. 
6. Түркияның қоғамдық-саяси дамуындағы түйінді мәселелер. 
7. Түрік қоғамының дамуындағы Исламдық фактор. 
8. Қазіргі кездегі Түркияның сыртқы саясаты. 
9. Түркия сыртқы саясатының негізгі бағыттары (1990-2010).  
10.Кемалшылдар және олардың Түркия территориясының тұтастығы мен 

тәуелсіздігі үшін күресі. 
 

КУРСТЫҚ ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 
ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 

 
1. Түркия және Еуропалық Одақ: экономикалық ынтымақтастық 

мәселелері. 
2. Кипр мәселесі және Түркия ұстанымы. 
3. Кавказ мәселесіндегіИранменТүркиябәсекелестігі. 
4. Таулы-ҚарабахшиеленісіжәнеТүркиясаясаты. 
5. АймақтықсаясатаспектісіндегіҚазақстан-Түркияқатынасы. 
6. 2008 жылғы Кавказ дағдарысыжәнеТүркиясаясаты. 
7. Постбиполярлықкезеңдегітүрік-американқатынасы: әскери-саяси 

аспект. 
8. Түркиядағы туризм мәселесі. 
9. Түркия сыртқы сакса тының негізгі бағыттары (1990-2010).  
10. Кемалшылдар және олардың Түркия территориясының тұтастығы 

мен тәуелсіздігі үшін күресі.  
11. Қазіргікездегі Түркиясаясаты және Ислам. 



12. Қазіргікездегі Түркияның Орталық Азия елдері мен саяси-
экономикалық қатынасы. 

13. 2013 жылғы Түркиядағы үкіметке қарсы көтеріліс. 
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ЖАҢА ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ АРАБ ЕЛДЕРІ ТАРИХЫ 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

№ Тақырыптың атауы 
1 Кіріспе. Осман империясы құрамындағы араб елдері.   
2 Мұхаммед Али билігі тұсындағы Египет. 
3 Мысырдағы ұлт-азаттық қозғалыс. Араби-паша көтерілісі. 
4 Шығыс Судан. Ағылшын-египеттік кондоминиумнің орнауы. 
5 Араб Батысы елдері (Мағриб). Француз протекторатының орнауы. 
6 Араб Шығысы елдері (Машриқ). 
7 Осман империясы құрамындағы Ирақ тарихы. 
8 Сауд Арабиясы мен  Кувейттің жаңа замандағы тарихы. 
9 Бірінші және екінші дүниежүзілік соғыс аралығындағы араб елдері.  
10 1914-1945 жж. Мағриб елдерінің тарихы. 
11 1914-1945 жж. Араб түбегінің елдері. 
12 1945-2013 жж. Африкадағы араб елдері: Египет және Судан. 



13 1945-2013 жж. Мағриб елдерінің тарихы. 
14 1945-2013 жж. Таяу Шығыстағы араб елдері. 
15 1945-2013 жж. Араб түбегіндегі елдер тарихы. 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ  

 
Кіріспе 
Қазіргі заманғы тарих ғылымы тұрғысынан қарасақ  қазіргі кезде біздің 

еліміз жан-жақты байланыс жасап отырған әлем елдері мен халықтарының 
тарихымен жастарды таныстырудың аса қажеттігі баршаға түсінікті. 

Жоғарғы оқу орындарында Шығыс елдерінің тарихын оқытудың 
білімділік, тәрбиелік, сондай-ақ оқушылардың таным қызметін дамытудың 
маңызы зор. 

Жаңа және қазіргі заман тарихы бойынша дайындалған бағдарламаның 
өзектілігі жас ұрпақтың жеке адам ретінде қалыптасуына, өзінің жеке тарихи 
түп тамырын терең түсіне білуіне, тұрмыстық, алуан  түрлі моральдық 
адамгершілік мәселелерін шеше білуіне көмектеседі. 

ЖОО студенттерге арнайы дайындалған бағдарламада қамтылатын 
негізгі білім беру  мазмұнының нысанында  Шығыс халықтарының өмір сүрген 
мемлекеттердің пайда болуы, халықтардың ғұрыптары туралы баяндалады. 

Бұл бағдарламаның басты ерекшелігі —  студенттер Шығыс елдерінің 
мемлекет болып қалыптасуы мен құқықтық тарихы туралы жалпылама 
мәліметтер алады.  Студенттер жалпы  адамзаттық және құқықтық мәдениетті 
меңгереді. Курсты меңгеру үшін студенттерге негізгі сатысындағы алған 
білімдері  қажет етіледі. 

Жоғарыда аталған тарихи обьектілер адамзаттың кез келген қоғамның 
қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдениет сияқты маңызды 
салаларын қамтитын болғандықтан оқушыларға адамзат қоғамының тарихын 
толық түсінуіне мүмкіндік береді. 

Курстың мақсаты студенттерді әлеуметтік белсенділікке, ежелгі дүние 
жүзінің және Шығыс мемлекеттерінің  басынан кешірген аса елеулі тарихи 
оқиғалары мен, жинақталған бағалы құндылықтармен таныстыра отырып, 
жауапкершілікке, тиянақтылыққа, әлем  халықтарының тарихы мен мәдинетін 
сүюге тәрбиелеу. 

Курстың міндеттері Шығыс елдеріндегі мемлекет және құқық тарихын 
білуге үйрету; Шығыс мемлекеттеріндегі құқық жүйелері мен қайнар 
көздерінің ерекшеліктері туралы түсініктерін кеңейту; мемлекеттердің пайда 
болуы мен құқықтық тарихының кезеңдерін ажырата білу дағдыларын 
қалыптастыру. 

Егер курс тыңдаушы Шығыс мемлекеттердің құқық тарихын ажырата 
біліп, жаңа және қазіргі заман дәуіріндегі мемлекттердің пайда болуы мен 
құқықтық тарихынның кезеңдерін ажырата білсе, онда тыңдаушылардың 
шығыс елдері туралы ой-өрісі кемелденген, жалпы  адамзаттық   мәдени-
құндылықты меңгерген, бәсекеге  қабілетті тұлға қалыптасады. Сондықтан 



курс тыңдаушылары үшін өмірлік қажеттіліктерін қанағаттандыру мәселесіне 
байланысты сұрақтардың жауабын алуға мүмкіндік алады. 

Араб қалалары. Кәсіптік өндіріс түрлері. Ауыл шаруашылығы. Осман 
жаулап алушыларының езгісі. ХYІ ғ. соңы – ХYІІ ғ. басындағы Осман 
империясындағы араб халықтарының көтерілісі. Сирия, Ливан және Ирақтағы 
түріктерге қарсы көтерілістер. Капитуляция режимі. 

18 ғ. мен 19 ғ. бірінші жартысындағы Осман империясындағы дағдарыс. 
Шығыс мәселесі мен державалардың осман иеліктері үшін күресі. Осман 
империясындағы дағдарыс. Араб түбегінің оңтүстік-шығыс бөлігінен 
айырылуы. Осман империясы мен Франция арасындағы келісімдер. Н. 
Бонопарттың Египетке экспедициясы.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Осман Империясы құрамындағы араб елдері. 
Араб елдерінің қоғамдық құрылымы. Осман империясының араб 

провинцияларындағы жер иеленуі.  
 
Мұхаммед Әли кезеңіндегі Египет. 
Мұхаммед Әли билігі тұсындағы Египет.  XVIII ғ. соңындағы Египеттегі 

жағдай:  мәмлүктердің  позицияларының күшеюі. Наполеонның экспедициясы  
(1798-1801) және оның нәтижелері. Билікке Мұхаммед Әлидің келуі. 
Мәмлүктермен күрес.  Мұхаммед Әлидің аграрлық қатынастар саласында, 
сауда және өнеркәсіптегі өзгерістері. Әскери, әкімшілік реформалар. Мәдениет 
пен білім саласындағы өзгерістер. Бәрін қамтитын мемлекеттік бақылау 
жүйесін орнату. Өзгерістердің нәтижелері. Мұхаммед Әли тұсындағы сыртқы 
саясат: султанмен қарым-қатынасы,  Шығыс Суданды жаулап алуы және 
Арабиядағы жазалаушы экспедициясы. Грек көтерілісі кезеңіндегі позициясы. 
Түрік-египет қақтығысы және 1841 ж. капитуляция. 

Мұхаммед Әлиден кейінгі Египет: модернизацияның жаңа кезеңі (XIX 
ғ.). 50-70 жж. Мұхаммед Әли өлімінен кейінгі билеуші элита арасындағы 
күрес. Аббас-Хильми: ескі османдық тәртіптің қайта өркендеуіне бағытталған 
беталыс. Саид пен Исмаил саясаты: 1854-1879 жж. либералдық реформалар. 
Әскер мен мемлекеттік аппараттың арабтануы. Осман империясының 
автономиялық провинциясы ретіндегі Египет. 

Суэц каналының салынуы мен Египеттің қаржылай тәуелділігі.  
Египеттегі ағылшын-француз бәсекелестігі. Теңіздегі кеме жүретін каналының 
салынуының француз жобасы. Ф. де Лессепстің рөлі. Суэц каналының 
салынуы.  Каналдың халықаралық маңыздылығы  мен оның салынуының 
Египет үшін салдарлары. Қаржылық банкроттық, египеттік қаржыларына 
ағылшын-француздық бақылаудың орнығуы. «Еуропалық кабинеттің» 
құрылуы. 

 
Египеттегі ұлт-азаттық көтеріліс. Араби-пашаның көтерілісі. 



«Еуропалық кабинеттің» қызметі мен елдегі наразылықтың көбеюі. 
Қоғамдық-саяси және діни ой-сананың жандануы. Ағартушылық қозғалыс. 
Ұлтшылдық ұйымдардың пайда болуы. Египет әскерінің көңіл-күйі, «офицер-
феллахтардың» позициялары. А. Арабидің тұлғасы. 1879 және 1881 жж. 
әскердің наразылықтары: саяси күштердің орналасуындағы өзгерістер. 1881 ж. 
9 қыркүйегіндегі «революция» . Уатанистердің билік басына келуі. Еуропалық 
державалардың позициялары. 1882 ж. ағылшын-египет соғысы. Тарихи 
әдебиеттегі Араби-пашаның көтерілісіне баға беру.  

Англияның билігінің қоластындағы Египет. Египеттегі басқыншылық 
тәртіп. Лорд Кромердің саясаты: египеттік қарыз мәселесін шешу, Суэц 
каналының режимі, мақта шаруашылығын дамытудағы бағыт.  Отаршылдық 
капитализм: негізгі сипаты. Саяси партиялар мен заманауи типтегі 
ұйымдардың қалыптасуы. М. Кәміл. 1906-1912 жж.  қоғамдық-саяси өрлеу. 
Англия мен Түркия арасындағы соғыстың басталуы және Египеттегі  
протектораттың орнауы. Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Египеттің 
Англия үшін маңыздылығы. 

 
Шығыс Судан. Ағылшын-египеттік кондоминиумнің орнауы. 
Ортақ сипат: халықтың этноәлеуметтік құрамы, дін, шаруашылық, түрік 

әкімшілігінің саясаты. 1870 жж. Судан халқының салықпен қанауының  
күшеюі. Елдегі наразылықтың өсуі, діни фактордың рөлі. Мұхаммед Ахмедтің 
тұлғасы. Махдистер көтерілісі (1881-1898): кезеңдердің дәуірге бөлінуі мен 
сипаты. Тәуелсіз махдистік мемлекеттің қалыптасуы. Ағылшын 
интервенциясы, Омдурмандағы шайқас. Ағылшын-египет кондоминиумының 
орнауы (1899). 

 
Араб Батысының елдері (Мағриб). 
Мағриб елдері: ортақтығы және ерекшеліктері. Алжирдегі дейлердің 

билігі. Францияның интервенциясы: себептері, сылтауы, жаулап алу бағыты, 
қарсыласу ошақтары. Алжирдегі фраанцуз отарлық жүйесінің сипаттамасы. 
Алжирлік қоғамның өзгеруінің бас кезі. XIX-XX ғғ. аралығындағы 
отаршылдыққа қарсы наразылықтың ерекшеліктері: дәстүршілдер мен 
«мұсылманфранктер».  Хусейнидтік Тунис. Еуропаландыру әрекеттері (XIX ғ. 
30-50 жж.). Тунистегі державалардың мүдделері. Француз протекторатының 
орнауы. Марокко: этносаяси және әлеуметтік-экономикалық жағдай. 
Еуропалық державалардың Марокконы бөлісудегі күресі. Францияның басып 
кіруі, протекторат туралы келісім. Либия: Караманлы әулетінің билігі, 
түріктердің Триполитанияны екінші рет жаулап алуы (1835), Сенусийя ордені 
және оның түрік билеушілерімен қатынасы. Италияның Либиядағы агрессиясы, 
сенуситтердің отаршылдарға қарсылық көрсетудегі рөлі. Отарлық бөлісудің 
Солтүстік Африка елдеріндегі нәтижелері. 

Алжирлік Абд әл-Қадыр мемлекеті.  Францияның Алжирге басып кіруі. 
Францияның үстемділігінің бекітілуі. Алжирлықтардың француз 
отаршылдарына қарсы күресі. Абд әл-Қадыр бастаған Батыс және Орталық 
Алжирдегі тайпалардың көтерілісі. 1834ж. бейбіт келісімнің жасасуы.  Батыс 



Алжирды тәуелсіз араб әмірлігі етіп мойындау негізіндегі бейбітшілік. Абд әл-
Қадыр мемлекеті. 1839 ж. келісімнің бұзылуы.  Қасиетті соғыстың басталуы. 
Соғыс нәтижелері. 

 
Араб Шығысы елдері (Машриқ). 
Осман басшыларының араб уилаяттарындағы саясаты. Танзимат 

реформаларының қарама-қайшы нәтижелері. Дәстүрлі араб қоғамындағы 
дағдарыстың басталуы, әлеуметтік құрылымның өзгеруі, бұл үдерістің 
әркелкілігі.  Араб әлеміндегі қоғамдық ой-сананың жандануы: ағартушылық, 
панисламизм, мұсылман реформашылығы, араб ұлтшылдығының 
концепциясы. Ливанның араб қайта өрлеу кезеңіндегі ерекше рөлі. Жаппай 
қозғалыстар (XIX ғ. екінші жартысы – ХХ ғ. басы): Ливандағы друз-марониттік 
антагонизм, Сириядағы алауиттердің түріктерге қарсы наразылығы, 
Арабиядағы Саудтықтар мемлекетін қалпына келтіру қозғалысы, Йемендегі 
көтерілістер. Араб Шығысы мен еуропалық державалар. Бірінші дүниежүзілік 
соғыс жылдарындағы түріктердің үстемдіктеріне қарсы Машриқ аймағындағы 
арабтарының азаттық күресі. 

 
Осман империясы құрамындағы Ирақ. 
Ирақтың Осман империясы құрамына қосылуы. Түрік-парсы соғыстары. 

1638 ж. Осман империясының жеңісі. Османдық басқару жүйесі. Ирақтың 
басқару жүйесіндегі янычарлардың рөлі. Ирақтағы этно-конфессионалды 
жағдай. Ирақ уилаяттарының қоғамдық және рухани өміріндегі ислами 
институттардың рөлі (мешіттер, медресе, сопылық қоғамдар).  Аграрлық 
қатынастар. Салық салу жүйесі. Жер меншігі мен жер иелену категориялары.  

Ирақтық уилаяттардың қоғамдық-саяси және экономикалық өміріндегі 
тайпалар. Ішкі саяси жағдай. Жергілікті билеушілердің позицияларының 
күшеюі. Мәмлүктердің беделін  жоғарылату. XIX ғ. 30 жж. мен XIX ғ. екінші 
жартысындағы Ирақ. Ирақтағы танзимат реформалары. Әлеуметтік-
экономикалық үдерістер. 

Шетел капиталының енуі. Ирақ үшін болған ағылшын-француз күресі.  
Бағдад темір жолының салынуы.  

 
Сауд Арабиясы мен Кувейттің жаңа замандағы тарихы. 
Бірінші Сауд мемлекетінің құрылуына дейінгі Солтүстік және Орталық 

Арабия. 
Уаххабиттік ілімнің пайда болуы. Саудтықтардың бірінші мемлекеті. 

XVIII ғ. Арабия қоғамы. Недждің бірігуі. 1786 -1806жж. Уахабиттердің Парсы 
шығанағы үшін күресі. 1794-1806 жж. уахаббиттердің Хиджаз үшін күресі. 
Уахабиттердің Ирақ пен Сирия үшін күресі. Египеттіктердің Арабияны басып 
алуы. Уахабиттермен соғыстың басталуы. 

Мұхаммед Әлидің Арабияға келуі (1813-1815 жж.) 1818 ж. уахабиттік 
мемлекеттің күйреуі. Арабиядағы египеттіктер (1818-1840 жж.) 1840 ж. кейінгі 
Арабия. Саудтықтардың екінші мемлекеті (1843-1865 жж.) Шаммар әмірлігінің 
өсуі. 



XVI-XVIIғғ. Кувейт. XVII ғ. басындағы Парсы шығанағына жаңа 
еуропалық басқыншылар – Англия, Франция, Голландияның енуі. 

Кувейт әмірлігінің пайда болуы. Кувейттің бірінші сайланған билеушісі 
шейх Сабах ибн Джабер ас-Сабах (1756-1762жж.). Англиямен «достық» қарым-
қатынастың орнатылуы. Тең құқықсыз келісімдерге қол қойылу. 1839 ж. 
Масқатпен келісім, Бахрейн билеушілері мен 1853 ж. Пираттық жағалауындағы 
шейхтерімен келісім. Келісімді Оманның құрылуы. Британ протекторатының 
орнатылуы.  

 
Бірінші және Екінші дүниежүзілік соғыс жылдары аралығындағы 

араб елдерінің тарихы. Африкадағы араб елдерінің тарихы.  
Египет. Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Египет. 1919 ж. 

көтеріліс. Ағылшын протектаратының жойылуы. Зағлұл паша кабинеті. 
Уафдистер. Әлемдік экономикалық дағдарыс жылдарындағы Египет. 1930 ж. 
конституция. Елдің ішкі саяси жағдайы. 1936 ж. ағылшын-египет келісімі. 
Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Египет жеріндегі соғыс қимылдары. 
Әл-Аламейн шайқасы.  

Судан. ХХ ғ. Судан. Махдистер мемлекетінің құлауынан кейінгі елдің 
жағдайы. Ағылшын-Египет кщндоминиумы. Бірінші дүниежүзілік соғыс 
жылдырындағы Судан. Отарлық тәуелділіктегі елдің экономикалық дамуы. 
Судан қоғамының әлеуметтік құрылымы. Екі дүниежүзілік соғыс 
аралығындағы Суданның ішкі саяси жағдайы. Екінші дүниежүзілік соғыс 
жылдарындағы Судан. 

 
1914-1945 жж. Мағриб елдерінің тарихы.   
Алжир. Біріншідүниежүзілік соғыстан кейінгі Алжир. Отаршыл 

билеушілердің саясаты. Француз әскеріне алжирліктерді күштеп 
мобилизациялау. 1914-16 жж. Бану-Шугран таулық тайпалары мен Аурес 
берберлерінің қарулы көтерілістері. Елдегі азаттық қозғалыстардың жандануы. 
“Түземдік кодекстің” жойылуы. Алжирлік улем-реформатор ассоциациясының 
құрылуы. Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Алжир. Елдің саяси өмірі. 
Алжир халқының манифесі. “Манифест және еркіндік достарының” 
ассоциациясы.  

Марокко. Империалистік державалардың Марокконы бөліске салуы. 
Риф тайпаларының Француз-испандық басқыншылыққа қарсы күресі. 1921 ж. 
Риф республикасының құрылуы. Мароккодағы отаршылардың саясаты. 
“Бербер дахирі”. Елдің экономикалық жағдайы. 1930 жылдардағы үлт-азаттық 
қозғалыстардың өрлеуі. Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі елдегі саяси күрес.  

Тунис. Протекторат режімі. Консультативтік конференция. Жаңа 
қоғамдық күштердің қалыптасуы. Тунис ұлтшылдығы идеясының тууы. “Жаңа 
Дәстүр” партиясының құрылуы. Әлемдік экономикалық дағдарыстың әсері. 
Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Тунис.  

Мавритания. Француз басқыншылығына қарсы маврлар күресі. 
Метрополиялардың Мавританиядағы отарлық саясаты. 1920-30 жж. 
отаршылдыққа қарсы күрес. Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Мавритания. 



 
1914-1945 жж. Араб түбегінің елдері.  
Сауд Арабиясы. Арабтар бірлігі мәселесі. Ибн Сауд реформалары. 

Ихуандар көтерілісі. Ибн Саудтың сыртқы саясаты. Сауд Арабиясына 
американдық капиталдың енуі. АРАМКО компаниясының мұнай өндірісіндегі 
саясаты. Екіші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Сауд Арабиясы.  

Йемен. 1918-25 жж. Йемен. Италия басқыншылығына қарсы күрес. 
Алғашқы совет-йемен келісімі. 1934 ж. ағылшын-йемен келісімі. Сауд 
Арабиясы мен Йемен арасындағы соғыс.  

Біріккен Араб Әмірліктері және Оман. Қоғамдық құрылысы мен саяси 
құрылымы. Саяси-әлеуметтік жағдайы. Екі дүниежүзілік соғыс аралығындағы 
Келісімді Оман.  

Бахрейн және Қатар. ХХ ғ. бірінші жартысындағы әлеуметтік-
экономикалық жағдайы. Екі дүниежүзілік соғыс аралығы кезеңіндегі саяси 
даму және мұнай үшін күрес. 

 
1945-2013 жж. Африкадағы араб елдері: Египет және Судан. 
Египет: үш президенттік басқару кезеңі. “Ерікті офицерлер” және 1952 ж. 

23 шілдедегі төңкеріс. Египет төңкерісі және оның араб елдеріндегі ұлт-
азаттық күресіне ықпалы. Г.А.Насердің билік басына келуі. Суэц каналын 
ұлттандыру. 1956 ж. Суэц дағдарысы. Насер тұсындағы Египеттің әлеуметтік-
экономикалық жағдайы. 1967 ж. “алты күндік” соғыс. А.Садаттың билік 
басына келуі. “Инфитах” саясаты. 1973 ж. “Қазан соғысы”. Кэмп-Девид келісімі 
және Израильмен бейбіт бітімге қол қою. Х. Мүбәрәк және оның сыртқы саяси 
бағыты. 

«Араб көктемі» феномені және 2011 ж. Мысырдағы революция. Мубарак 
режимінің құлауы. «Ағайынды мұсылмандардың» билікке келуі. М.Мурси 
билігінің жеңісі мен жеңілісі. Елдің қазіргі кездегі саяси-әлеуметтік жағдайы. 

Судан. Әскери төңкерістір. 1971 ж. билік басына генерал Дж. 
Нимейридің келуі. 1985 ж. азамат соғысы. Биліктің құлауы. 1985-86 жж. 
демократиялық сайлау. 1986 ж. билікке генерал Әл-Баширдің келуі. Елдің 
әлеуметтік-саяси жағдайы. Дарфур шиеленісі. Судандағы этноконфессионалды 
мәселелер. 2012 ж.Суданның екіге бөлінуі. 

 
1945-2013 жж. Мағриб елдері. Марокко 
Ұлт-азаттық қозғалыстың өрлеуі. 1956 ж. наурыздағы тәуелсіздіктің 

жариялануы. Мемлекеттік төңкерістер. 1975 ж. Марокконың Батыс Сахараны 
басып алуы. ПОЛИСАРИО майданына қарсы күрес. 1990-шы жылдардағы 
әлеуметтік-экономикалық жағдай.  

Алжир. 1956-62 жж. ұлт-азаттық соғыс. Х. Бумедьеннің және билеуші 
Ұлт Азаттық Майданы партиясының сыртқы саясаты. Ш. Бенжедид билігі 
кезеңі. 1986-87 жж. экономикалық реформалар. 1990-шы жылдардағы азамат 
соғысы. Ислам фундаменталистері. Бутефлика және оның сыртқы саясаты.  



Тунис. Тәуелсіздік жылдары. Хабиб Бургиба билігі. Зин әл-Абедин бен 
Али билігі тұсындағы елдің саяси-әлеуметтік жағдайы. 2011 ж. «Араб көктемі» 
және Бен Али режимінің күйреуі. 

Ливия. 1951-61 жж. король билігі. 1969 ж. монархияның жүйенің 
құлатылуы. Революциялық биліктің нығаюы. М. Каддафидің “Жасыл кітабы” 
және Үшінші Әлемдік теориясы. Жамаһирия саясаты. Халық билігі жүйесі. 
Ливия - АҚШ қатынасы. 2011 ж. «Араб көктемі» және Муаммар Қаддафи 
билігінің күйреуі. Елдің қазіргі кездегі саяси-әлеуметтік жағдайы. 

 
1945-2013 жж. Таяу Шығыстағы араб елдері.  
Сирия. Х. Асадтың ішкі және сыртқы саясаты. Сирияның Ливандағы 

саясаты мен ұстанымы. Сирия - Ирақ қарым-қатынасы. Түркиямен қатынастың 
шиеленуі. Күрдтер саясатына байланысты шекаралық таластар. Сирия-Израиль 
қатынасы. Башар Асад және сыртқы саяси бағыт. «Араб көктемі» және Башар 
Асад үкіметіне қарсы халықтық қозғалыс. Сириядағы азаматтық соғыс және 
халықаралық қауымдастықтың араласуы. 

Ливан. Ливан халқының ұлт-азаттық қозғалысы. Ұлттық пакт. 1970-75 
жж. ішкі саяси дағдарыс. 1975-76 жж. азаматттық соғыс. 1982 ж. Израиль 
агрессиясы. Мемлекеттің конфессионалды құрылымы. Оңтүстік Ливандағы 
соғыс.  

Ирақ. 1963-68 жж. мемлекеттік төңкерістер. 1968 ж. билікке БААС 
партиясының келуі. Саддам Хусейннің ішкі саясаты. Иран-Ирақ соғысы. Ирақ-
Кувейт соғысы. Ираққа қарсы АҚШ саясаты. Елдің қазіргі кездегі саяси-
әлеуметтік жағдайы. 

Иордания. 1967 ж. соғыстан кейінгі Иордания. 1970-ші жылдар мен 
1980-ші ж. бірінші жартысындағы Иордания және Таяу Шығыс шиеленісін 
реттестірудегі Иордания мен араб халқының күресі. Сыртқы саясаты. 
Израильдің Батыс Иорданды жаулауы. Иордания-Израиль бейбіт келісімі. Елдің 
экономикалық өрлеуі. 1999 ж. Абдалланың сыртқы саяси бағыты. Елдің қазіргі 
кездегі саяси-әлеуметтік жағдайы. 

Палестина мәселесі. Араб-израиль қақтығыстары. 1948-49 жж. 
Палестина соғысы және оның салдарлары. Палестина босқындары. 1964 ж. 
Палестина Азат ету Ұйымының құрылуы (ПАЕҰ). Палестина Қарсыласу 
қозғалысы (ПҚҚ). 

ПҚҚ және Иордания мен Ливан. Иорданиядағы ПҚҚ жеңілісі. 1973 ж. 
араб-израиль соғысы. ПҚҚ-дағы реалистік бағыттағы жеңістер. ПАЕҰ-ны 
халықаралық тану. Я.Арафат және Палестина егемендігі мәселесі. 1993 ж. 
келісім және ПАЕҰ мен Израильдің өзара тануы. Жол картасы. 2005 ж. 
Палестинадағы сайлау. Махмуд Аббас үкіметі. Таяу Шығыс шиеленісінің 
қазіргі кезеңдегі жағдайы.  

 
1945-2013 жж. Араб түбегінің елдері.  
Йемен Республикасы. Йемен Араб Республикасының Йемен Халық 

Демократиялық Республикасымен бірігуі. Елдің экономикалық жағдайы. 
Экономикалық реформалар.  



Сауд Арабиясы. Мұнай өндірісін ұлттандыру. Мұнай және саясат. 
Мұнайды Экспорттаушы Араб Елдерінің Ұйымы. Ислам Конференциясы 
Ұйымының құрылуы.  

Кувейт. 1970-1980-ші жж. мұнай бағамының артуы. Елдің гүлденуі. 
Ирақтың аннексиясы.  

Бахрейн, Оман, Қатар және Біріккен Араб Әмірліктері. 
Интеграциялық процестер. Аймақтағы қауіпсіздік мәселесі. Парсы 
Шығанағындағы Араб елдерінің Ынтымақтастық Кеңесі: мақсаттары мен 
міндеттері. Аймақта батыстық әскери-саяси ықпалдың артуы. 

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. ХYІ ғ. соңы – ХYІІ ғ. басындағы Осман империясындағы араб 
халықтарының көтерілісі. 

2. Н. Бонопарттың Египет пен Сирияға экспедициясы. 
3. Мұхаммед Әли билігі тұсындағы Египет. 
4. Суэц каналының салынуы мен Египеттің қаржылай тәуелділігі.  
5. Уахабиттік ілімнің пайда болуы. 1786-1806 жж. уахабиттердің Парсы 

шығанағы үшін күресі. 
6. Судандағы махдистер көтерілісі (1881-1898): кезеңдердің дәуірге 

бөлінуі мен сипаты. 
7. Тунистегі француз протекторатының орнығуы. 
8. Алжирлықтардың француз отаршылдарына қарсы күресі. 
9. Екінші дүние жүзілік соғыс жылдарындағы араб елдері. Екінші дүние 

жүзілік соғыстан кейінгі Араб шығысындағы антиотаршылдық қозғалыстар.  
10. Араб Мемлекеттер Лигасының құрылуы. Араб мемлекеттерінің 

сыртқы саясатындағы АЕЛ-дің рөлі. 
11. Израиль мемлекетінің құрылуы мен Таяу Шығыс шиеленісінің 

эволюциясы.  
12. Иран-Ирақ соғысы (1980-1989 жж.). шиеленісті шешудегі 

халықаралық ұйымдардың рөлі. Соғыс нәтижелері. 
13. Судандағы діни-этникалық қақтығыстар. Дарфур шиеленісінің 

себептері мен салдары. 
14. Х. Мубарак билігі тұсындағы Египеттің ішкі және сыртқы саясаты, 

2011 ж. революцияның себептері. 
15. Ливиялық революция мен Каддафи режимінің құлауы. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. ХYІ ғ. соңы – ХYІІ ғ. басындағы Осман империясындағы араб 
халықтарының көтерілісі. 

2. Н. Бонопарттың Египет пен Сирияға экспедициясы. 
3. Мұхаммед Әли билігі тұсындағы Египет. 



4. Суэц каналының салынуы мен Египеттің қаржылай тәуелділігі.  
5. Уахабиттік ілімнің пайда болуы. 1786-1806 жж. уахабиттердің Парсы 

шығанағы үшін күресі. 
6. Судандағы махдистер көтерілісі (1881-1898): кезеңдердің дәуірге 

бөлінуі мен сипаты. 
7. Тунистегі француз протекторатының орнығуы. 
8. Судандағы діни-этникалық қақтығыстар. Дарфур шиеленісінің 

себептері мен салдары. 
9. Х. Мубарак билігі тұсындағы Египеттің ішкі және сыртқы саясаты, 

2011 ж. революцияның себептері. 
10. Ливиялық революция мен Каддафи режимінің құлауы. 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Алжирлықтардың француз отаршылдарына қарсы күресі. 
2. Екінші дүние жүзілік соғыс жылдарындағы араб елдері. Екінші 

дүние жүзілік соғыстан кейінгі Араб шығысындағы антиотаршылдық 
қозғалыстар.  

3. Араб Мемлекеттер Лигасының құрылуы. Араб мемлекеттерінің 
сыртқы саясатындағы АЕЛ-дің рөлі. 

4. Израиль мемлекетінің құрылуы мен Таяу Шығыс шиеленісінің 
эволюциясы.  

5. Иран-Ирақ соғысы (1980-1989 жж.) шиеленісті шешудегі 
халықаралық ұйымдардың рөлі. Соғыс нәтижелері. 

6. Судандағы діни-этникалық қақтығыстар. Дарфур шиеленісінің 
себептері мен салдары. 

7. Х. Мубарак билігі тұсындағы Египеттің ішкі және сыртқы саясаты, 
2011 ж. революцияның себептері. 

8. Ливиялық революция мен Каддафи режимінің құлауы. 
9.  ХYІ ғ. соңы – ХYІІ ғ. басындағы Осман империясындағы араб 

халықтарының көтерілісі. 
10. 2. Н. Бонопарттың Египет пен Сирияға экспедициясы. 
11. 3. Мұхаммед Әли билігі тұсындағы Египет. 
12. Суэц каналының салынуы мен Египеттің қаржылай тәуелділігі.  
13. Уахабиттік ілімнің пайда болуы. 1786-1806 жж. уахабиттердің 

Парсы шығанағы үшін күресі. 
14. Судандағы махдистер көтерілісі (1881-1898): кезеңдердің дәуірге 

бөлінуі мен сипаты. 
 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 

Негізгі:  
1. Кошелев В.С. Египет: От Ораби-паши до Саада Заглула, 1879-1924 гг. 

М., 1992. 



2. Борисов А.Б. Арабский мир: прошлое и настоящее. М., 2002. 
3. Левин З.И. Развитие общественной мысли на Востоке: Колониальный 

период. М., 1993. 
4. Видясова М.Ф. Джихад без войны. Тунисский опыт модернизации и 

политическое наследие Хабиба Бургибы (1903-2000). Т.1. Кн.1-2. М., 2005. 
5. Млечин Л. Иракгейт. Путин, Буш и война в Ираке. М., 2005. 
6. Закария М.Г., Яковлев А.И. Нефтяные монархии Аравии на пороге 

XXI в. М., 1998. 
7. Косач Г.Г., Мелкумян Е.С. Внешняя политика Саудовской Аравии. М.,  2003. 
8. Р.Г.Ланда. "Политический ислам: предварительные итоги". М., 

Институт изучения Ближнего Востока, 2005. 
 
Қосымша: 
1. История Востока. В 6-ти тт. Т. 3. Восток на рубеже средневековья и 

нового времени. XVI-XVIII вв. М., 1999. Т.4 Восток в период нового времени. 
М., 2002. 

2. Новая история стран Азии и Африки XVI-XIX вв. В 3 ч.  /  Под ред. 
А.М. Родригеса. М.: Владос, 2004. 

3. В. Б Луцкий. Новая история арабских стран. М., 1965; 1966. 2002. 
4.  Аль Джабарти Абд ар-Р. Египет под властью Мухаммеда Али. М., 

1963. 
5. Евдокимова А.А. История стран Востока в новое время. Курс лекции. 

Уфа:изд-во БГПУ, 2009. 
6. Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время. – М.: 

Проспект, 2008. 
7. Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время в 

вопросах и ответах: учебн. пособие. – М.: Проспект, 2007.  
8. Новейшая история стран Азии и Африки. 20 век. 1900-1945 гг. М., 

2001. 
9. Новейшая история стран Азии и Африки. 20 век. 1945-2000. М., 2001. 

 
ЖАҢА ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЗАМАНДАҒЫ ИРАН ТАРИХЫ  

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырып атауы 
1 Сефеви мемлекетіндегі әлеуметтік-саяси жағдай. 

2  XVIII ғ. екінші жартысындағы Иран (афшарлар, Надир шах 
билігінің орнауы). 

3 Надир шахтың өлімінен соңғы феодалдық қырқыс. Зендтер мен 
қажарлар. 

4 Ирандағы жаңа өзара қырқыс. Қажарлар билігінің орнауы. 

5 ХIХ ғ. екінші ширегіндегі Иран және Иранға шет елдік 
капиталдың ене бастауы. 



 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Қазіргі заманғы тарих ғылымы тұрғысынан қарасақ  қазіргі кезде біздің 

еліміз жан-жақты байланыс жасап отырған әлем елдері мен халықтарының 
тарихымен жастарды таныстырудың аса қажеттігі баршаға түсінікті. 

Жоғарғы оқу орындарында Шығыс елдерінің тарихын оқытудың 
білімділік, тәрбиелік, сондай-ақ оқушылардың таным қызметін дамытудың 
маңызы зор. 

Жаңа және қазіргі заман тарихы бойынша дайындалған бағдарламаның 
өзектілігі жас ұрпақтың жеке адам ретінде қалыптасуына, өзінің жеке тарихи 
түп тамырын терең түсіне білуіне, тұрмыстық, алуан  түрлі моральдық 
адамгершілік мәселелерін шеше білуіне көмектеседі. 

ЖОО студенттерге арнайы дайындалған бағдарламада қамтылатын 
негізгі білім беру  мазмұнының нысанында  Шығыс халықтарының өмір сүрген 
мемлекеттердің пайда болуы, халықтардың ғұрыптары туралы баяндалады. 

Бұл бағдарламаның басты ерекшелігі -  студенттер Шығыс елдерінің 
мемлекет болып қалыптасуы мен құқықтық тарихы туралы жалпылама 
мәліметтер алады.  Студенттер жалпы  адамзаттық және құқықтық мәдениетті 
меңгереді. Курсты меңгеру үшін студенттерге негізгі сатысындағы алған 
білімдері  қажет етіледі. 

Жоғарыда аталған тарихи обьектілер адамзаттың кез келген қоғамның 
қоғамдық - саяси, әлеуметтік - экономикалық және мәдениет сияқты маңызды 
салаларын қамтитын болғандықтан оқушыларға адамзат қоғамының тарихын 
толық түсінуіне мүмкіндік береді. 

Курстың мақсаты студенттерді әлеуметтік белсенділікке, ежелгі дүние 
жүзінің және Шығыс мемлекеттерінің  басынан кешірген аса елеулі тарихи 
оқиғалары мен, жинақталған бағалы құндылықтармен таныстыра отырып, 

6  ХIX ғ. Ирандағы ішкі саяси және әлеуметтік жағдайы. 
7 Ирандағы ұлтшыл буржуазияның дамуы. 

8 Қазан төңкерісінен кейінгі Ирандағы ұлт-азаттық қозғалыстар. 
(1917-1921) 

9 Қажарлар әулетінің құлауы. Пехлеви әулетінің билік басына 
келуі(1921-1925). 

10 Мұнай өнеркәсібін ұлттандыру жолындағы бүкілирандық күрес. 
11 Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Иран 

12 50-60-шы жылдардағы Ирандағы әлеуметтік-экономикалық және 
саяси дағдарыстың тереңдеуі.  

13 Ирандағы Ислам революциясы жане салдарлары. 

14 Ирандағы ислам революциясынан кейінгі саяси-экономикалық 
және әлеуметтік өзгерістер. 

15 Ирандағы ислам революциясынан кейінгі және казіргі кездегі 
Иранның сыртқы саясаты. 



жауапкершілікке, тиянақтылыққа, әлем  халықтарының тарихы мен мәдинетін 
сүюге тәрбиелеу. 

Курстың міндеттері Шығыс елдеріндегі мемлекет және құқық тарихын 
білуге үйрету; Шығыс мемлекеттеріндегі құқық жүйелері мен қайнар 
көздерінің ерекшеліктері туралы түсініктерін кеңейту; мемлекеттердің пайда 
болуы мен құқықтық тарихының кезеңдерін ажырата білу дағдыларын 
қалыптастыру. 

Егер курс тыңдаушы Шығыс мемлекеттердің құқық тарихын ажырата 
біліп, жаңа және қазіргі заман дәуіріндегі мемлекттердің пайда болуы мен 
құқықтық тарихынның кезеңдерін ажырата білсе, онда тыңдаушылардың 
шығыс елдері туралы ой-өрісі кемелденген, жалпы  адамзаттық   мәдени-
құндылықты меңгерген, бәсекеге  қабілетті тұлға қалыптасады. Сондықтан 
курс тыңдаушылары үшін өмірлік қажеттіліктерін қанағаттандыру мәселесіне 
байланысты сұрақтардың жауабын алуға мүмкіндік алады. 

Пәннің мазмұны студенттерге тарихи даму үдерісіндегі жаңа кезеңмен 
таныстыруға және оқытылатын елдің әлемдік-тарихи үдерістегі орны мен рөлін 
анықтауға бағытталған. Пән студенттердің оқитын елдің жаңа кезеңдегі 
тарихын талдауда тарих ғылымының мағлұматтық және әдістемелік аппаратын 
қолдана білуді  қалыптастырудың қажеттілігін қарастырады 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Сефеви мемлекетіндегі әлеуметтік-саяси жағдай. 
Сефеви мемлекетіндегі ұлт-азаттық қозғалыстар. XVII – бірінші  

жартысы мен XVIII ғасырлардағы Иранның әлемдік аренаға шығуы. Ауғандар 
көтерілісі. Ресей мен Түркияның ішкі істерге араласуы.  

 
XVIII ғ. Екінші жартысындағы Иран (афшарлар, Надир шах 

билігінің орнауы). 
Надир шахтың билік басына келуі. Ауғандарды қуу. Надирді шах етіп 

жариялау. Ауғанстанды жаулап алу. Нәдір шахтың саясаты. Халық 
көтерілістері мен Нәдірдің өлімі. Еуропа елдерімен қарым-қатынас.  

 
Надир шахтың өлімінен соңғы феодалдық қырқыс. Зендтер мен 

қажарлар. 
Англия мен Францияның Иран үшін күресі. ХІХ ғ. иран-орыс соғыстары. 

Керим ханның саясаты. Керім хан қайтыс болғаннан кейінгі феодалдық 
қырқыстың өршуі. Ек 

 
Ирандағы жаңа феодалдық қырқыстар. Қажар әулетінің билігі. 
Герат мәселесі.  Ага-Мохаммед-шаха Каджардың өлтірілуі. Иранның 

Англиямен және басқа да еуропалық елдермен тең емес келісімге келуі. 
ХIХ ғ. екінші ширегіндегі Иран және Иранға шет елдік капиталдың 

ене бастауы.   



1801 жылғы Англия мен Иран келісімі. 1814 жылғы Англия мен Иран 
келісімі.  1821-1823 жылғы иран-түрік соғысы. Бірінші және екінші орыс-иран 
соғыстары. Гүлістан және Түркменчай келісімдері. 1804-1813 жылдардағы 
орыс-иран соғыстарындағы Иранның жеңілуі. Әскерді Британ кеңесшілерінің 
көмегімен жасақтау. 1821 жылғы Осман империясымен соғыстың басы. Әскери 
қимылдардың барысы. 1823 жылғы Эрзурум иран-түрік бейбіт келісімі. 

 
ХIX ғ. Ирандағы ішкі саяси және әлеуметтік жағдайы.  
Халық наразылығының артуы. 1856-57 жылдардағы ағылшын-иран 

соғысы. Париж бітімі. 1848-52 жылдардағы Ирандағы халық көтерілістері. 
Иранның қоғамдық-экономикалық және саяси мешеулігі. 1848 жылғы 
Мазандерандағы Таберси маңындағы Талар өзені бойындағы бірінші көтеріліс. 
Зенджандағы екінші көтеріліс (1850 жылы маусым-желтоқсан). 1850 жылғы 
Нейриздегі (Фарс) үшінші көтеріліс. Көтеріліс нәтижелері. Баб пен оның ілімі. 
Мохамед шахтың өлімі және бабилердің Мазендеран көтерілісі. Бехайзм. Амир 
Кабир реформаларының себептері. Реформа салдары және оның тарихи 
маңызы. 

 
Ирандағы ұлтшыл буржуазияның дамуы 
Ағылшын несиелері мен қарыздары. Орыс несиелері мен қарызы. 

Сыртқы сауда. Иранның саяси кіріптарлығы. Ұлттық өндіріс құруға 
талпыныс.XIX ғ. Соңы мен XX ғ. Басындағы халықтық қозғалыстар. Үкімет 
пен саяси системаның еуропа жүйесімен қайта құру.  

 
Қазан төңкерісінен кейінгі Ирандағы ұлт-азаттық қозғалыстар. 

(1917-1921). 
Соғыстың алғашқы кезеңіндегі Иран. 1915 жылғы ағылшын-иран 

келісімі. Неміс және түрік агентурасының әрекеттері. Шираздағы көтеріліс. 
Кермен мен Исфахандағы жағдайлар.Ресейдегі Қазан төңкерісі және Иран. 
Ағылшындардың Иранды жаулап алуы және келісім. Ирандағы ұлт-азаттық 
қозғалыстардың өршуі. Иран коммунистік партиясының құрылуы.  

Қазан төңкерісінен кейінгі Ирандағы ұлт-азаттық қозғалыстар. (1917-
1921) 

Азаттық қозғалыстардың елдегі саяси жағдайға ықпалы. 21 ақпан 1921 
жылғы төңкеріс. 1921 жылғы кеңес-иран келісімі.  

 
Қажарлар әулетінің құлауы. Пехлеви әулетінің билік басына 

келуі.(1921-1925).  
Таптық және саяси күштердің топтасуы. Ирандағы Америка мұнай 

саясаты. Мильспоның бірінші миссиясы. Кеңес-иран экономикалық 
байланыстары. Ирандағы саяси күрес. 

Ирандағы саяси күрес. Реза шах билігінің нығаюы. Қажар әулетінің 
құлауы. Реза шах Пехлевидің шах болып жариялануы. 



Елді орталықтандыру. Иранның тәуелсіздігінің нығаюы. Кеңес-иран 
қатынастары. Ағылшын-иран мұнай компаниясындағы жанжал. Сыртқы 
саясат. Фашистік Германиямен жақындасу.  

 
Мұнай өнеркәсібін ұлттандыру жолындағы бүкілирандық күрес. 
Моссадык бастаған ұлтшыл-буржуазиялық үкіметтің құрылуы. АИМК 

(ағылшын-иран мұнай компаниясы) тоналуы. АИМК пен қосымша келісім. 
Моссадык үкіметі және Иран мұнайы үшін күрестің өршуі. 1952 жылы 
Моссадыкты үкіметтен кетіруге деген талпыныстың сәтсіздігі. 1953 жылғы 
мемлекеттік төңкеріс.  Моссадыктың ішкі және сыртқы саясаты. Ұлттық 
майдандағы алауыздық. Мемлекеттік төңкеріске дайындық және оның болуы.  

 
Иран Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде.  
Иранның Орта Шығыста  Германияның базасына айналуы. Иранға 

одақтастар әскерінің енуі және Реза шахтың биліктен кетуі. Кеңес Одағы мен 
Иран қарым-қатынасы. Мильспоның екінші миссиясы.  

АҚШ экспансисының өршуі. Оңтүстік Иран хандарының бас көтеруі. 
Демократиялық қозғалыстардың талқандалуы. Кавамның реакциялық саясаты 
және АҚШ саясатының белсенділігі. Иранның антиимпериалистік күресі. 
Ұлттық майданның құрылуы. 

 
50-60-шы жылдардағы Ирандағы әлеуметтік-экономикалық және 

саяси дағдарыстың тереңдеуі.  
Шетел капиталының экспансиясының күшеюі. Ауыл шаруашылық пен 

өндірістің дамуы. Халықтың әлеуметтік жағдайының нашарлауы. Жұмысшы 
қозғалыстары. Жер реформасы.  26 қаңтар 1963 жылғы реформалар туралы 
референдум. Жер реформасының негізгі құжаттары. Реформаның басталуы. Ірі 
жер иелерінің қарсылығы.  1969 жылғы ірі және орта помещиктердің жерін 
сату туралы заң. Жер реформасының нәтижелері. Ирандағы «Ақ революция».  

 
Ирандағы Ислам революциясы.  
АҚШ-тың экспансиясының белсенділігі. Оңтүстік Иран хандарының 

реакцияшыл бас көтерулері. Демократиялық қозғалыстардың басылуы. 
Каввамның реакцияшыл билігі және америка экспансиясының өршуі. Иран 
халқының империализмге қарсы күресі. Ұлттық майданның құрылуы. 
Ирандағы ислам революциясының басталуы, себептері мен салдарлары. 
Биліктің өзгеруі. Ислам Республикасының жариялануы. 

 
Ирандағы ислам революциясынан кейінгі саяси-экономикалық және 

әлеуметтік өзгерістер.  
Ирандағы ислам революциясынан кейінгі саяси-экономикалық және 

әлеуметтік өзгерістер. Жаңа экономикалық саясат. Мұнайдың толық ұлттануы. 
Қазіргі Ирандағы саяси-экономикалық және әлеуметтік ахуал. 

 



Ирандағы ислам революциясынан кейінгі және казіргі кездегі 
Иранның сыртқы саясаты.  

Иран мен Араб Шығыс елдері. Иран-ирак соғысы (1980-1989 ж.ж.). 
Халықаралық ұйымдардың әрекеттері. Соғыс нәтижелері. Иран мен Ресей, 
АҚШ және Батыс елдерімен және Қазақстанмен қарым-қатынастарының 
қалыптасуы және дамуы. 

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Сефеви мемлекетіндегі ұлт-азаттық қозғалыстар.  
2. XVIII ғ. Екінші жартысындағы Иран (афшарлар, Надир шах 

билігінің орнауы).  
3. Надир шахтың өлімінен соңғы феодалдық қырқыс.  
4. 1801,1814 жылғы ағылшын-иран келісімі.. 
5. Үкімет пен саяси системаның еуропа жүйесімен қайта құру. 
6. Англия мен Францияның Иран үшін соғысы. 
7. Гүлістан және Түркменчай келісімдері. 
8. Гүлістан және Түркменчай келісімдері. 
9. Иранның Англия мен басқа да елдермен тең емес келісімге келуі. 
10. Орыс-иран қатынастары. 
11. Эрзурум иран-түрік бейбіт келісімі 1847 ж. 
12. Баб қозғалысы және оның ілімі. 
13. Бабтардың Насер од-Дин-шахқа қарсы қастандығы және олардың 

жазалануы 
14. Амир Кабир реформалары.  
15. Иранның жартылай отарға айналуы мен саяси кіріптарлыққа түсуі. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Англия мен Францияның Иран үшін күресі 
2. Түркменчай келісімдері. 
3. Гүлістан келісімдері. 
4. Иранның Англия мен басқа да елдермен тең емес келісімге келуі. 
5. Орыс-иран соғыстары кезіндегі Ирандағы ішкі саяси дамулар. 
6. Эрзурум иран-түрік бейбіт келісімі 1847 ж. 
7. Ағылшын-иран мұнай компаниясындағы жанжал 
8. Иранның фашистік Германиямен жақындасуы 
9. Иранның гитлерлік Германияның Орта Шығыстағы базасына 

айналуы. 
10. Мильспоның екінші миссиясы. 
11. Кавамның реакцияшыл саясаты және Ирандағы америка 

экспансиясының күшеюі. 
12. Моссадық үкіметі және иран мұнайы үшін күрес. 



 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Иранға одақтастар әскерінің енуі және Реза шахтың биліктен кетуі.  
2. Кеңес Одағы мен Иран қарым-қатынасы.  
3. Мильспоның екінші миссиясы.  
4. Ақ революция. Иран революция қарсаңында. 
5. Ирандағы Ислам революциясы.  
6. Ирандағы ислам революциясынан кейінгі саяси-экономикалық және 

әлеуметтік өзгерістер.  
7. Ирандағы ислам революциясынан кейінгі ислам принциптері 

негізінде сыртқы саясаттың қалыптасуы.  
8. Иранның Парсы шығанағы елдерімен, АҚШ және Батыс елдерімен 

қатынасы.  
9. Иран-Қазақстан қарым-қатынастарының қалыптасуы және дамуы. 
10. Бабтардың Насер од-Дин-шахқа қарсы қастандығы және олардың 

жазалануы. 
 

КУРСТЫҚ ЖОБАЛАР МЕН ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 

 
1. Қазақстан мен Иран : дипломатиялық қатынастар. 
2. Парсы шығанағындағы территориялық қақтығыстар: тарихы және 

бүгіні. 
3. Иран-Ирак соғысы (1980-1989 жж.). 
4. Иранның Багдад пактыне енуі. 
5. 1978 жылғы Ислам революциясы:  себептері мен салдарлары. 
6. 1963 жылғы ақ революция: себептері мен салдарлары. 
7. Иранның сыртқы саясатының жалпы сипаттамасы. 
8. Қазақстанның Иранның ядролық бағдарламасына көзқарасы. 
9. Иран мен ЕК атом энергетикасы мен ядролық бағдарламасы. 
10. Иранның  МАГАТЭ – мен ядролық бағдарлама бойынша 

ынтымақтастығы.  
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ЖАҢА ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЗАМАНДАҒЫ ҮНДІСТАН ТАРИХЫ  
(1707-2013 ЖЖ.). 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 

Пәннің мазмұны студенттерді оқылатын елде болып жатқан тарихи 
процестермен таныстырып әлемдік тарихи процесіндегі оның орны мен рөлін 
анықтауына бағытталған. Пән оқытылатын елдер жаңа тарихын талдау кезінде 

№ Тақырыптар атауы 
1.   Оңтүстік Үндістандағы ағылшын жаулаушылығы. 
2.  Үндістандағы отаршыл биліктің саясаты (XVIIIғ.аяғы – XIXғ.басы). 
3.  60-90 жылдардағы Үндістанның экономикалық дамуы. 
4.  60-90 жылдардағы Үндістандағы ұлт азаттық қозғалыс 
5.  Ұлтшылдық қозғалыстардың пайда болуы мен оның бағыттары 
6.  Азияның оянуы кезіндегі және соғысқа дейінгі Индия  (1897 – 1917 

жж.) 
7.  I-ші д.ж. соғыс қарсыңындағы және соғыс барысындағы Үндістан. 
8.  Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Үндістан.  
9.  Тәуелсіздік үшін күрестің ақырғы кезеңі. (1945-47 жж.) 
10.  Үнді Доминион одағы және таптық күрестің ушығуы. 
11.  Үнді Республикасының жариялануы.Әлеуметтік саясат (1950-64 жж.). 
12.  Үндістанның сыртқы және ішкі саясатында «Неру курсының » түзілуі. 
13.  Индира Ганди  үкіметі кезеңі. 1971 – 1972 жылдардағы  сайлау. 
14.  1991 – 2004 жылдардағы Үндістанның саясаты және саяси дамуы. 
15.  2005-13 жылдардағы Үндістан және М.Сингх үкіметі. 



студенттердің түсіну және әдіснамалық аппаратты пайдалану дағдыларын 
айқындау қажеттілігін ескереді. 

Оқу-білім беру бағдарламасының "5В020900 – Шығыстану" мамандығы 
«Оқытылатын елдер тарихы» пәні бойынша  осы бөлігінде Үндістанның жаңа 
және қазіргі замандағы Тарихы хронология бойынша қарастырылады.  

Мамандану аймағының тарихы дүниежүзі тарихының құрамдас бөлігі 
болып табылады. Өйткені бұл ел төл және бай тарихына, олардың тарихи даму 
ерекшеліктерін кезеңдер бойынша қарастыру орынды. Елдің тарихы мен 
мәдениетін білу маңызды ғылыми мәселелері шешетін заманауи маман 
қалыптастыруға көмектеседі, сонымен қатар алған білімін практикада 
қолданады.  

Курстың мақсаты студенттерге елдің тарихы, осы кезеңде әлеуметтік-
экономикалық және саяси дамуы  туралы толық ақпарат беру болып табылады, 
сондай-ақ студенттерді оның салдарымен, елдің тарихи даму оқиғаларының 
негізгі фактілерімен таныстыру. Оқытылатын елдің тілінде елдің тарихы мен 
мәдениеті туралы ғылыми әдебиеттер бойынша студенттерді өз бетінше 
зерттеп оқуды үйрету. 

Осы курс оқу нәтижесінде шығыстану дайындық бағыты студенттердің 
қоғамның, мемлекеттің даму заңдылықтары және  саясат қалыптасу 
принциптары, тарихи алуан түрлі мәдениеттер мен өркениеттер, тарихи 
проблемалар, елдің мәдениеті, тілі, діні туралы түсініктері болуы керек; 
әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы, тарих дамуының негізгі 
заңдылықтары, сондай-ақ қоғамдық-саяси ойдың дамуына әр түрлі әлеуметтік, 
саяси, діни, тарихи факторлардың әсері туралы білуі керек. 

Бұдан басқа, студент елдегі жағдайды талдай білу керек қолдана білуі 
кәсіби, , өз бетінше жаңа білімдерді меңгеріп, қазіргі заманғы білім беру 
технологияларды пайдалана отырып, ғылыми негізде өз еңбегін ұйымдастыра 
білу керек. 

Пәннің негізгі мақсаттарының бірі студенттерге мемлекеттер, олардың 
жаңа кезеңдегі әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы туралы толық 
ақпаратты беру болып табылады, сондай-ақ студенттерді Батыс елдердің 
отаршылдық саясаты және оның салдарымен, негізгі фактілер мен оқиғаларға, 
оқытылатын елдің жаңа және қазіргі замандағы тарихи дамуымен таныстыру 
және т. б.  

Сондай-ақ, мамандандыру аймағы тарихының хронологиясын және 
периодизациясын меңгеру, аймақ тарихының дереккөзі және тарихнамасымен 
таныстыру,  негізгі тарихи оқиғалар зерттеп, тарихи терминдер мен ұғымдарды 
меңгеру, елдердің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуын жеке-жеке 
қарастырып зерттеу.  

Оқытылатын кезең бойынша Үндістан тарихының негізгі мәселелері. Ұлы 
Моғолдар империясының құлдырауы. Үндістанның әлеуметтік-экономикалық 
дамуы. Үндістанға алғашқы батыстық сауда компанияларының келуі.  

1746 - 1763 жылдардағы Үндістан үшін ағылшын-француз соғысы. 
Ағылшын отаршылдарының Бенгалияны жаулауы. Бенгалияның отаршылдар 



жаулаушылығынан кейінгі экономикалық хал-ахуалы. Субсидиарлық 
келісімдер мен оған қатысты ағылшындардың ұстанған саясаты.  
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

Оңтүстік Үндістандағы ағылшын жаулаушылығы.  
Майсур мемлекетінің құрылуы. Бірінші ағылшын-майсур және ағылшын-

маратха соғыстары. Екінші ағылшын-майсур соғысы. Үшінші және төртінші 
ағылшын-майсур соғыстары. Карнатиканың тәуілді болуы. Курга және 
Траванкурдың ағылшын басқыншыларына қарсы күресі. Екінші және үшінші 
ағылшын-маратха соғыстары. 

 
Үндістандағы отаршыл биліктің саясаты (XVIII ғасырдың соңы - 

XIX ғасырдың басы).  
Тұрақты жер құрылымы туралы заңның қабылдануы. Райятвари және 

маузавар жүйесі. XIX ғасырдың басындағы ағылшын жаулаушылығынан 
кейінгі Үндістанның экономикалық жағдайы. Отаршыл билік құрылымы. 

Үндістандағы отаршылдыққа қарсы көтерілістер.Алғашқы буржуазиялық 
қозғалыстардың қалыптасуы. 1857-59 жж. Ұлы халық көтерілісінің себептері 
мен салдары. 

 
60-90 жылдардағы Үндістанның экономикалық дамуы. 
Ағылшын аграрлық саясат. Отаршыл-феодалдық жер монополиясы. 

Шикізат және өтім көзі ретінде Үндістанді пайдалануының күшеюі. Ақша-
тауар қатынасының өсуі. Өсімқорлық қарыздың өсуі, шаруаның жерден 
айырылуы.  Үндістан – ағылшын капиталының салу көзі. Ұлттық капиталистік 
кәсіптің өсуі. Жаңа класстардың қалыптасуы және елдегі ұлттық қайшылықтың 
өсуі. 

 
60-90 жылдардағы Үндістандағы ұлт азаттық қозғалыс 
Бенгалиядағы шаруаның көтерілісі. Солтүстік және Солтүстік-батыс 

Үндістанда халық көтерілістері. Махараштрадағы шаруа көерілісі. Васудев 
Балванта Пхадкенің сөйлеуі. Рампадағы көтеріліс. Жұмысшылар 
қозғалысының басталуы. 90-шы ж. халық қозғалыстары.  

 
Ұлтшылдық қозғалыстардың пайда болуы мен оның бағыттары 
60-70-шы ж. ұлтшылдық қозғалыстар. Бал Гандхагар Тилактың саяси 

әрекеті. Жалпы үнд ұлттық  қозғалыстың басталуы және Үнді ұлттық 
конгресстің қалыптасуы.  

 
Азияның оянуы кезіндегі және соғысқа дейінгі Индия  (1897 – 1917 

жж.) 
Отаршыл биліктің ішкі саясаты және XX ғасырдың басындағы 

революциялық қозғалыстар. 1905 жылғы Бенгалияның бөлінуі және халықтық 
наразылық қозғалыстарының басталуы.  Свадеши қозғалысының басталуы мен 



оның жаппай бұқаралық сипат алуы. Сварадж үшін күрестің екінші кезеңі. 
Ұлтшылдар арасындағы келіспеушіліктердің өсуі. Үнді ұлттық конгресінің 
бөлінуі. Бүкілхалықтық күрестің күшеюі. Бомбей саяси наразылығы. 

 
I-ші д.ж. соғыс қарсыңындағы және соғыс барысындағы Үндістан. 
Морли – Минто реформасы және оның салдары. Астыртын 

революциялық ұйымдардың қызметі. Үнді революциялық эмиграциясы. Үнді 
ұлттық конгресі мен Мұсылман лигасының саяси қызметі. М.К.Гандидің саяси 
қызметінің басталуы. 

Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Үндістан.  
Үнді қоғамының әлеуметтік-саяси құрылымы және халық бұқарасының 

жағдайы. Мемлекеттің экономикалық және саяси жағдайы. М.Ганди басқарған 
ұлттық қозғалыс. Азаматтық бағынбаушылық кампаниясы. Халифат 
қозғалысы. 

 
Ұлт-азаттық көтерілістің күшеюі.  
Бұқаралық саяси ұйымдардың құрылуы (1918-1927 жж.). Жұмысшылар 

мен шаруалар қозғалысы. Ағылшын саясаты және үндіс-мұсылман 
қайшылықтарының ушығуы. 

Антиимпериалистік қозғалыстардың күшеюі. Біріккен ұлттық 
майдан(1928-1939 жж.). ҮҰК ішіндегі күрес және свараджисттер. Конгрестегі   
сол қанаттың қалыптасуы. Үндістандағы коммунистік қозғалыс. Жұмысшы- 
шаруалар партияларының құрылуы.  

 
Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Үндістан. 
Үндістанды басқару туралы жаңа заңның даярлануы және Конгресстің 

бағыты. Үндістанның  соғысушы тарап ретінде жариялануы. Саяси 
партиялардың бағыты. 1942 жылғы «Тамыз революциясы»  және отаршылдар 
саясаты. Криппс миссиясы.  

1943-45 жж. Үндістанның экономикалық және саяси жағдайы. Шығыс 
Үндістандағы ашаршылық. Шаруалар күресі. Бұқаралық саяси қозғалыстардың 
күшеюі. Екінші дүниежүзілік соғыстың аяғына қарай Конгресс және  
мұсылман лигасы арасындағы қарама-қайшылықтардың ушығуы.  

 
Тәуелсіздік үшін күрестің ақырғы сатысы (1945-47 жж). 
Ұлттық буржуазияның нығаюы. Үндістандағы ағылшын буржуазиясының 

әлсіреуі және ағылшын – американ қарама-қайшылықтарының 
үдеуі.Үндістандағы лейбористердің саясаты.  

 
Үнді доминионы және таптық күрестің ушығуы.  
Уақытша үкіметтің құрылуы. 1946-47 жылдардағы бұқаралық күрес. 

Маунтбеттен жоспары және Үндістанның бөлінуі. Үнді және Пәкістан 
доминиондарының құрылуы. Территориялық реформалар және княздықтардың 
интеграциялануы. Кашимирге қатысты  1-ші үнді-пәкістан  шиеленісі. 

 



Үндістан Республикасының жариялануы.  
Тәуелсіздіктен кейінгі мемлекеттің әлеуметтік саясаты (1950-64 жж.). 50-

ші жылдардың  басындағы ішкі саяси жағдай. Бірінші жалпы ұлттық сайлау. 
Аграрлық  реформа. Елді индустриаландыру саясаты. Ауылшаруашылық 
реформасы. Кеңес-үнді экономикалық ынтымақтастығы.  

 
«Неру курсының» қалыптасуы және Үндістанның сыртқы саясаты. 
1956 жылғы әкімшілік- шекаралық реформа. Штаттарды қайта қарау және 

ұлттық мәселе. Екінші және үшінші жалпы ұлттық сайлаулардың жүргізілуі. 
Үнді ұлттық конгресіндегі күрестің ушығуы. Үндістанның сыртқы саясаты.  

 
1960-жылдардағы экономикалық дағдарыстың өршуі.  
Ішкіпартиялық күрестің ушығуы. 1965 жылғы  үнді-пәкістан шиеленісі. 

60-шы жылдардың ортасындағы экономикалық дағдарыс. Төртінші жалпы 
ұлттық сайлау және оның салдары.  

 
И. Ганди  үкіметі кезеңі. 1971 және 1972 жылдардағы  сайлау.  
Индира Ганди үкіметіндегі сыртқы саясат. 1971 жылғы кезекті үнді-

пәкістан шиеленісі және оның салдары. Тәуелсіз  Бангладеш мемлекетінің  
құрылуы. 

1966 – 1991 жж. Үндістанның экономикалық және саяси дамуы. 
Мемлекеттің әлеуметтік саясаты. Ұлттық мәселенің ушығуы. Раджив Гандидің 
қасақана өлтірілуі. Жаңа үкіметтің саясаты.  

 
1991 – 2004 жылдардағы Үндістанның саясаты және саяси дамуы. 
Экономика және сыртқы саясат. Экономикалық  реформалар. 

Халықаралық аренадағы Үндістан. 1991 – 2004 жылдардағы мемлекетік саяси 
жағдай. А.Ваджпаи үкіметі. Үндістанның сыртқы саясаты. Үнді-қазақ 
дипломатиялық қарым-қатынастар. А.Ваджпаидың Қазақстанға іс-сапары. 

 
2005-13 жылдардағы М.Сингх үкіметі.  
2005-13 жылдардағы Үндістанның экономикалық және  саяси дамуы. 

Мемлекеттің сыртқы саясаты. 2010 жылғы Н.Назарбаевтың Үндістанға 
шақырылуы.Үнді- қазақ қарым-қатынастарының дамуы. 2011 жылғы 
М.Сингхтың Қазақстанға іс-сапары.   

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Ұлы Моғолдар империясының құлдырау себептері. 
2. Ағылшын жаулаушылығы кезеңіндегі Үндістанның экономикалық 

жағдайы. 
3. Ағылшын-майсур және ағылшын-маратха соғыстары. 
4. Отаршыл аппараттың құрылымдық жүйесі. 
5. 1857-59 жж.  Ұлы халықтық көтерілістің себептері мен салдары. 



6. XVIII ғ. – XIX ғ. I-ші жартысындағы Үндістандағы мәдениеттің 
дамуы.  

7. Отаршыл аппараттың 60 жылдардағы әкімшілік реформалары.  
8. Жаңа әлеуметтік таптардың қалыптасуы, ұлттық қайшылықтардың 

ушығуы. 
9. Махараштрадағы шаруалар қозғалыстары.  
10. Үнді ұлттық конгресінің құрылуы.  
11. 1905 ж. Бенгалияның бөлінуі және бұқаралық қозғалыстардың 

басталуы.  
12. Мұсылман лигасының құрылуы. 
13. Үнді ұлттық конгресінің бөлінуі. 
14. Морли – Минто формалары мен оның салдары. 
15. Махатма Гандидің саяси қызметінің басталуы. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Жаңа класстардың қалыптасуы және ұлттық қайшылықтың 
нығаюы 

2. Махараштрадағы шаруа қозғалысы  
3. Үнді ұлттық Конгрессің пайда қалыптасуы 
4. 1905 ж. Бенгалияның бөлінуі және бұқаралық қозғалысының 

басталуы 
5. Мұсылман Лигасының қалыптасуы 
6. Үнді ұлттық конгресінің бөлінуі 
7. Морли – Минто формалары мен оның салдары 
8. Махатма Гандидің саяси қызметінің басталуы 
9. Индиря Гандидің саяси қызметінің басталуы 
10. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі үнді экономикасының 

дамуы 
 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 

 
1. Екінші дүниіжүзілік соғыстан кейінгі үнді экономикасының дамуы. 
2. 2005-13 жж М.Сингха үкіметі және экономикалық реформалар.  
3. Үнді -қазақ қатынастарының дамуы. 
4. Ұлы Моғолдар империясының құлдырау себептері. 
5.  Ағылшын жаулаушылығы кезеңіндегі Үндістанның экономикалық 

жағдайы. 
6.  Ағылшын-майсур және ағылшын-маратха соғыстары. 
7. Отаршыл аппараттың құрылымдық жүйесі. 
8. 1857-59 жж.  Ұлы халықтық көтерілістің себептері мен салдары. 
9. XVIII ғ. – XIX ғ. I-ші жартысындағы Үндістандағы мәдениеттің 

дамуы.  



10. Отаршыл аппараттың 60 жылдардағы әкімшілік реформалары. 
 

КУРСТЫҚ ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Үнді буржуазиялық ұлтшылдығының қалыптасуы мен оның үнді 

ұлт-азаттық қозғалысындағы орны. 
2. Сипайлар әскерінің ағылшындарға қарсы көтерілісі және оның 

Үндістан тарихындағы маңызы. 
3. Үнді ұлттық конгресінің саяси қызметі мен Үндістанның 

тәуелсіздікке жетуіндегі  ролі. 
4. Мұхаммад Али Джиннаның саяси қызметі және Мұсылман Лигасы. 
5. Үнді контекстіндегі коммунализм концепциясы мен үндіс-

мұсылман коммунализмінің дамуы. 
6. М. Гандидің саяси қызметі мен оның үнді ұлт-азаттық 

қозғалыстағы орны. 
7. И.Ганди үкіметі тұсындағы Үнді-Пәкістан қарым-қатынастарының 

дамуы. 
8. Үндістан республикасының ядролық саясаты және әлемдік 

қоғамдастық.  
9. Үндістан мен Қазақстан: экономикалық және мәдени 

қатынастардың дамуы. 
10. Үндістанның саяси дамуы мен М.Сингх үкіметінің экономикалық 

реформалары.  
 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 

Негізгі:  
1. Ульциферов О.Г. Культурное наследие Индии. М., 2005.  
2. Желябовская Л.В. Религии Индии. Москва: Мир кн., 2006. 
3. Жоль К.К. Индуизм в истории Индии: учеб. пособие для вузов. 

Москва: АСТ: Восток-Запад, 2006. 
4. Давыдов  А. В. Северная Индия. М.: АСТ : Восток-Запад, 2006. 
 
Қосымша: 
1. Васильев Л.С. История Востока. М., 2001. 
2. Носов К. С. Замки и крепости Индии. Санкт-Петербург, 2008. 
3. Лопанцев Ю. М. Религии Индии: учеб. пособие.  Волгоград: Перемена, 

2006. 
4.  Юрлов Ф.Н. История Индии. ХХ век.  М., 2010. 
5. Таммита-Дельгода С. Индия. История страны. М., 2007. 
 
 



MKTmP 3301 МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ КОММУНИКАЦИЯНЫҢ 
ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫ 

 
Көлемі - 3 кредит 

 
Авторлар: 

Ахметбекова Ақбота Кәрібайқызы – ф.ғ.к,  Шығыстану факультеті Таяу 
Шығыс  және Оңтүстік Азия  кафедрасының  доценті 

Сейтметова Жанетта Раймбековна – ф.ғ.к,  Шығыстану факультеті Таяу 
Шығыс  және Оңтүстік Азия   кафедрасының  аға оқытушысы 

 
Пікір жазғандар: 

Есенжан Д.А. – ф.ғ.к., Абылай хан атындағы  Қазақ халықаралық 
қатынастар және әлем тілдері университетінің профессоры 

Қалиева Ш.С. – ф.ғ.к., әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
Шығыстану факультеті Таяу Шығыс  және Оңтүстік Азия   кафедрасының  

доценті 
 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

Қазіргі таңда мәдениетаралық қарым-қатынас ұғымы әртүрлі салада 
кәсіби қызметіне байланысты түрлі лингвомәдениет өкілдерімен қарым-
қатынас жасайтын мамандар үшін және осы іспеттес мамандарды дайындауда 
негізге алатын ұғымдардың бірі екені сөзсіз. Бұл әсіресе мамандықтары шет 
тілімен (шығыс тілімен) байланысты келешек мамандарға қатысты. 

Экономика, ғылым, білімнің жаһандану үдерісіне қарқынды тартылып 
жатқан заманында халықаралық қатынастар күнделікті өмірдің айнымас 
құбылысына айналды. Халықаралық қатынастарды орнату мен нығайту 
керектігіне сай мәдени шекаралар кеңейе түсіп,  шынайы қажеттілік 
дәрежесінде көрініс тапты. Алайда, мәдени қарым-қатынас үдерісі барысында 
адам бірқатар қиыншылықтарға тап болады, оның ішінде тілдік айырмашылық  
қиындықтардың бірі ғана. Түрлі мәдениет өкілдерінің  қоршаған әлемді 
қабылдау айырмашылығының салдарынан түсінбеушілік және қақтығыстар 
туындайды. Мәдениетаралық қайшылықтарды тиімді түрде шешу үшін, өзге 
мәдниет иелерімен конструктивті қарым-қатынас құра білу керек. Ал бұл 
қарым-қатынасты құру басқа адамның альтернативті құндылықтары мен ойлау 
үлгілерін, жүріс-тұрысын мойындау қабілетіне негізделеді. 

«Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы мен практикасы» пәнін 
оқудың нәтижесі бойынша студент:  

білуге тиісті: мәдениетаралық қарым-қатынас теориясының негізгі 
концептуалды қағидаларын; оқитын ғылымға қатысты түрлі теорияларын; 
мәдениетаралық қарым-қатынастың түрлерін, типтерін, формаларын, үлгілерін 
және құрылымдық компоненттерін; адамды зерттеу ғылымдар жүйесіндегі 
мәдениетаралық қарым-қатынас теориясының маңыздылығын; басқа 
мәдениеттерді қабылдау мен түсінумен байланысты мәселелерді; 



игеруге тиіс: практика жүзінде игерілген білімді мәдениетаралық қарым-
қатынас барысында туындайтын нақты жағдайларда қолдана білу; 

меңгеруі тиіс:   қоғамдық өмірдің түрлі салаларында коммуникативтік 
іс-әрекеттің әдістемелік тәсілдерін; мәдениетаралық қарым-қатынас 
барысындағы бейвербалды қатынас нормаларын. 

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

Пән постреквизитері: «Аударма теориясы мен практикасы», «Қазіргі 
шығыс тілі». 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 

№ Тақырыптар атауы 

1 Мәдениетаралық қарым-қатынас тарихы: пайда болуы, 
қалыптасуы, дамуы.  

2 Мәдениетаралық қарым-қатынас зерттеулеріндегі бағыттар. 

3 Мәдениет және құндылықтар: формалары, салалары, нормалары, 
рөлі. 

4 «Қатынасу» және «қарым-қатынас» ұғымы. Мәдениетаралық 
қарым-қатынас және тұлғааралық қарым-қатынас. 

5 Мәдениетті танып-игеру. Сәйкестілік мәселелері. 
6 Вербалды қарым-қатынас: ұғымы, мәні, компоненттері. 

7 Бейвербалды қарым-қатынас: табиғаты, құралдарының 
классификациясы. 

8 Мәдениетаралық қарым-қатынас: адамдар жүріс-
тұрысы.Эмпатия және қарым-қатынас. 

9 Мәдениетаралық қарым-қатынастағы қабылдау үдерісі. 

10 «Өзімдікі»/ «бөтен» ұғымы – мәдениетаралық қарым-
қатынастың негізгі категориялары. 

11 Мәдениетаралық қарым-қатынас теориялары (Э.Холл, 
Г.Хофстеде). 

12 Мәдениетаралық қарым-қатынастың заманауи теориялары. 

13 Аккультурация ұғымы және оның үдерісі, түрлері мен 
нәтижелері. 

14 Мәдени шок: себептері, факторлары. М.Беннет моделі. 

15 
Мәдениетаралық қақтығыстар.  Мәдениетаралық қарым-

қатынастағы тұлғааралық аттракция мен атрибуция. Стереотиптер 
мен соқырнанымдар. 



Мәдениетаралық құзіреттілік әртүрлі мәдени социумға жататын 
коммуниканттардың адекватты өзара түсіністікке келе алу қабілеті тұрғысында 
студенттің құзіреттіліктер жиынтығын меңгеру жағдайында ғана қалыптаса 
алады. Бұл жиынтықтың құрамына лингвистикалық, дискурсивті, әлеуметттік-
мәдени құзіреттіліктер кіреді. 

Мәдениетаралық қарым-қатынастың негіздері студенттің 1-2 курстарда 
«Базалық шет тілін(шығыс тілін)» оқу барысында-ақ жиынтық категориялар 
түрінде қалана бастайды. Бұл курсты оқыту барысында мәдениетаралық 
қатынасқа қатысты білім, дағды мен біліктілікті кеңейтуге, тереңдетуге және 
практикалық тұрғыда меңгеруге акцент жасалады. 

Мәдениетаралық қарым-қатынас ғылыми-қолданбалы пән тұрғысында 
түсіністік пен өзара түсіністік мәселелерімен айналысады: бөтен(басқа) нәрсені 
түсіну, бөтенмен адекватты ұғынысу, өзіңдікі емес, өзге мәдени белгілерді 
дұрыс интерпретациялау. Өзінің генезисі тұрғысында, пәндік, сондай-ақ 
зерттеу инструментария тұрғысында мәдениетаралық қарым-қатынас 
пәнаралық статусқа ие. Ол мәдени антропология, лингвистика, қарым-қатынас 
теориясы, этнопсихология, әлеуметтану сияқты ғылымдарды тоғыстырады. 

Пәнді оқытудың мақсаты: студенттерді мәдениетаралық қарым-
қатынастың пайда болу тарихымен және теориялық негіздерімен таныстыру, 
мәдени қабылдаушылықты, әртүрлі мәдениеттегі коммуникативтік 
қылықтардың алуан түрлерін дұрыс интерпретациялау қабілетін дамыту, МҚҚ 
формаларын зерттеу, мәдениетаралық қарым-қатынастың негізгі мәселелерін 
жүйелі баяндауды қамтамасыз ету, оның  негізгі түсінігі мен терминологиясын 
меңгеру. Әртүрлі мәдениеттегі мәдениетаралық қарым-қатынастың үдерісі мен 
коммуникативтік стильдерін оқу; студенттердің басқа мәдениетке деген 
позитивті көзқарастарын қалыптастырып, ойлау  қабілетін дамыту, қазіргі 
әлемдегі мәдени көптүрліліктің құндылығын таныту.  

Пәнді оқытудың міндеттері: 
- қазіргі жаһандану талабына сай мәдениетаралық қарым-қатынас 

дамуының ерекшелігін ғылымның гуманитарлық бағыты ретінде қарастыру; 
- АҚШ, Батыс Европа елдері білімінің жеке дара саласы ретінде 

мәдениетаралық қарым-қатынастың негізгі даму кезеңдерін бірізді қарастыру; 
- бүгінгі мәдениетаралық қарым-қатынастың теориясына енген және 

қолданылатын(мәдениет, қарым-қатынас, әлемнің мәдени бейнесі, әлемнің 
тілдік бейнесі, мәдениеттің категориясы, тілдік тұлға, «екінші» тілдік тұлға, 
мәдени шок және т.б.) негізгі түсініктері мен  терминдерін меңгерту; 

- кез-келген мәдениеттің басты құндылықтарын, мағынасы мен 
мәнін, олардың тарихи-мәдени өзіндік ерекшелігін когнитивті, лингвистикалық 
(вербальды) және бейвербалды деңгейлерде таныту; 

- мәдениетаралық қарым-қатынас барысында туындайтын нақты 
жағдайларда оқыған лингвомәдени білімді пайдалануға үйрену. 

Зерттеу пәні түрлі мәдениет өкілдері арасындағы өзара қатынас түрлері 
мен коммуникативтік қарым-қатынастардың нәтижесіне әсер ететін факторлар 
болып табылады. 



Нысаны – түрлі лингвомәдениет өкілдері арасындағы табиғи қарым-
қатынас үдерісі  болып табылады.    

Курс мәдениетаралық қарым-қатынас проблемаларын зерттеудегі 
заманауи тәсілдерді ескере отырып, мемлекеттік білім стандартына сай 
құрастырылған. Курс болашақ мамандардың коммуникативті құзіреттілігін 
қалыптастыруға, оларды маман ретінде мәдениетаралық негіздер жағдайына 
сай кәсіби қызметке дайындауға бағытталған.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Мәдениетаралық қарым-қатынас тарихы: пайда болуы, 

қалыптасуы, дамуы.  
Мәдениетаралық қарым-қатынастың ғылыми бағыт тұрғысында пайда 

болуының тарихи факторлары мен  ахуалдары. АҚШ-та, Европада 
мәдениетаралық қарым-қатынас қалыптасуының негізгі кезеңдері. 
Мәдениетаралық қарым-қатынас пәнаралық ғылым ретінде.  

 
Мәдениетаралық қарым-қатынас зерттеулеріндегі бағыттар. 
Мәдениет ұғымы. Мәдениет және социум, олардың қатынасы. 

«Мәдениет» – мәдениетаралық қарым-қатынастағы негізгі ұғым. Мәдениетті 
антропологиялық/этнологиялық мәндегі анықтамасы. Мәдениет – 
гуманитарлық пәндер нысаны. Мәдени антропология (АҚШ), әлеуметтік 
антропология (Ұлыбритания), этнология (Германия), этнография, 
мәдениеттану (Ресей). А.Крёбер мен К.Клакхонның мәдениет 
анықтамаларының классификациясы. Мәдениеттің компоненттері. 
Мәдениеттің негізі функциясы. 

 
Мәдениет және құндылықтар: формалары, салалары, нормалары, 

рөлі. 
Мәдени құндылықтардың мәні мен формалары және олардың 

мәдениетаралық қарым-қатынастағы орны. Әлемге деген жоғары(құнды) 
қатынас. Құндылықтарды орын-орнына қою, құндылықтарды игеру. 
Құндылықтар формалары. К.Клакхон мен Ф.Стродбектің құндылыққа берген 
анықтамасы. Мәдени құндылықтар топтары. Әмбебап құндылықтар. Жалпы 
адамзаттық құндылықтар. 

 
«Қатынасу» және «қарым-қатынас» ұғымы. Мәдениетаралық 

қарым-қатынас және тұлғааралық қарым-қатынас.  
Қатынасу үдерісі.  Қатынас үдерістерін түрлі ғылыми салада зерттеу 

және оларды зерделеудің түрлі кезеңдері. Орыс тілді әдебиеттегі «қатынасу» 
және «қарым-қатынас» үғымының ұқсастығы мен айырмашылығы. Ағылшын 
тілді лингвистика саласындағы әдебиеттегі «коммуникация» термині. 
Мәдениетаралық қарым-қатынас және тұлғааралық қарым-қатынас. Қатынасу 
үдерісінің түрлі аспектілері. Қатынасудың негізгі функциялары. Қатынасу 
деңгейлері және олардың сипаттамалары. Қарым-қатынас ұғымының мазмұны. 



Тұлғааралық қарым-қатынас моделдері. Сызықты модель. Трансакциялық 
модель. Интербелсенді немесе айналмалы модель.  

 
Мәдениетті танып-игеру. Сәйкестілік мәселелері. 
Сәйкестілік ұғымы, сәйкестілік түрлері, этникалылық ұғымы, ұлттық, 

діни (дінге қатыстылығы бойынша), нәсілдік, азаматтық, 
корпоротивтік(корпоротивтік топтарға қатыстылығы бойынша, әлеуметтік 
статусы бойынша, т.с.с.) ұғымы. Этникалық сәйкестілік. Жеке тұлғалық 
сәйкестілік. Мәдени сәйкестілік. Мәдениетті танып-игеру. Әлеуметтену. Әлеу-
меттену агенттері. Әлеуметтену формалары. Инкультурация. Инкультурация 
үдерісінің мазмұны. Әлеуметтену мен инкультурация ұғымдарын салыстыру.  
Әлеуметтену және инкультурация ұғымдарының айырмашылықтары мен 
олардың нәтижелері.  

 
Вербалды қарым-қатынас: ұғымы, мәні, компоненттері.  
Тіл ұғымының мәдениеттанудағы және лингвистикадағы түсіндірмелері. 

Тілдің мәдениеттану тұрғысындағы мәні. Тіл, ойлау және мәдениет. Сепир – 
Уорф болжамы. Вербалды қарым-қатынастың формалары мен құралдары. 
Вербалды қарым-қатынас барысында туындайтын коммуникативті кедергілер 
(логикалық, стилистикалық, семантикалық(мәндік), фонетикалық кедергілер). 
Қатынасу(вербалды қарым-қатынас) стилі және жағдайларды түсіну. Вербалды 
қарым-қатынас стильдерінің кластары(тура және бұрма; күрделі, дәл және 
қысқа; тұлғалық және жағдаяттық; инстументалды және аффективті).  

 
Бейвербалды қарым-қатынас: табиғаты, құралдарының 

классификациясы. 
Бейвербалды қарым-қатынас және оның ерекшелігі. Вербалды және 

бейвербалды қарым-қатынас құралдарының арақатынасы. Бейвербалды 
қылықтар. Бейвербалды қарым-қатынас құралдарының классификациясы 
(кинесика, такесика, проксемика, хронемика). Ым-ишарат-адапторлар; ым-
ишарат-иллюстаторлар конвенционалды ым-ишарат; модальды ым-ишарат; 
ғұрып-жоралармен байланысты ым-ишарат. Мимика. Окулистика. Тактильді 
қылықтар типтері. Жанама мәдениеттер. Қашықтық мәдениеттер. Э.Холл 
бойынша қарым-қатынас зоналары. Хронемика. Паравербалды қарым-қатынас 
және оның ерекшеліктері. Паравербалды қарым-қатынас құралдары (сөйлеу 
жылдамдығы; дауыс қаттылығы; артикуляция; дауыс жоғарлығы; сөйлеу 
режимі). 

 
Мәдениетаралық қарым-қатынас: адамдардың жүріс-тұрысы. 

Эмпатия және қарым-қатынас. 
Жүріс-тұрыс ұғымы. Мәдениетаралық қарым-қатынастағы жүріс-тұрыс 

мәні. Жүріс-тұрыстың жалпыға бірдейлігі және қайталанбастығы. Жүріс-
тұрыстың дәстүрлілігі. Жүріс-тұрыстың жалпы қағидалары. Әртүрлі мәдениет 
өкілдерінің жүріс-тұрыс ерекшеліктері. Адамдар жүріс-тұрысын белгілеуші 
факторлар. Мәдени көзілдірік ұғымы. Эмпатия, симпатия ұғымдары. 



Эмпатикалық жүріс-тұрыстың мәні. Симпатия мен эмпатия нәтижелері. 
Антипатия және оның мәні. М.Беннеттің платиналық және алтын қағидалары, 
олардың мәдениетаралық қарым-қатынасқа байланысты мәні мен мағынасы.   

 
Мәдениетаралық қарым-қатынастағы қабылдау үдерісі. 
Қабылдау үдерісі. Қабылдаудың детерминанттық факторлары, олардың 

мәні. Қабылдаудың өмірлік және мәдени тәжірибеге, білімге, тәрбиеге, 
эмоцияға тәуелділігі. Категоризация – қоршаған әлемді қабылдаудың қажетті 
элементі. Адамды қоршаған әлемді бағалау және қабылдау. Шынайылықты 
қабылдауға әсер ететін факторлар (алғашқы әсер факторы, өзін асқар сезу 
факторы, тартымдылық факторы, бізге деген қатынас факторы). Асқақ немесе 
тең қатынас. Қабылдау факторларының әлеуметтік табиғаты. Қабылдау 
факторларның рөлі мен мәні. Мәдениеттің қабылдауға әсері. 

 
«Өзімдікі»/ «бөтен» ұғымы – мәдениетаралық қарым-қатынастың 

негізгі категориялары. 
Мәдениет айырмашылықтары немесе олардың сәйкессіздігі. «Өзімдікі»/ 

«бөтен» ұғымы. «Өзімдікі» ұғымы (өзіне танымал, таныс, үйреншікті 
қабылданатын қоршаған әлем құбылыстарының шеңбері). Бөтен ұғымына 
ғылыми анықтама беру мәселесі, бөтен мәдениет. Бөтен мәдениетті түсіну 
мәселесі. Өз мәдениетінің «үйреншікті» қағида-құндылықтар жүйесі мен 
«жатырқанған», «бөтен» мәдениеттің өзара әрекеті. «Этноцентризм» ұғымы 
және мәні (австриялық әлеуметтанушы И.Гумплович; американдық 
әлеуметтанушы Д.Самнер). Этноцентризмнің, М.Бруер мен Д.Кэмпбелл 
бойынша, негізгі көрсеткіштері. Этноцентризмнің Г.Малетцке бойынша 
ерекшеліктері. Этноцентризм формалары және олардың ерекшеліктері. 
Этноцентрлік ұстаным түрлері (қатаң, жағымсыз, астыртын және рефлектілі) 
(А.Моосмюллер). Г.Хофстеде ұғымындағы этноцентризм, эгоцентризм және 
полицентризм. Ксенофобия. Ксенофилия. Еуропацентризм.   

 
Мәдениетаралық қарым-қатынас теориялары (Э.Холл, Г.Хофстеде). 
Э.Холлдың негізгі(әуелгі) ақпараттық жүйелер теориясы(1959) және 

Г.Хофстеденің мәдени өлшемдер жүйесі(1997). Мәдени айырмашылықтар 
категориялары. Э.Холлдың мәдени моделінің он параметрі. Монохронды және 
полихронды уақыт ерекшеліктері. Жоғары контекстілі және төмен контекстілі 
мәдениеттер. Г.Хофстеде бойынша мәдениеттің категоризациясы. «Ментальды 
бағдарлама» концепциясы. Метальды бағдарлама бастаулары(мәдени және 
әлеуметтік орта). «Мәдениетті өлшеу» ұғымы. Билік дистанциясы. 
Жекебастық(индивидуализм) – ұжымдық(коллективизм), маскулинді – 
феминді мәдениеттер. Мәдениетаралық катынаста асыра/шамалы белгісіздікке 
жол беру мәдениетттері. Мәдениеттің жекебастық және ұжымдық түрлері.  

 
Мәдениетаралық қарым-қатынастың заманауи теориялары. 
Мәдениетаралық қарым-қатынасты зерттеудегі әдіснамалық тәсілдер. 

Функционалды тәсіл(1980-жылдар). Түсіндірмелі(интепретациялық) тәсіл. 



Сынамалы тәсіл. Бұл тәсілдердің негізгі әдістері. Тренинг – мәдениетаралық 
қарым-қатынасты зерттеу мен оқытудағы тиімді әдіс (өмірбаяндық рефлексия, 
бақылау жүргізу, интертелсенді модельдеу, рөлдік ойындар, өзін-өзі бағалау, 
симуляция). Я.Кимнің бейімделу теориясы. Риторикалық теория. 
Конструктивистік теория. Әлеуметтік категория және жағдаяттар теориясы. 
Қақтығыстар теориясы. Мәдениетаралық қарым-қатынастағы 
сенімділік/сенімсіздік (К.Бергер). Мәдениетаралық қарым-қатынастағы 
сенімсіздік пен сәтсіздіктер себептері. Сенімсіздіктің(белгісіздіктің) негізі 
аспектілері. Сенімсіздік типтері. Сенімсіздікті редукциялау(басу) стратегиясы. 
Мәнді координаторлы басқару теориясы және ережелер теориясы. 
Мәдениетаралық компетенттілік. 

 
Аккультурация ұғымы және оның үдерісі, түрлері мен нәтижелері. 
Аккультурация ұғымы және оның мәні(Р.Редфилд, Р.Линтон, М. 

Херсковиц). «Аккультурация» ұғымының дамуы. Жаңа мәдени ортамен сіңісу 
мәселелері. Аккультурация және сәйкестілік. Аккультурацияның негізгі 
стратегиялары (ассимиляция, сепарация, маргинализация, интеграция). 
Толеранттылық/ толерантсыздық ұғымы. Этникалық сәйкестілік және 
этникалық толеранттылық. Аккультурацияның мақсаты мен нәтижелері. 
Бейімделу ұғымы: зерттеу тәсілдері. Бейімделу және кірме. Бейімделу 
нәтижелері. Қарым-қатынастық үдеріс – аккультурация негізі. Аккультурация 
және инкультурация: ұқсастықтары мен айырмашылықтары.    

 
Мәдени шок: себептері, факторлары. М.Беннет моделі. 
Мәдениеттердің әртүрлі болуын белгілейтін факторлар. Мәдениеттердің 

өзара әрекетке түсу барысында туындайтын мәселелер.Мәдени шок ұғымының 
мәні(1960, К.Оберг). Өтпелі кезеңдегі шок. Мәдени қалжырау. Мәдени шоктың 
себептері мен белгілері. Аккультурация стресі. Мәдени шоктың даму 
механизмі. Қисық бейімделу үлгісі (U түріндегі қисық). Бейімделу сатылары. 
Реадаптация ұғымы. W түріндегі қисық реадаптация үлгісі. Мәдени шокқа 
ықпал етуші факторлар: ішкі(индивидуалды) және сыртқы(топтық). 
М.Беннеттің бөтен мәдениетті меңгеру үлгісі. Мәдениетаралық сезімталдық. 
М.Беннет үлгісінің динамикалылығы. Этноцентристік этаптар. Оқшаулық және 
сепарация арқылы бас тарту. Мәдени қарым-қатынас жағдайындағы қорғаныс: 
ұғымға анықтама беру. Диффамация(қаралау). Кері даму(толық өзгеріс). 
Кеміту. Физикалық универсалдылық. Трансцендентті универсалдылық. 
Этнорелятивистикалық этаптар мәні. Мойындау кезеңі. Бейімделу кезеңдері. 
Интеграция. Мультимәдени тұлға.  

 
Мәдениетаралық қақтығыстар. Мәдениетаралық қарым-

қатынастағы тұлғааралық аттракция мен атрибуция. Стереотиптер мен 
соқырнанымдар. 

Қақтығыс ұғымының анықтамасы, мәдениетаралық қақтығыс. 
Қақтығыстық ахуалдардың туу себептері. Қылықтар стилі, қақтығыстарды 
жөндеу, қақтығысты тудырмау жолдары(жарыс; ынтымақтастық; қақтығысты 



айналып өту; жол беру; компромисс). Аттракция ұғымы және оның мәні. 
Аттракцияның ішкі және сыртқы факторлары. Атрибуция ұғымы және оның 
мәні. Атрибуцияның мәдениетаралық қарым-қатынасқа әсері. 
Құпталатын/құпталмайтын қылықтар стилі. Қылық жайындағы Ф.Хайгер 
концепциясы. Г.Келли бойынша атрибуцияны түсіндіру аспектілері 
(жекебастық атрибуция, қозғаушы атрибуция, жағдаятпен байланысты 
атрибуция). Атрибуцияның қателіктерінің типтері(атрибуцияның іргелі 
қателігі, иллюзорлы корреляция қателігі, жалған келісім қателігі, 
атрибуцияның себепті қателігі). Қателіктердің әртүрлі типтерінің 
мәдениетаралық қарым-қатынасқа әсері. Диспозиционды атрибуция. Ахуалдық 
атрибуция. Этномәдени стереотиптер. Стереотиптердің пайда болуының 
психологиялық механизмі. Стереотип функциялары және олардың мәні. 
Мәдениетаралық қарым-қатынастағы стереотиптер мәні. Соқырнанымдар және 
олардың қалыптасу механизмі. Соқырнанымдар түрлері. Соқырнанымдарды 
түзету және өзгерту. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Қарым-қатынас ұғымы. Қарым-қатынастық құзіреттілік. 
2. Мәдениетаралық  қарым-қатынастың мәдени-антропологиялық 

негізі.  
3. Мәдениеттің базалық категориясы. 
4. Психологиялық, мәдени сәйкестілік пен ұлттық мінез-құлық. 
5. Әлемнің тілдік бейнесі. 
6. Қарым-қатынастық сәтсіздік ұғымы. Қарым-қатынастық 

сәтсіздіктің себептері. 
7. Тілдік тұлға. Мәдениетаралық қарым-қатынастағы ойлау мен тіл. 
8.  Мәдениетаралық  қарым-қатынастағы этикет аспектісі. 
9. Бейвербалды қарым-қатынас элементтері. 
10. Паравербалды қарым-қатынас элементтері. 
11. Стереотиптердің қалыптасу әдістері. 
12. Соқырнанымдар  классификациясы. 
13. Мәдениетаралық қарым-қатынастағы тілге(сөйлеуге) байланысты 

қақтығыстар. 
14. Этноцентризм: пайда болуы және себептері. 
15. Мәдениетаралық қақтығыс пен оларды айналып өту жолдары. 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Мәдениет және тіл. 
2. Конфуций қағидалары және Қытайдың іскерлік мәдениеті. 
3. Жапонияның іскерлік мәдениеті. 
4. Араб елдеріндегі  іскерлік мәдениет. 



5. Аударма –  тіларалық және мәдениетаралық қарым-қатынастың 
түрі. 

6. Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясындағы мәдениет ұғымы. 
7. Қарым-қатынас ұғымы. 
8. Қарым-қатынас түрлері. 
9. Мәдениетаралық қақтығыстардың табиғаты. 
10. Қарым-қатынастың  лингвомәдени  аспектілері. 
11. Батыс елдерінің іскерлік мәдениеті. 
12. Заманауи әлемде мәдени сәйкестілікті сақтап қалу мәселесі. 
13. Мәдениет және жүріс-тұрыс. 
14. Саяси дұрыс сөз қолданымы. 
15. Мультимәдениет концепциясы. 
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 

 
1. Оқитын елдің мәдени ерекшелігі. 
2. Шығыс мәдениетіндегі уақытқа деген қатынас. 
3. Шығыс мәдениетіндегі вербалды және бейвербалды жүріс-тұрыс. 
4. Батыс мәдениетіндегі вербалды және бейвербалды жүріс-тұрыс. 
5. Оқитын елдің өмір сүру салты мен тұрмыстық мәдениеті. 
6. Батыс және шығыс мәдениетіндегі отбасы ерекшеліктері. 
7. Әртүрлі мәдениеттегі еркек пен әйел қатынасының ерекшеліктері. 
8. Мәдениеттер диалогы – заманауи қоғам дамуының жетекшісі. 
9.   Жаһандану заманындағы  ұлттық әдеттер мен дәстүрлер. 
10. Фразеология  мәдениеттің элементі тұрғысында. 
11. Мәдениетаралық кедергілер  мен қақтығыстар. 
12. Соқырнанымдардың  қалыптасуы. 
13. Шығыстық келіссөз жүргізу мәдениеті. 
14. Батыстық келіссөз жүргізу мәдениеті. 
15. Батыс мәдениетіндегі уақытқа қатынас. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

Ұсынылып отырған негізгі оқу бағдарламасы  «5В020900-Шығыстану» 
мамандығының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес 
құрастырылған. Бағдарлама оқу процесінің мазмұнын, мақсаты мен міндетін 
және оны ұйымдастыру әдісін, «Классикалық және қазіргі шығыстану» пәні 
бойынша студенттердің теориялық білімінің мазмұнын, практикалық 
дағдылары мен білім деңгейін анықтайды.  

Бағдарлама аясында Шығыстану (ориенталистика) Азия мен Солтүстік 
Африка халықтарының тарихын, этнографиясын, философиясын, дінін, мәдени 
ескерткіштерін, өнерін, тілін, әдебиетін, экономикасын және қазіргі  жағдайын 
оқып-зерттейтін ғылыми пәндердің кешені ретінде қарастырылады.  

Уақыт өткен сайын шығыс елдері мен халықтарының  әлемдік экономика 
мен саясаттағы ролі  артуда. Шығыста Жер шары тұрғындарының басым бөлігі 
және аса қуатты өндірістік әлеует орналасқаны белгілі.  

Бұл мемлекеттердің алдыңғы қатарлы ғылымы мен жаңа технологиялары 
өзіне тек мамандардың ғана жіті назары мен қызығушылығын аударып отырған 
жоқ. Бұл жағдай осы курсты оқып-үйренудің өзектілігін белгілеп, арттыра 
түседі.    

Курсты оқып-үйрену білім беру, тәрбие, таным және саясат салаларында 
аса үлкен маңызға ие. «Классикалық және қазіргі шығыстану» курсының 
маңыздылығы оның шығыстанушы мамандарды дайындаудағы базалық пәндер 
қатарына жатуынан туындайды.  

“Классикалық және қазіргі шығыстану” курсы кешенді пән ретінде 
Шығыс халықтарының  тарихын, этнографиясын, философиясын, дінін, мәдени 
ескерткіштерін, өнерін, тілін, әдебиетін, экономикасын және қазіргі  жағдайын 
оқып-зерттейтін ғылыми пәндердің кешені жайлы жалпы білім береді.  

Оқыту нәтижелері:  



Пәнді оқыған студент:  
- шығыстану ғылымының теориялық қағидаларын; 
- болашақ мамандығы бойынша практикалық білім негіздерін; 
- шығыстану ғылымының тарихы мен қазіргі жағдайын; 
- әр бағыт бойынша негізгі ғылыми орталықтар мен мектептерді; 
- негізгі ұғымдық-категориялық аппаратты; 
- шығыстанудың негізгі терминдерін білуі тиіс. 
Студенттің:  
- алған білімін Шығыс елдерінің тарихымен қатар,  қазіргі заманғы 

процестерге де талдау жасауға қолдана алу;   
- энциклопедиялық және арнайы әдебиетпен жұмыс істей білу;  
- дағдыларын шығыстанудың тиісті (филологиялық, тарихи, 

мәдениеттанулық) қырларына қарай анықтап, жүзеге асыра алу дағдысы 
болуы керек. 

Пәннің постреквизиттері: 
Шығыс елдерінің ежелгі және ортағасырлық тарихы; Шығыс елдерінің 

жаңа және қазіргі заманғы тарихы; Базалық шығыс тілі (негізгі деңгей).   
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

№ Тақырыптар атауы 
1.  Шығыстануға кіріспе. 
2.  Европа мен АҚШ шығыстану мектептері. 
3.  Шетелдік ориенталистиканың ғылыми орталықтары. 
4.  Ресейде шығыстану ғылымының пайда болуы. 
5.  Араб Шығысын кешенді оқып-зерттеу. 
6.  Қытайды кешенді оқып-зерттеу. 
7.  Жапония мен Кореяны оқып-зерттеу. 
8.  Оңтүстік Азия аймағын кешенді оқып-зерттеу. 

9.  Ежелгі, ортағасырлық және қазіргі заманғы Иранды оқып-
зерттеу. 

10.  Түркияны және түркологияны  кешенді оқып-зерттеу. 
11.  Оңтүстік-Шығыс Азия аймағын оқып-зерттеу. 
12.  Шығыстану саласындағы деректану. 
13.  Әлемдік шығыстану ғылымының жаңа кезеңі. 
14.  Шығыс елдеріндегі әлемдік діндер. 
15.  Қазақстан Республикасындағы шығыстану. 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 



 
Кіріспе 
Шығыстану (ориенталистика) Азия мен Солтүстік Африка елдері 

халықтарының тарихын, этнографиясын, философиясын, дінін, мәдени 
ескерткіштерін, өнерін, тілін, әдебиетін, экономикасын және қазіргі  жағдайын 
оқып-зерттейтін кешенді ғылыми пән.  

«Классикалық және қазіргі шығыстану» курсының мақсаты  болашақ 
шығыстанушы-мамандарды шығыстану ғылымының негізгі қағидаларымен 
таныстыру болып саналады.    

Курс міндеттерінің қатарына мыналар жатады: 
- шығыстанушы-студенттердің болашақ кәсіби қызметінің теориялық 

базасын қалыптастыру;  
- шығыстану ғылымының негізгі теориялық қағидаларын жүйелеу;  
- студенттердің өз мамандығы бойынша өз бетінше ғылыми-зерттеу 

жұмысына алғышарт қалыптастыру;  
- шығыстану ғылымының тарихы мен қазіргі жағдайы, негізгі 

ғылыми мектептер мен орталықтар және оның негізгі тұжырымдамасы жайлы 
түсінік қалыптастыру;    

- фактілерге талдау жасау мен энциклопедиялық және арнайы 
әдебиеттпен жұмыс істей алу дағдыларын қалыптастыру.   

Курстың пәні болып шығыстанудың терминдері, тұжырымдамалары 
және категориялары саналады.   

Курстың нысаны -  шығыстану ғылымының салалары бойынша 
материалдар. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Шығыстануға кіріспе. 
Шығыстану кешенді ғылым ретінде. Шығыстанудың дамуының негізгі 

кезеңдері. Шығыстанудың негізгі салалары, аймақтық бөлімдері: арабтану, 
ирантану, қытайтану, жапонтану, корейтану, үндітану, түріктану, түркология 
және т.б. Шығыстану ғылымының зерттеу әдістері: тарихи, диахронды, 
синхронды, салыстырмалы-тарихи, аналитикалық-статистикалық, 
салғастырмалы, логикалық.  

 
Европа мен АҚШ шығыстану мектептері.  
Шығыстанудың теориялық және практикалық мақсаттар үшін ғылым 

ретінде пайда болуы. Шығыстануда түрлі мамандар дайындайтын алғашқы 
білім мекемелері. XVIII ғасырда Батыс Европада (алғашқы кезекте отарлаушы 
елдерде)  шығыстану саласының пайда болуы және оның ХІХ ғ. ортасынан 
бастап қарқынды дамуы. Европа мен АҚШ шығыстану ғылыми мектептері. 
Батыс пен АҚШ қазіргі заманғы белгілі шығыстанушылары.   

 
Шетелдік ориенталистиканың ғылыми орталықтары. 
Батыс ориенталистикасының ғылыми орталықтары. Кембридж бен 



Оксфорд университеттерінің шығыстанулық ғылыми мектептері. 
Кембридждегі Таяу Шығысты зерттеу орталығы.  Индиана штаты 
университетінің орталықтары. Грюнебаум атындағы зерттеу орталығы. Лондон 
университетінің шығыс және африкалық зерттеу мектептері, Орта-Азиялық 
корольдік қоғам (Ұлыбритания) және т.б.  

 
Ресейде шығыстану ғылымының пайда болуы. 
Ресей шығыстану ғылымының академиялық бағыты. Ресей ғылыми 

шығыстануының үш негізгі бастауы: а) практикалық шығыстану, ә) Шығыс 
халықтарының дәстүрлі ғылыми мектептері, б) батыс ориенталистикасы.  
Классикалық шығыстану. Хронологиялық шектер: пайда болғаннан бастап ХХ 
ғ. дейін. Пәндік бағыттары: тіл, әдебиет, тарих және этнография.  

 
Араб Шығысын кешенді оқып-зерттеу. 
Эллиндік дәуірден исламға дейінгі Таяу Шығыс. Ислам дінінің пайда 

болуы. Араб Халифаты. Араб-ислам өркениеті. Аймақтың жалпы сипаттамасы. 
Аймақтың қалыптасуы. Тұрғындары. Аймақтың экономикасы. Экономикалық 
дамудың модельдері. Аймақтың экономиксы мен саясатындағы мұнай 
факторы. Шаруашылықтың әртүрлілігі. Аймақтық ұйымдар. Араб мәдениеті, 
әдебиеті, тілі.  

 
Қытайды кешенді оқып-зерттеу. 
Ежелгі Қытай. Өркениет іргетасының ерекшеліктері. Жалпы 

сипаттамасы. Табиғи және адами ресурстар. Мемлекеттік құрылымы. 
Тұрғындары. ҚХР экономикасының қазіргі дамуы. Реформа жүргізудің 
қытайлық үлгісі. ҚХР халықаралық аренадағы ролі. Аймақтағы халықаралық 
байланыстар мен жобалар.  

 
Жапония мен Кореяны оқып-зерттеу. 
Аймақтың сипаттамасы. Аймақтың саяси картасы. Мәдени-өркениеттік 

базис. Корея мемлекетінің бөлінуі. Аймақтық экономика. Аймақтық дамудың 
қазіргі заманғы үлгілері. Жапония аймақтағы экономикалық ықпалдасудың 
көшбасшысы ретінде. Аймақтағы елдердің мәдени бірлігі мен 
шаруашылықтағы алуандығы. Жапония мен Кореяның ортағасырлық және 
қазіргі заманғы мәдениеті, өнері, әдебиеті.  

 
Оңтүстік Азия аймағын кешенді оқып-зерттеу. 
Аймақтың географиялық және табиғи жағдайы. Тарихи процестер. 

Үндістанның отарлық даму кезеңі. Отарлаудан кейінгі трансформациялану, 
өзгерістер. Этникалық және конфессионалдық алуандылық. Аймақтағы ұлт-
азаттық қозғалыстар мен наразылық ошақтары. Демографиялық және көші-қон 
процестері. Үндістанның мәдениеті мен әдебиеті. Аймақ экономикасының 
өзіне тән сипаттары. Сыртқы экономикалық байланыстар.  

 
Ежелгі, ортағасырлық және қазіргі заманғы Иранды оқып-зерттеу. 



Ежелгі Месопатамия. Эллиндік дәуірден исламға дейінгі Иран. 
Ирандықтардың этникалық және өркениеттік сипаттамасы. Ортағасырлық 
Иран мәдениеті. Парсы әдебиеті. Тұрғындары. Елдің экономикасы. Ислам 
революциясы. Мемлекеттік құрылымы. Ел дамуының әлеуметтік-діни 
факторлары. Геосаяси қақтығыстар және олардың шешімі.  

 
Түркияны және түркологияны  кешенді оқып-зерттеу. 
Аймақтың жалпы сипаттамасы. Ұлттың қалыптасуы. Осман империясы. 

Елдің қазіргі заманғы тарихы мен саясаты. Елдің экономикасы және 
сыртқыэкономикалық байланыстары. Аймақтағы және аймақаралық 
қақтығыстарға қатысу. Этноконфессиялық проблемалар. Қазіргі заманғы саяси 
трансформациялар.  

 
Оңтүстік-Шығыс Азия аймағын оқып-зерттеу. 
Саяси-географиялық жағдай. Негізгі субаймақтар мен ареалдар. Табиғат 

ресурстары. Аймақтың қалыптасуы. Отарлық кезең.  Шаруашылықтың негізгі 
салалары. Индонезия мен Филиппиннің ауылшаруашылық өнімдері. Транспорт 
және сыртқыэкономикалық байланыстар. Үндіқытайдағы поликонфессиялық 
қоғамдар. Жаһандану процестерінің аймаққа ықпалы.    

 
Шығыстану саласындағы деректану. 
Жазу мәдениет элементі ретінде. Үнді жазуының сакралды 

ескерткіштері. Араб жазуының ескерткіштері. Діни және ғылыми әдебиет.  
Парсы жазуының ескерткіштері. Географиялық және тарихнамалық 
шығармалар. Қытай иероглификасы. Жазба деректер мен мәдени мұраның 
шығыс елдерінің тарихы мен тарихнамасындағы ролі. Жапон каллиграфиясы.  

 
Әлемдік шығыстану ғылымының жаңа кезеңі. 
Азия мен Африка елдері дамуының негізгі үлгілері мен болашағын 

айқындау. Даму үлгісін таңдауда өркениеттік негізді анықтаудың ролі. 
Дәстүрлілік пен жаңашылдық симбиозы. Күштердің жаңа балансы. Шығыс 
елдеріндегі саяси және экономикалық трансформациялардың, әлеуметтік 
үрдістердің, діни қозғалыстардың анализі. Азия және Африка елдеріндегі 
жаһандық және жаһандануға қарсы үрдістер.  

 
Шығыс елдеріндегі әлемдік діндер.  
Ислам. Негізгі идеялар мен ұстанымдар. Сакралды мәтіндер мен діни  

практика. Ағымдар мен секталар. Христиан діні. Миссионерлік қозғалыстар. 
Догматика (қасаңдық) және реформашылдық. Буддизм. Ілімнің мәні және 
практика. Философия және буддизм этикасы. Жапониядағы будда мектептері 
мен секталар. Әлемдік діндердің шығыста даму шектері.  

 
Қазақстан Республикасындағы шығыстану.  
Қазақстан Ғылым Академиясында шығыстану институтының құрылуы. 

Институттың зерттеу жұмыстары. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ шығыстану 



факультетінің ашылуы. Шығыстану факультеті Қазақстан Республикасында 
шығыстанушы мамандар дайындайтын базалық оқу орны және ғылыми 
орталық ретінде. Қазақстандық шығыстану ғылымының негізгі бағыттары. 
Қазақстандық шығыстанудың негізгі мәселелері мен болашағы. Жетістіктер, 
кадрлар.  

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Қазіргі шығыстанудың негізгі зерттеу әдістері. 
2. Европа халықтарының шығыс қауымдастықтарымен болған 

алғашқы қарым-қатынастары. 
3. Европаның Шығыс елдеріндегі отарлау мүдделері. 
4. Европа елдерінің негізгі шығыстану орталықтары. 
5. Батыс шығыстанушылары. 
6. Ресейдің негізгі шығыстану орталықтары. 
7. Ресей шығыстанушылары. 
8. Ш.Уәлихановтың шығыстануға қосқан үлесі. 
9. Шығыстанудың Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі дамуы. 
10. Академиялық шығыстану.  
11. Қолданбалы шығыстану. 
12. Шығыс халықтарының этномәдени ерекшеліктері.  
13. Шығыс халықтарының этнопсихологиялық ерекшеліктері. 
14. Шығыстану саласындағы негізгі зерттеу проблемалары. 
15. Посткеңестік республикалардағы шығыстану. 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 
 

1. Шығыстанудың ғылым ретінде қалыптасуы. 
2. Шетелдік ориенталистика: негізгі салалары, орталықтар, өкілдері. 
3. Европалық египтология мектептері. 
4. Шетелдік арабтану мектептері. 
5. Батыстық синология. 
6. 1917 ж. Дейінгі Ресейдегі шығыстану.  
7. Сакралды мәтіндерге  ғылыми талдау.  
8. Ортағасырлық Араб Шығысының атақты ғалымдары. 
9. Қытай мәдениетінің  әсері.  
10. Рашида ад-Дин жылнамасының жинағы. 
11. Ислам дінінің негізгі идеялары мен принциптеріне талдау. 
12. Діни ағымдардың эволюциясы. 
13. Қазақстандық шығыстану.  
14. Буддизмдегі догматика және реформаторлық.  
15. Азия елдеріндегі әлемдік емес діндер.  

 



СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗІМІ 

 
1. Пирамида мәтіндері – ең көне әдеби ескерткіш.  
2. Оқитын тілдегі қасиетті кітаптар.  
3. Оқитын тілдің әдеби тілі мен диалектісінің арақатысы.  
4. Оқитын ел тілін зерттеудің тарихы.  
5. Жапон қоғамындағы синтоизмнің мағынасы.  
6. А.Дж.Тойнбидің (1889-1975) өркениетке берген анықтамасы.  
7. О.Шпенглердің (1880-1936) өркениетке берген анықтамасы. 
8. Орта Шығыстағы жетекші елдердің жалпы сипаттамасы.  
9. Оңтүстік Азиядағы жетекші елдердің жалпы сипаттамасы.  
10. Оқитын аймақтағы саяси ықпалдасу дәстүрлері.  
11. Оңтүстік-Шығыстағы жетекші елдердің жалпы сипаттамасы. 
12. Оқитын тілдегі ең көне жазба ескерткіштер.  
13. Каста жүйесінің мәнділігі. 
14. Манихей жазба ескерткіштері. 
15. Шығыс Азияның  саяси картасы дамуының ерекшеліктері. 

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 
Негізгі: 
1.  Жұбатова Б.Н., Төлебаева Ж.М., Надирова Г.Е. Шығыстануға 

кіріспе. Алматы, 2014. 
2. Джубатова Б.Н., Тулибаева Ж.М., Надирова Г.Е. Введение в 

востоковедение.Учебное пособие.Алматы. Қазақ университетi, 2014. 
3. Саид, Вали Эдвард. Ориентализм. Западные концепции 

Востока.СПб, 2006. 
4. История Востока: 6 т. М, 2002-2008. 
5. Политические культуры и политические системы Востока. Под ред. 

А.Д.Воскресенского. М, 2007. 
6. Ким Г.Н. Республика Корея. Алматы: Дайк-Пресс 2010. 
 
Қосымша: 
1. Введение в востоковедение. Под редакцией Е.И.Зеленева и 

В.Б.Касевича Санкт-Петербург:Каро. 2011. 
2. Абусеитова М.Х. Баранов Ю.Г. Письменные источники по истории 

и культуре Центральной Азии 13-18 вв. Алматы:Дайк-Пресс. 2001. 
3. Актуальные проблемы современной Японии. - М., 2002. – 155. 
4. Востоковедение и византология в Украине в именах. Киев 2011. 
5. Дандекар Р. От вед к индуизму. М., 2002. 
6. Иванов С.М. Турецкая модель развития: Запад на Востоке и Восток 

на Западе// Экономика развивающихся стран. М., 2004. 
7. Орман А.А. Народная республика Китай. Алматы: Дайк-Пресс 

2006. 



8. Юдин В.П. Центральная Азия 14-18 вв. глазами востоковеда 
Алматы:Дайк-Пресс 2001. 

9. Балакаева Л.Т. Япония в период правления династии Токугава 
(1603- 1867 гг.). Алматы. Қазақ университеті, 2006. 

10. Батпенова 3.С. Государственный строй КНР. Алматы, 2008. 
 
Электронды ресурстар: 
1. Читатель С. «Восток» и востоковеды. // Русский журнал. Декабрь 

2001. http://old.russ.ru 
2. http:// avesta.org 
3. http://amirmideast.blogspot.com/ 
4. foreign_policy@brookings.edu 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Профессиональный русский язык» направлена на усиление 
лингвистического компонента в образовательном процессе – осуществление 
языковой подготовки студентов, обучающихся на государственном языке. Это 
означает, что формирование профессиональной языковой подготовки будущего 
специалиста осуществляется преподавателями-языковедами.  

Актуальность изучения дисциплины обусловлена реалиями современной 
социокультурной ситуации. В условиях интенсификации межкультурных и 
межгосударственных связей появляется потребность в специалистах, владеющих 
развитыми речевыми навыками и умениями не только на родном, но и на других 
языках в социокультурной и научно-профессиональной сферах. Иными словами, 
успешное развитие личности и профессиональная реализация специалиста в 
современном мире обусловлены навыками межкультурной коммуникации, 
основанными на соизучении  родного и неродного языков. В связи с этим 
дисциплина «Профессиональный русский язык» представляет собой один из 
способов совершенствования содержания профессиональной подготовки 
будущих специалистов.   

Данная дисциплина предполагает более глубокое изучение русского языка с 
учетом специфики специальности, использование его не в качестве объекта, а в 
качестве средства овладения  базовыми знаниями.  

Анализируя и изучая научную литературу по специальности на русском 
языке, студент совершенствует приемы работы со специальной литературой, 
терминологией, понятиями. Данный аспект изучения языка приводит к связи с 
профилирующими предметами. 

Программа обучения профессиональному русскому языку опирается на 
знания и умения, приобретенные в процессе изучения базового курса русского 
языка.  

В результате изучения данной дисциплины  студент должен: 
- иметь представление о жанровом многообразии научного стиля; 
- о правилах  построения научного текста и его языкового оформления;  
- об особенностях функционирования системы языка в профессиональном 

общении; 
– знать  научную лексику и  научные конструкции естественно-технического 

и общественно-гуманитарного профилей; 
-  правила продуцирования устных и письменных текстов разных жанров; 
-  речевые нормы профессиональной сферы деятельности; 
-  основы деловой коммуникации и документации; 
- использовать основные приемы информационной переработки устного и  

письменного текста; 
- выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной интенцией 

и ситуацией общения; 
- знать технологию интерпретации и анализа текстов научно-

профессиональной литературы; 



- технологию самостоятельного поиска научной информации как основы  
профессиональной деятельности; 

-  быть компетентным в профессиональной области делового общения. 
- знать стратегии и тактики речевой коммуникации в сфере 

профессионального взаимодействия.  
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование темы 

1 
Профессиональная коммуникация: функции, языковые формулы. 

Качества и языковые средства научной речи. Особенности 
терминологии изучаемой специальности.  

2 

Культура письменной речи. Письменные формы выражения 
мысли в профессиональной коммуникации: статья, монография, 
аннотация, реферат, рецензия и др. Структурные и языковые 
особенности научной статьи. Выбор и формулировка темы  

3 Аннотирование научной статьи по специальности. Использование 
устойчивых речевых сочетаний – клише – в тексте аннотации. 

4 Реферирование научной статьи по специальности. Сообщение об 
основных положениях реферируемого текста. 

5 Рецензирование научной статьи по специальности. Критическое 
обсуждение основных положений анализируемой статьи. 

6 Эссе как жанр письменной речи. Признаки, композиционные 
приемы, виды эссе. 

7 Написание эссе на темы, связанные со специальностью. 

8 

Устные формы выражения мысли в профессиональной 
коммуникации. Специфика и жанры устного публичного выступления. 
Особенности подготовки к публичному выступлению. Приемы 
привлечения внимания аудитории. Контакт с аудиторией. 

9 Качества образцовой речи. Соблюдение качеств образцовой речи 
в публичном выступлении. 

10 
Речевые нормы в публичном выступлении: орфоэпические, 

лексические, грамматические и стилистические.  Анализ типичных 
речевых ошибок. 

11 Мини-лекция на актуальную тему по специальности.  

12 

Учебная дискуссия как средство развития диалогической речи. 
Классификация споров, правила поведения участников. Полемические 
приемы. Особенности подготовки к дискуссии на социально-
значимые, профессиональные темы. 

13 Виды вопросов, законы логики в дискуссии. Проведение 
дискуссии на заданную тему. 

14 
Культура делового общения. Формы делового общения. 

Основные требования и типичные ошибки в процессе делового 
общения.  



15 Виды, специфические структурные и языковые особенности  
документации в профессиональной сфере. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Содержание программы определяется коммуникативными потребностями 

студентов в научно-профессиональной сфере, целями и задачами обучения 
русскому языку как успешному средству осуществления профессиональной 
деятельности. 

Цель дисциплины: формирование и развитие навыков  коммуникативной 
компетенции  на русском языке  и обеспечение профессионально-
ориентированной языковой подготовки компетентной личности, способной 
адекватно выстраивать общение в профессионально значимых ситуациях.   

Задачи дисциплины: 
1. углубить представление об особенностях функционирования системы 

языка в научной и деловой сферах;  
2. ознакомить с типологией профессиональных текстов и их компонентов; 
3. совершенствовать коммуникативные навыки и речевые  умения при 

продуцировании устных и письменных научных текстов по изучаемой 
специальности; 

4. совершенствовать навыки компрессии текста по специальности; 
5. сформировать представление о коммуникативных качествах образцовой 

речи и нормах литературной речи; 
6. совершенствовать умение логично и убедительно отстаивать свою 

позицию в споре и обсуждении; 
7. развить умение логично, выразительно, используя разнообразные 

языковые средства, выражать свои мысли в жанре эссе. 
Объектом изучения является научный стиль, особенности языка изучаемой 

специальности.  
Методология курса связана с доминированием интерактивных методов: 

презентация, работа в малых группах, метод мозгового штурма, метод 
критического мыщления, дискуссия, учебная игра, студенческая конференция. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Профессиональная коммуникация: функции, языковые формулы. 

Качества и языковые средства научной речи. Особенности терминологии 
изучаемой специальности. 

Функции профессиональной коммуникации: обмен информацией, 
формирование согласия, обеспечение согласованных действий, складывание 
особой культуры группы и др.  

Качества научной речи: объективность, обобщенность и отвлеченность, 
точность, логичность, доказательность. Языковые средства научного стиля: 
термины, общенаучные слова, лексика с отвлеченным и обобщенным 



значением, именной характер речи, наличие страдательных конструкций, 
использование сочетаний с последовательной понятийно-признаковой 
конкретизацией  и др. Особенности терминологии изучаемой специальности: 
значение, виды и т.д. 

 
Культура письменной речи. Письменные формы выражения мысли в 

профессиональной коммуникации: статья, монография, аннотация, 
реферат, рецензия и др. Структурные и языковые особенности научной 
статьи. Выбор и формулировка темы. 

Основные характеристики письменной речи: дистантность, монологичность, 
подготовленность, инициативность. Определение жанров письменной речи – 
статьи, монографии, аннотации, реферата, рецензии.  

Статья как небольшое исследование, в котором излагаются результаты 
собственного исследования. Структура статьи: введение; методы исследования, 
основные результаты, заключение, список цитированных источников. Выбор 
темы на основе актуальности, степени ее изученности, возможности 
практического применения и др. Формулировка темы статьи – анализ достоинств 
и недостатков на конкретных примерах. 

 
Аннотирование научной статьи по специальности. Использование 

устойчивых речевых сочетаний – клише – в тексте аннотации. 
Основные требования, предъявляемые к аннотации: предельное 

обобщение информации, использование устойчивых речевых сочетаний, 
отсутствие цитирования, наличие основных и факультативных компонентов 
текста аннотации, оформление библиографического описания. Анализ 
структуры, языковых особенностей аннотаций монографий, учебных пособий, 
научных статей. Написание аннотации к статьям из научного журнала.  

 
Реферирование научной статьи по специальности. Сообщение об 

основных положениях реферируемого текста. 
Виды реферата. Требования, предъявляемые к написанию реферата: 

информативность, полнота изложения, неискаженное фиксирование основных 
положений первоисточника. Структура, устойчивые речевые сочетания (клише), 
оформление списка литературы. 

Анализ образцов реферата, написание реферата к научной статье. 
Сообщение в устной форме об основных положения реферируемой статьи. 

 
Рецензирование научной статьи по специальности. Критическое 

обсуждение основных положений анализируемой статьи.     
Структура рецензии: предмет анализа, актуальность темы, краткое 

содержание, оценочная часть, выводы. Устойчивые речевые сочетания, 
используемые в рецензии.  

Анализ образцов рецензии. Написание рецензии к статье по специальности. 
Обсуждение преимуществ и недостатков анализируемой статьи. 

 



Эссе как жанр письменной речи. Признаки, композиционные приемы, 
виды эссе. 

Виды эссе: повествовательное, сопоставительное, причинно-следственное, 
эссе-доказательство. Структурные особенности эссе: введение (магнит, 
соединяющая информация, утверждение), основная часть, заключение. 

Анализ различных образцов эссе. 
 
Написание эссе на темы, связанные со специальностью. 
Выбор социально-значимой, актуальной темы, связанной с изучаемой 

специальностью и написание эссе.  
 
Устные формы выражения мысли в профессиональной 

коммуникации. Специфика и жанры устного публичного выступления. 
Особенности подготовки к публичному выступлению. Приемы 
привлечения внимания аудитории. Контакт с аудиторией.  

Лекция, доклад, научное сообщение как устные жанры научной речи. 
Подготовленность, логичность устного публичного выступления. Анализ 
особенностей подготовки к публичному выступлению: выбор темы, поиск и 
отбор материала, структуризация материала, использование интересных 
примеров. Приемы привлечения внимания аудитории: пауза, элементы юмора, 
примеры из различных источников, тайна занимательности, прямое требование 
внимания и др. Вежливая и рабочая тишина как свидетельство контакта с 
аудиторией или его отсутствия. 

 
Качества образцовой речи. Соблюдение качеств образцовой речи в 

публичном выступлении.  
Богатство, чистота, точность, выразительность и логичность, ясность и 

правильность речи. Анализ примеров соблюдения и нарушения качеств 
образцовой речи. 

Устное выступление на заданную тему с учетом качеств образцовой речи. 
 
Речевые нормы в публичном выступлении: орфоэпические, 

лексические, грамматические и стилистические.  Анализ типичных 
речевых ошибок. 

Анализ примеров соблюдения и нарушения речевых норм: 
орфоэпических, лексических, грамматических и стилистических.  

Устное выступление с учетом речевых норм. 
 
Мини-лекция на актуальную тему по специальности. 
Выступление перед аудиторией с мини-лекцией на актуальную тему по 

специальности с учетом следующих требований: озвучить вопросы, которые 
будут освещены (3-4), подготовить презентацию, работать с аудиторией, 
используя приемы привлечения ее внимания. 

 



Учебная дискуссия как средство развития диалогической речи. 
Классификация споров, правила поведения участников. Полемические 
приемы. Особенности подготовки к дискуссии на социально-значимые, 
профессиональные темы. 

Виды споров в зависимости от цели, социальной значимости предмета 
спора, количества участников и формы проведения спора. Уважительное 
отношение участников спора друг к другу. Полемические приемы: критика 
доводов оппонента, юмор, ирония, сведение к абсурду, прием бумеранга, атака 
вопросами и др. Подготовка к дискуссии на определенную тему: анализ и оценка 
основных позиций, приведение доводов, опровергающих доводы оппонента. 

 
Виды вопросов, законы логики в дискуссии. Проведение дискуссии на 

заданную тему. 
Уточняющие и восполняющие, сложные и простые, корректные и 

некорректные вопросы. Четыре закона формальной логики и их применение в 
дискуссии: закона тождества, закона противоречия, закона исключенного 
третьего и закона достаточного основания.  

 
Культура делового общения. Формы делового общения. Основные 

требования и типичные ошибки в процессе делового общения. 
Особенности делового общения: официальность, точность, сдержанность, 

лаконичность. Деловая беседа, деловая переписка, деловое совещание, деловые 
переговоры. Анализ требований и ошибок. 

 
Виды, специфические структурные и языковые особенности  

документации в профессиональной сфере. 
Стилистическое своеобразие разных видов официально-деловых текстов. 

Законодательные, административные тексты. Языковые особенности: клише, 
деловая терминология, отыменные предлоги, конструкции с последовательной 
понятийно-признаковой конкретизацией и др.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
 

1. Написание статьи небольшого объема по теме, связанной со 
специальностью. 

2. Написание реферата-обзора на основе нескольких 
первоисточников. 

3. Написание аннотации, реферата к собственной статье. 
4. Написание рецензии к статье другого студента. 
5. Написание эссе на темы: (по востоковедению) 
6. Подготовка к дискуссии по теме (по востоковедению) 
7. История спора. Ирония Сократа. Известные истории споры между 

учеными (по востоковедению). 



8. Структурные особенности различных документов: заявления, 
автобиографии, резюме и др. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Курс «Профессионально-ориентированный иностранный язык» 

представляет собой специальную языковую подготовку студентов с целью 
развития их иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции.  

Обучение профессионально-ориентированному иностранному языку 
выступает одним из средств реализации профессиональной подготовки 
современных специалистов в вузе.  

В условиях глобализации и интенсивного развития общества 
повышаются требования к подготовке конкурентоспособных кадров. От 
специалиста нового типа требуется способность быстро и гибко 
адаптироваться к постоянно меняющимся условиям, интегрироваться в 
мировое информационное пространство, участвовать в профессиональном 
межкультурном общении со специалистами из разных стран. Одной из важных 
профессиональных составляющих такого специалиста является владение 
иностранным языком в своей сфере, что гарантируют его 
конкурентоспособность на рынке труда. 

На современном этапе профессиональную компетенцию выпускника вуза 
определяет не только объем общенаучных и специальных знаний, но и уровень 
владения иностранным языком. Языковая подготовка по профессиональному 
иностранному языку на гуманитарных специальностях является неотъемлемым 



компонентом профессионально ориентированной образовательной программы 
выпускника современного ВУЗа инновационного типа. Знание иностранного 
языка – одно из важных условий осуществления международного 
сотрудничества и повышения квалификации в рамках академической 
мобильности в условиях полиязычного образования в соответствии с 
принципами развития научно-исследовательского университета. 
Профессионально-ориентированный язык выступает как средством, так и 
целью обучения, т.к. подборка и изучение специализированного  материала 
ориентированы, во-первых, на использование студентами профессиональных 
знаний, а во-вторых, на успешное овладение языком. 

В ходе обучения дисциплине наряду с дальнейшим совершенствованием 
базовых умений иноязычного общения достигается профессионально-
ориентированный уровень системных, предметных, межличностных, 
социокультурных компетенций в использовании языка в целях 
профессионального общения. Профессионально-ориентированный язык – 
продолжение курса базового английского языка, изучаемого в школьной 
программе, а также в рамках цикла общеобязательных дисциплин (ООД).  

Современный спрос на профессионалов различных специальностей, 
обладающих не только профессиональными компетенциями, но и владеющих 
умениями иноязычного общения в сфере профессиональной коммуникации, 
вскрыл неэффективность обучения языку для общеобразовательных целей в 
вузах. Это послужило основанием прийти к выводу о том, что специалисту 
высокого класса необходимо развивать свою профессионально- 
ориентированную иноязычную коммуникативную компетенцию. Он должен не 
только понимать сущность своей профессии и знать дисциплины, 
определяющие область его деятельности, но и владеть иноязычным 
профессиональным тезаурусом, то есть участвовать в межкультурном диалоге 
по решению разнообразных проблем, связанных с профессионально 
направленной деятельностью.  

В ходе презентации учебного материала курса предусматривается 
использование аутентичных специальных текстов, аудио- и видеоматериалов, 
адекватно отражающих содержание изучаемой тематики и сфер общения, 
изучение языковых единиц, обозначающих реалии, связанные с 
профессиональной деятельностью, а также важнейшими историческими 
событиями, культурно-историческими ассоциациями, особенностями 
общественно-политической жизни, государственным устройством и 
экономикой стран изучаемого языка.  

Программа нацелена на то, чтобы дать знания языков в объеме уровней 
В2-С1; выработать умения и навыки по четырем видам речевой деятельности в 
объеме указанных уровней; развивать межкультурные коммуникативные 
компетенции; формировать умения и навыки использовать языки в 
профессиональной сфере 

В результате изучения дисциплины «Профессионально-ориентированный 
иностранный язык» студент должен владеть следующими компетенциями: 

системные компетенции: 



• знание функциональных особенностей устных и письменных 
профессионально-ориентированных текстов;  

• практическое владение основами документоведения (в пределах 
программы), принятые в профессиональной и деловой коммуникации;  

• знание стратегий и тактик коммуникативного поведения в ситуациях 
международного профессионального и научного общения (в пределах 
программы). 

предметные компетенции: 
уметь: 
•  понимать устную (монологическую, диалогическую) речь в пределах 

профессиональной тематики; 
• участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 
• самостоятельно готовить и делать устные сообщения на 

профессиональные темы, в том числе с использованием мультимедийных 
технологий; 

• извлекать необходимую информацию из инооязычных источников, 
созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.) в типичных ситуациях профессионально-делового, 
научного общения;  

• аннотировать, реферировать и излагать на родной язык / с родного 
языка основное содержание текстов по специальности, при необходимости 
пользуясь словарем;  

• аргументировать, решать типовые стандартные профессионально-
ориентированные задачи. 

иметь навыки: 
• писать сообщения, статьи, тезисы, рефераты на профессиональные 

темы; 
• распознавать и употреблять в устных и письменных высказываниях 

основные грамматические единицы, характерные для профессиональной речи; 
• распознавать и употреблять в устных и письменных высказываниях 

основную терминологию своей специальности, включающую активный и 
пассивный лексический минимум терминологического характера; 

• отбирать информационные источники и критически оценивать 
информацию, необходимую для выполнения коммуникативных задач в 
профессиональной деятельности; 

• самостоятельно определять способ достижения поставленной 
учебной и коммуникативной задачи. 

социокультурные компетенции:  
• способность конструировать речевое поведение с учетом 

социальных норм поведения, обусловленной культурой страны изучаемого 
языка; 

• целенаправленное и активное использование возможностей 
информационных технологий как важнейшего средства формирования 
профессиональной компетенции в области делового общения современного 



специалиста (работа с поисковыми сайтами, страницами зарубежных вузов и 
профессиональных сообществ, электронными энциклопедиями и др., 
пользование электронной почтой на иностранном языке); 

• умение работать в команде, проектной деятельности, в организации 
и проведении учебной и научно-исследовательской работы (доклады и 
выступления на конференции, оформление заявок на гранты и стажировки по 
программам академической мобильности и др.). 

Пререквизиты: «Иностранный язык (английский язык)» в высшем 
учебном заведении, Классическое и современное востоковедение. 

Постреквизиты: Теория и практика межкультурной коммуникации, 
Современный восточный язык, теоретические дисциплины бакалавриата 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование тем 

1 Введение в специальность. Древние цивилизации и религии 
Востока. Языки Востока. Работа с иноязычными энциклопедиями. 

2 
Особенности восточной культуры. Мифы и легенды Востока. 

Литература восточных стран.  Работа со специальными текстами на 
иностранном языке. 

3 Восточная этика. Духовные и моральные ценности восточных 
народов. Гуманитарный тезаурус. 

4 История стран Востока.  Обычаи и традиции восточных 
народов. Подготовка рефератов и эссе на иностранном языке. 

5 
Развитие науки на Востоке. Особенности восточной 

философии и выдающиеся ученые Востока. Подготовка 
презентаций на иностранном языке. 

6 
Политическое устройство стран Востока. Внешняя политика и 

дипломатические связи. Работа со статьями, докладами на 
иностранном языке. 

7 
Экономика восточных стран. Иностранный язык в бизнес-

коммуникации. Деловая переписка (письма, факсы, докладные 
записки). Сводки, Заметки. Отчеты. 

8 
Система образования в странах Востока. Академическое 

общение в учебном процессе. Законодательство в странах Востока. 
Дебаты, презентации, конференции на иностранном языке. 

9 

Выражение метаязыка профилирующих специальностей: 
казахские (русские) и английские соответствия. 
Интернациональный фонд терминообразования. Понятие о 
терминообразовании на английском языке. Профессионально-
ориентированная терминология на иностранном языке. 

10 
Предметная сфера специальности на профессионально-

ориентированном английском языке. Работа со специальными 
текстами. 



11 Межкультурная коммуникация: дискурсивные практики по 
специальности на английском языке. 

12 Иностранный язык в бизнес-коммуникации. Переговоры, 
профессиональные дебаты, презентации, конференции. 

13 

Профессиональная компетенция: ориентированность на 
специальные тексты на иностранном языке. Специальный 
профессионально-ориентированный материал и его использование в 
заданных ситуациях профессионального общения (написание эссе, 
статей, тезисов, рефератов) 

14 
Связь профессионального иностранного языка с 

профилирующими дисциплинами (лекции и семинары по 
профессиональным дисциплинам на английском языке).  

15 
Роль иностранного языка в современном мире. Выдающиеся 

ученые в области профилирующих дисциплин (реферирование 
трудов ученых по специальному научному направлению). 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Отличительной особенностью профессионально-ориентированного 

иностранного языка является его соотнесенность с областью 
профессиональных знаний – областью востоковедных дисциплин. Поэтому 
обучение данной дисциплине предусматривает изучение профессионально-
ориентированных иностранных текстов, т. е. текстов в области востоковедных 
исследований: истории, философии, религии, культуры, литературы восточных 
стран, а также выполнение заданий к ним, что обеспечивает формирование 
иноязычного профессионального тезауруса студентов-востоковедов.  

Использование профессионально-ориентированных иностранных текстов 
направлено на формирование положительной мотивации и интереса студентов 
к иноязычному профессиональному общению, что способствует эффективному 
освоению данного курса. Данная методика обучения, способствующая 
введению в предметную область специальности «востоковедение» на 
иностранном языке, предполагает комплексное одновременное развитие 
речевых навыков и умений студентов, овладение профессиональной 
иноязычной терминологией и формирование собственно профессиональных 
компетенций будущих востоковедов на основе овладения предметно-языковым 
материалом и базовым категориально - понятийным аппаратом востоковедных 
наук в его иноязычном выражении.  

Объектом дисциплины «Профессионально-ориентированный 
иностранный язык», таким образом, выступает иностранный язык, изучаемый в 
объеме, достаточном для успешного функционирования в ситуациях 
профессионального иноязычного общения.  

Современный специалист должен не просто владеть иностранным 
языком на определенном уровне, а обладать способностью к межкультурному 
общению, сформированной на основе профессионально-деловой составляющей 



иноязычного обучения.    
Предметом дисциплины является профессиональный контент – 

востоковедческая тематика, проблематика, терминология, сформулированная 
или выраженная на иностранном языке. 

Современный спрос на профессионалов различных специальностей, 
обладающих не только профессиональными компетенциями, но и владеющих 
умениями иноязычного общения в сфере профессиональной коммуникации, 
вскрыл неэффективность обучения языку для общеобразовательных целей в 
вузах. Это послужило основанием прийти к выводу о том, что специалисту 
высокого класса необходимо развивать свою профессионально- 
ориентированную иноязычную коммуникативную компетенцию. Он должен не 
только понимать сущность своей профессии и знать дисциплины, 
определяющие область его деятельности, но и владеть иноязычным 
профессиональным тезаурусом, то есть участвовать в межкультурном диалоге 
по решению разнообразных проблем, связанных с профессионально 
направленной деятельностью.  

Студенты проявляют готовность к коммуникативно-мыслительной 
деятельности на основе решаемой проблемной задачи. В области письменной 
речи предусматривается формирование навыков и умений написании 
продуктивных образцов письменной речи нейтрального и официального 
характера в пределах изученного языкового материала.  

Программа рассчитана на углубленное изучение текстовых материалов: 
толкование, перевод, пересказ профессионального текста, а также на 
расширение словарного запаса студентов и анализ изучаемых лексических 
единиц и призвана сформировать социально-достаточный, 
общеобразовательный уровень владения иностранным языком. На этом этапе 
обучения формируются коммуникативные навыки и умения в четырех видах 
речевой деятельности, что обеспечивает достаточно свободное использование 
иностранного языка как средства межличностного и межкультурного общения 
в различных сферах общественной жизни.  

Цель преподавания дисциплины: 
Стратегической целью настоящей программы является 

формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции 
для эффективного, самостоятельного общения в социокультурной, 
академической и профессиональной сферах в условиях поликультурной и 
многоязычной среды. 

Практическая цель состоит в формировании умения использования 
английского языка в реальных ситуациях повседневного и академического 
общения, а также в типичных ситуациях профессионального общения. 

В качестве учебно-познавательной цели выделяется стимулирование 
познавательного интереса обучающихся, развитие их когнитивных 
способностей, формирование стратегий и приемов познавательной 
деятельности, умений и навыков учебной работы на английском языке.  

Образовательную цель программы составляет повышение уровня 
общей культуры и расширение кругозора бакалавров указанной 



специальности. 
Задачи курса: 
– обучение студентов пониманию и анализу текстов общего 

содержания, общенаучных, научно-популярных и специальных текстов по 
избранной профессии; 

– формирование и развитие навыков понимания устной речи на 
английском языке, включая навык понимания общего содержания 
общенаучных и специальных устных текстов, извлечения из них 
необходимой для профессиональной деятельности информации и навык 
конспектирования, реферирования специальных устных и письменных 
текстов; 

– формирование и развитие навыков создания письменных текстов 
(эссе, рефератов, статей) в соответствии с общекоммуникативными, 
академическими и профессиональными потребностями; 

– развитие навыков говорения, необходимых для решения 
общекоммуникативных и профессиональных задач, включая навыки ведения 
дискуссии, презентации и запроса информации, обоснования 
положения/тезиса и своей точки зрения; 

– формирование и развитие лексического запаса и знаний грамматики, 
необходимых студентам для решения указанных общекоммуникативных и 
профессиональных задач; 

– развитие навыков самостоятельного решения языковых проблем; 
– формирование и развитие навыка работы со специализированными 

словарями, включая одноязычный словарь изучаемого языка, 
справочниками, мультимедийными и Интернет-ресурсами;  

– формирование и развитие межкультурной компетенции с целью 
эффективного использования иностранного языка в условиях 
поликультурного общения в повседневной и профессиональной сферах. 

Успешное выполнение этих задач приведет к конечной цели – 
созданию стабильной системы формирования профессионально-
ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции, что 
обеспечит обучающимся конкурентное преимущество при осуществлении 
образовательной мобильности или продолжении образования, а также на 
рынке труда. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Введение в специальность. Древние цивилизации и религии Востока. 

Языки Востока. Работа с иноязычными энциклопедиями. 
Китайская цивилизация.  Египетское царство. Главные реки региона – 

Нил, Тигр, Евфрат, Инд. Первые города. Развитие земледелия, скотоводства. 
Древнеиндийская цивилизация. Формирование классов. Характер 
взаимоотношений внутри общества. Формирование государств. Появление 
централизованной власти – деспотии.  



Древние языки Ближнего Востока. Языки Евразии. Древние 
письменности Средиземноморья. Энциклопедия Британника. Энциклопедия 
Ираника. Энциклопедия Исламика. 

 
Особенности восточной культуры. Мифы и легенды Востока. 

Литература восточных стран. Работа со специальными текстами на 
иностранном языке. 

Культура древних шумеров и аккадцев. Великие государства –Шумер, 
Аккад, Вавилония, Ассирия, Иран.  Шумерская письменность – клинопись –
старейший в мире способ изложения мыслей и накопления знаний. Глиняные 
клинописные таблички. Представления шумеров о Вселенной, медицине, 
сельском хозяйстве, металлургии и т.д.  

Уникальные литературные произведения. «Эпос о Гильгамеше», поэма 
«Эмеш и Энтен», «Поэма о Золотом веке», стихи, элегии, повествования.  

Космогонические мифы, созданные на Востоке. Китайская легенда о 
великом Паньгу. Вишну - хранитель мироздания. Мифы о сражениях богов и 
героев со страшными чудовищами, олицетворением непонятных и злобных 
стихийных сил. Японский владыка "равнины моря" Сусаноо. Индийский бог-
громовержец Индра, губитель змееобразного демона Вритры. Ра, бог солнца, 
испепеляющий врагов. 

Литературное оформление религиозного сознания восточных народов. 
Кодификация Корана. Формирование буддистского канона в Тибете. 
Манихейские тексты на тюркском языке. Крупнейшее достижение литературы 
Востока этого периода - развитие поэзии. Китайские поэты Ли Бо, Ду Фу. 
Японский поэт Якамоти и его антология «Манъёсюи» («Мириад листьев»). 
Жанр танка в японской поэзии. Персидско-таджикская поэзия.  Рудаки; 
Фирдоуси, Омар Хайям, Низами, Саади. Проза Востока - вклад в 
сокровищницу мировой культуры. 

 
Восточная этика. Духовные и моральные ценности восточных 

народов. Гуманитарный тезаурус. 
Этические системы конфуцианства, буддизма. брахманизма - приоритеты 

духовных ценностей. Духовная атмосфера Индии, Китая, Ирана в древности и 
средневековье. 

Самосознание древнейших народов на основе родовых субстанциально-
генетических взаимосвязей. Природа и человек как отдельные части единого 
целого. Этика и менталитет народов Востока. Термины. Литературная и 
духовная традиции. 

Сциентистская и повседневная культура. 
 
История стран Востока.  Обычаи и традиции восточных народов. 

Подготовка рефератов и эссе на иностранном языке. 
Страны Востока накануне и во время Великих географических открытий. 

Япония в период правления сёгунов дома Токугава. Китай под властью 
маньчжурской династии Цин. Усиление колониальной экспансии, попытки 



реформ. Ганди и гандизм. Иранская революция 1905-1911 гг. Османская 
империя во второй половине XIX – начале XX вв. Политический кризис и 
младотурецкая революция. Страны Азии и Африки и антиколониальная 
борьба. Страны Востока в 21 веке. 

Первая философия Древнего Востока и культурный традиционализм. 
Культ силы  в изобразительном искусстве. Особые обряды призвания чудища, 
в том числе обряд появления на скале красивой женщины в качестве приманки. 
Драконы - повелители дождей. Почитание умирающих и воскресающих богов. 
Обереги - средство защиты от любого нежеланного явления или для 
притягивания желанного события. 

 
Развитие науки на Востоке. Особенности восточной философии и 

выдающиеся ученые Востока. Подготовка презентаций на иностранном 
языке 

Развитие научных знаний о Древнем Вавилоне. Рациональное отношения 
к природе и к людям. Мифологическое толкование мироздания. Новые знания 
и мышление. Мировоззренческие переходные формы. «Философемы», т.е 
неразвитые зачатки философской идеи. 

Вклад в достижения общечеловеческой цивилизации. Строительные 
технологии, технологии земледелия и скотоводства, основы наук – математика, 
медицина. 

Главные мировоззренческие концепции. Объединение мифов религии с 
научными учениями. Известные философские учения Индии и Китая. 
Традиционализм древневосточной философии. Преемственность поколений. 
Философские учения Ассирии, Вавилона, Месопотамии и Египта. От 
религиозного понятия к логическому, философскому истолкованию мифов. 
Оппозиция телесного и духовного. Мифы, ритуалы и табу как основы 
становления философии. Конфуций. Будда. 

 
Политическое устройство стран Востока. Внешняя политика и 

дипломатические связи. Работа со статьями, докладами на иностранном 
языке. 

Современный этап общественного развития стран Азии и Африки. 
Специфика политического поведения различных общностей. Формирование 
политических взглядов в современной политической системе восточных 
обществ. Политический вектор модернизации. Пути формирования и эволюции 
политических систем в странах Азии и Африки. Борьба различных 
политических сил, выступающих с позиций традиционализма и модернизма, 
Элементы демократической политической системы в странах Азии и Африки. 
Переплетение восточных и западных элементов. Деятельность политических 
партий и общественных организаций. Взаимосвязь внутренних факторов и 
внешней политики. 

 



Экономика восточных стран. Иностранный язык в бизнес-
коммуникации. Деловая переписка (письма, факсы, докладные записки). 
Сводки, Заметки. Отчеты. 

Экономика развивающихся стран Восточной Азии и Ближнего Востока. 
Темпы экономического роста в развивающихся странах.  

Движущие силы глобальной экономики. Структурные и политические 
реформы. Экономика Китая. Рост инвестиций в странах АСЕАН. Подъем 
экономики Японии. Развитие туризма. 

Добыча и переработка нефти. Системы связи и транспорта. Проблемы 
экономики. Безработица.  

Деловая переписка (письма, факсы, докладные записки). Сводки, 
Заметки, Отчеты: структура, клишированные фразы, словосочетания. Основы 
терминологического подъязыка на иностранном языке в деловой переписке. 
Наиболее частотные термины и исходные понятия деловой переписки и их 
дефиниции на английском языке.  

 
Система образования в странах Востока. Академическое общение в 

учебном процессе. Законодательство в странах Востока. Дебаты, 
презентации, конференции на иностранном языке. 

Развитие педагогической мысли в регионе Иран, Сирия, Египет и 
Северная Африка. Духовные ценности, заключенные в Коране Религиозные и 
нравственные принципы воспитания и образования. Культурные и 
педагогические традиции Византии. Первые специальные трактаты по 
воспитанию в XI веке (Авиценна, Абу Хамид аль-Газами и другие). 
буддистская система образования. учебные заведения. реформирования 
средневековой системы образования. Система экзаменов в Китае. 

Свод законов царя Хаммурапи - уникальное свидетельство развития 
государственного управления и законодательства. Мировоззрения древних 
жителей Междуречья, основы быта, социальных взаимоотношений, 
представления о нравах и т.д.   

Проблемы брака и семьи в некоторых странах Востока. Перестройка 
правовых систем стран мусульманского мира в XX веке. Изменения 
мусульманского права в различных странах.  

Параметры и специфика академического общения. Национально-
культурная специфика речевого поведения и академического общения. 
Академическое учебное общение (лекции и семинары). Культура речи в 
академическом учебном общении (на английском языке). Академическое 
чтение (типология текстов по профилирующим дисциплинам на английском 
языке, источники информации). Устные формы академического общения 
(презентация, научное сообщение, доклад, обсуждение, дискуссия).  

 
Выражение метаязыка профилирующих специальностей: казахские 

(русские) и английские соответствия. Интернациональный фонд 
терминообразования. Понятие о терминообразовании на английском 



языке. Профессионально-ориентированная терминология на иностранном 
языке. 

Понятие о метаязыке. Структура метаязыка. Корпусы метаязыка 
специальных направлений профессиональной сферы. Метаязыковая основа 
терминосистемы специальности на английском языке. Понятие об общих 
парадигмах терминов специальности. Терминология – составная часть 
национального языка. Терминология – знаковая модель определенной теории 
специальной области знания или профессии. Профессионально-
ориентированная терминология на иностранном (английском) языке. Основные 
источники формирования терминосистемы специальной отрасли знания. 
Заимствованные иноязычные термины (латинские, греческие, английские), 
интернациональный фонд (терминообразование на основе английского языка). 
Терминологические словари (Одноязычные и двуязычные профессиональные 
словари. Работа с лексикографическими источниками на иностранном языке 
(традиционными и on-line). Сопоставление словников профессиональных 
словарей на английском, казахском/русском языках. Информационный поиск 
(иноязычная база данных, Интернет-ресурсы.  

 
Предметная сфера специальности на профессионально-

ориентированном английском языке. Работа со специальными текстами. 
Работа со специальными текстами. Сведения о профилирующей науке. 

Краткая история специальной науки. Внутренняя структура научной области. 
Основные функции специальности. Профессиональная область и культура. 
Предметная сфера специальности на иностранном (английском) языке. 
Профилирующая специальность и ее место в системе образования. 
Профилирующая специальность – совокупность профессиональных 
дисциплин. Объект и предмет различных разделов профилирующей науки. 
Основные теоретические проблемы специальных дисциплин. Выдающиеся 
ученые специальной науки. Школы и направления. Структура современной 
профессиональной науки (по направлениям).  

 
Межкультурная коммуникация: дискурсивные практики по 

специальности на английском языке. 
Тренинг по развитию межкультурной коммуникации в 

профессиональной сфере. Проигрывание ситуаций, встречающихся в 
различных культурах. Язык как средство межкультурного общения. Роль 
иностранного языка в современном мире. Язык и межкультурная 
коммуникация. Стереотипные формы языковых выражений в межкультурной 
коммуникации на английском языке. Виды межкультурной коммуникации. 
Субъекты межкультурной коммуникации в профессиональной сфере. Перевод 
и межкультурная коммуникация. Межличностная коммуникация. Знакомство с 
основными межкультурными различиями во взаимоотношениях с 
представителями других культур. 

 



Иностранный язык в бизнес-коммуникации. Переговоры, 
профессиональные дебаты, презентации, конференции. 
Келіссөз институты: жүргізудің ережелері, түрлері, қызметтері және 
динамикасы. Кәсіби дебаттар шешендік өнердің жоғарғы пилотажы ретінде. 
Дебат базасы: кәсіби дебаттарға арналған дәлел мен кейстер базасы. Кәсіби 
тақырыптар бойынша презентация дайындау. Белгіленген тақырыпта 
конференция өткізу. Конференцияға шағын баяндама дайындау. Кәсіби сөйлеу 
құрылымы.  

Понятие коммуникации. Профессиональная коммуникации – особая 
сфера. Роль и значение профессиональной коммуникации в жизни человека. 
Язык профессиональной коммуникации. Стили профессиональной 
коммуникации. Официальные и неофициальные виды (формы) 
профессиональной коммуникации, применение языка. Роль иностранного 
(английского) языка в профессиональной коммуникации. Роль иностранного 
(английского) языка в преподавании профессиональных дисциплин. 

 
Профессиональная компетенция: ориентированность на 

специальные тексты на иностранном языке. Специальный 
профессионально-ориентированный материал и его использование в 
заданных ситуациях профессионального общения (написание эссе, статей, 
тезисов, рефератов). 

Академическое письмо (эссе, реферат, аннотация, тезисы, статья, доклад, 
курсовая, дипломная работа, диссертация). Основные научные парадигмы в 
современном мире в области специальности. Общие и частные вопросы 
профессиональной области в трудах выдающихся ученых. Основные 
тенденции зарубежных направлений профессиональной сферы. 
Профессиональные школы и концепции. Тексты из трудов известных ученых в 
области специальности (чтение, перевод, пересказ текстов на иностранном 
(английском) языке по материалам учебно-методических пособий по 
дисциплинам специальности). 

 
Связь профессионального иностранного языка с профилирующими 

дисциплинами (лекции и семинары по профессиональным дисциплинам 
на английском языке).  

Структура специальности и особенности дисциплин, входящих в эту 
структуру. Связь профессионального иностранного (английского) языка с 
основными дисциплинами бакалавриата. Специальный профессионально-
ориентированный материал и его использование в заданных ситуациях 
профессионального общения. Чтение, аудирование, комментирование текстов 
по тематике специальности на профессионально-ориентированном английском 
языке. Реферирование, конспектирование текстов на иностранном языке, 
посвященных проблемам специальности. 

 



Роль иностранного языка в современном мире. Выдающиеся ученые 
в области профилирующих дисциплин (реферирование трудов ученых по 
специальному научному направлению). 

Английский язык – глобальный язык в мире. Английский язык – 
международный язык. Английский язык – один из шести языков ООН. 
Английский язык как одна из форм изменения общества. Заключение 
Президента в послании народу Казахстана «Государственное новое 
политическое направление главы государства стратегия «Казахстан – 2050» – 
«Мы должны стремиться изучать английский язык». Культурный проект 
«Триединство языков». 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Религии восточных народов. 
2. Политико-экономическое положение восточных стран. 
3. Сакральные восточные тексты. 
4. Восточная поэзия. 
5. Семья и вопросы воспитания в восточных обществах. 
6. Геополитические процессы в странах Востока. 
7. Восточная философия. 
8. Мифы и легенды. Верования древних восточных народов. 
9. Восточные рукописи. Письменность и языки восточных народов. 
10. Наука и образование в восточных странах. 
11. Литература и искусство в странах Востока. 
12. Культура восточных обществ. 
13. Избранная специальность как научная отрасль 
14. Словники специализированных словарей на английском и 

казахском/русском языках  
15. Интернациональный фонд терминообразовании. Язык и общество 
16. Деловая переписка. Особенности текстов деловой документации.  
17. Структура и композиция письменных учебных текстов (эссе, 

реферет, статья). 
18. Язык и культура. Язык как средство межкультурного общения. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Культурная специфика восточных обществ. 
2. Система духовных ценностей восточных обществ. 
3. Место и роль религии в жизни народов Востока. 
4. Значение и роль поэзии в литературе восточных народов. 
5. Искусства и ремесла в странах Востока. 
6. Взаимоотношения Востока и Запада. 
7. Ориенталистика. Исследования Востока. 
8. Традиционализм восточного общества. 



9. Модели экономического развития стран Востока. 
10. Семейные отношения в Японии. 
11. Стратегия развития корейской культуры. 
12. Религиозное образование в арабских странах. 
13. Зоны свободной торговли в Юго-восточной Азии. 
14. Культура речи. Функциональные стили языка (научный стиль).   
15. Функциональные стили языка (официальный/неофициальный 

стиль): общее понятие.  
16. Организация речевого произведения на иностранном языке: 

введение, основная часть и заключение. 
17. Документальные виды: письмо, эссе.  
18. Типы словарей.  Электронные словари. 
19. Информационный поиск (иноязычная база данных, Интернет-

ресурсы) 
20. Культура речи. Национально-культурная специфика речевого 

поведения. 
21. Межкультурная коммуникация в профессиональной сфере. 
22. Специфика официального и неофициального стилей в 

профессиональной сфере. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 
1. Подготовка эссе на профессиональную тему Модернизация в 

странах Востока. 
2. Этические системы народов Юго-восточной Азии. 
3. подготовка научной статьи на профессиональную тему Исламские 

ценности. 
4. Подготовка реферата на профессиональную тему Специфические 

особенности синтоизма. 
5. Подготовка эссе на профессиональную тему Города-государства 

Востока. 
6. Республики и монархии Ближнего Востока. 
7. Подготовка реферата на профессиональную тему Университетское 

образование в Китае. 
8. Подготовка научной статьи на профессиональную тему Участие 

женщин в управлении государством в странах Востока. 
9. Подготовка реферата на профессиональную тему Система 

исламского банкинга. 
10. Подготовка эссе на профессиональную тему Китайская мифология. 
11. Роль Интернета в системе образования.  
12. Современные информационные технологии в повышении 

эффективности обучения второму / иностранному языку (семинар). 
13. Роль английского языка в современном мире. Английский язык как 

глобальный (дискуссия). 



14. Язык и национальный характер 
15. Вопросы трехъязычия в Казахстане (круглый стол). 
16. Человек и окружающая среда (Эссе). 
17. Интернационализация образования. Образование  будущего (Эссе). 
18. Проблема сохранения многоязычия в мире (реферат). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Курс «Внешняя политика изучаемой страны» дает характеристику 
основным направлениям внешней политики стран специализации, определяет 
общие закономерности существования и развития внешнеполитических 
процессов. Данная дисциплина представляет собой курс лекционных занятий и 
семинарских занятий, а также самостоятельные работы студентов. 

Курс призван обеспечить овладение студентами современными знаниями 
фактологического материала, умением на его основе представлять 
объективную картину роли и места стран Востока на разных этапах мировой 
политики, умением разбираться как в общих, так и конкретных проблемах 
внешней политики изучаемых стран. Кроме того, иметь комплексное 
представление о дипломатии и внешнеполитической доктрине в странах 
Востока и уметь применять полученные знания на практике, самостоятельно 
работать с научной и учебно-методической литературой. 

Чтобы качественно освоить курс необходимо иметь знания по истории и 
культуре изучаемой страны, быть знакомым с такими курсами , как «История 
изучаемой страны: древность», «История изучаемой страны: средневековье», 



«История изучаемой страны: новое время», «История изучаемой страны: 
новейшее время», «Культура и религия изучаемой страны».  

В результате качественного освоения данного предмета студенты имеют 
возможность дальнейшего обучения в магистратуре и выполнения научно-
педагогической работы. 

В результате изучения дисциплины «Внешняя политика изучаемой 
страны» студент должен: 

знать: взаимоотношения изучаемых стран с мировым сообществом, и их 
взаимодействие с международными организациями, а так же о сотрудничестве 
с государствами различных регионов; основные подходы к анализу внешней 
политики изучаемых стран;  логику и закономерности процесса становления и 
развития внешней политики стран Востока;  основные этапы формирования и 
развития внешней политики; основные региональные приоритеты внешней 
политики изучаемых стран в современном мире; восточную 
внешнеполитическую доктрину, ее цели и установки; важнейшие мероприятия 
современной внешней политики стран Востока; роль и вклад отдельных 
личностей в развитие внешней политики изучаемых стран. 

уметь: разбираться в основных направлениях внешнеполитической 
деятельности стран Востока; анализировать международную ситуацию в мире 
и определять место и значение изучаемых стран в глобальных процессах; 
анализировать и сопоставлять взгляды представителей различных направлений 
политической мысли на интерпретацию причин войны и сотрудничества, 
соотношение процессов глобальной и региональной интеграции;  оценивать 
роль стран Востока в новом миропорядке;  характеризовать перспективы 
развития внешней политики восточных стран в контексте ее исторического 
опыта; определять значение международного фактора во внешней политике 
изучаемых стран. 

владеть: целостным представлением о концептуальных основах 
современной внешней политики стран Востока; пониманием особенностей 
развития современной региональной внешней политики изучаемых стран; 
 основными понятиями и категориями, употребляемыми при изучении внешней 
политики стран Востока; общими представлениями о знаковых феноменах, 
событиях и персоналиях внешней политики восточных стран; основами и 
базовыми навыками прикладного анализа деятельности 
международных  объединений и организаций; навыками слежения за 
динамикой основных характеристик среды международной безопасности и 
понимания их влияния на национальную безопасность стран Востока; 
документальными источниками и доступными основными научными 
исследованиями по внешней политике изучаемых стран; навыками 
самостоятельного поиска материалов по внешней политике изучаемых стран; 
основами применения компьютерной техники и информационных технологий 
в учебном процессе;  методами формирования навыков самостоятельной 
работы; приемами и методами ведения научной дискуссии; навыками 
самообразования; коммуникационными навыками. 



Вопросы, рассматриваемые в рамках курса, находятся на стыке ряда 
смежных дисциплин, и может быть предметом анализа таких тем, как: 
экономика, внутриполитические процессы, внешняя политика, религия, 
философия, общественная мысль, государственные институты, право, 
социальная психология и другие. Составление комплексного представления о 
внешней политике стран Востока формируется на основе междисциплинарного 
подхода.  

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование тем 

1 

Внешняя политика изучаемой страны. Объект изучения, 
понятийный аппарат, терминология и библиография курса. Основные 
официальные документы, отражающие внешнеполитические 
принципы и политику государства. 

2 Национальные стратегические интересы и внешнеполитические 
задачи страны на международной арене.  

3 Внешнеполитические отношения изучаемой страны в различные 
исторические эпохи. 

4 Проблемы формирования внешней политики на современном 
этапе, ключевые направления и приоритеты. 

5 Концептуальная особенность и тенденции развития внешней 
политики изучаемой страны. 

6 
Факторы, влияющие на развитие внешней политики государства 

(социально-экономические, географические, политические, 
идеологические, религиозные). 

7 Ядерная политика изучаемой страны. 

8 Основные этапы развития и перспективы отношений изучаемой 
страны с отдельными государствами мира. 

9 Внешнеполитические инициативы государства.  

10 Участие изучаемой страны в международных организациях, 
договорах, пактах, военно-политических блоках. 

11 Мировые политические процессы и их влияние на формирование 
внешней политики государства. 

12 Вызовы и угроза национальной безопасности, пограничные 
конфликты. 

13 Участие государства в урегулировании международных 
конфликтов  

14 Борьба с международных терроризмом, обеспечении 
политической стабильности и национальной безопасности. 

15 Внешняя политика изучаемой страны в современных условиях 
глобализации и интеграции. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 
Введение 
Цель преподавания курса – раскрыть позицию Восточных стран в 

глобальной системе международных отношений. 
Задачи преподавания дисциплины: 
- представить общую характеристику внешней политики стран 

специализации;  
- выделить особенности внешней политики восточных стран; рассмотреть 

проблемы периодизации;  
- раскрыть основные вехи истории Востока и этапы ее внешней политики. 
Обьектами изучения данной дисциплины являются акторы 

международных отношений. Задействованные в много- или двухстороннее 
сотрудничество с изучаемой страной. 

Методы изучения данной дисциплины: цивилизационный подход, 
принцип историзма, принцип всесторонности, сравнительный метод, кросс-
культурный анализ, историко-культурный метод и другие.   

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук: Изучение 
курса «Внешняя политика изучаемой страны» призвано раскрывать главные и 
общие направления исторических процессов истории, способствовать 
формированию у студентов научного мировоззрения.  

В процессе изучения данного курса студенты должны получить 
представление об основных понятиях, характеризующих внешнеполитическое 
развитие страны специализации. Студенты должны быть ознакомлены с 
современным уровнем научных исследований по проблемам 
внешнеполитического развития страны специализации.  

Краткий исторический очерк науки дисциплины. 
Дисциплина, в рамках которой международные отношения 

рассматриваются с теоретической точки зрения. Данная дисциплина 
прослеживает и анализирует общие закономерности международных 
отношений в виде концепций. Оле Холсти описывает функционирование 
теории международных отношений как пары цветных солнечных очков, 
которые позволяют человеку видеть в них разные цветовые окраски 
окружающего мира, но не всю действительность. К примеру, реалист может 
пренебречь определенным явлением в международных отношениях, тогда как 
конструктивист может посчитать то же самое явление весьма важным. Три 
наиболее популярных теории в международных отношениях — это реализм, 
либерализм и марксизм.Дисциплина призвана проанализировать особенности 
разработки внешнеполитического курса восточных стран; познать ведущие 
тенденции развития сотрудничества изучаемых стран Востока с отдельными 
странами; научиться воспринимать фактический материал как 
основной критерий истины; понять содержание современных механизмов 
международного сотрудничества в обеспечение международной безопасности;  
представлять вероятные варианты дальнейшего развития внешней политики 
восточных стран; воспитывать патриотизм, на основе уважения к достигнутым 



результатам во внешнеполитической деятельности казахстанских политиков в 
отношении к Востоку. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
АРАБСКИЕ СТРАНЫ 
Особенности внешней политики стран арабского мира. Основные 

факторы, формирующие внешнюю экономику стран арабского мира. 
Геополитическое положение стран арабского мира. Экономическое и военное 
положение. Арабский мир и проблема глобализации. Проблема арабского 
единства. Проблемы панарабизма и панисламизма. Общественная мысль 
арабских стран. Географические особенности. Проблема экспорта. Стремление 
стран Персидского залива к мировой коммуникации. Мусульманский мир: 
интеграция в отношении религии. Религиозная ситуация. Сохранение и 
восхваление народных ценностей. Мировое значение организации исламской 
конференции (ОИК) и ее роль в процессе глобализации. Региональные 
организации Арабского Востока. Межгосударственные организации Арабского 
Востока. Интеграционные процессы Арабского Востока. Интеграционные 
процессы стран Магриба. Развития отношений арабских стран с Европой. 
Признание ЮНЕСКО как международного института. Великобритания и 
Персидский залив. «Арабская весна» в Тунисе, Ливии, Египте, Йемене и 
Сирии. Послереволюционная ситуация в арабских стран.  

 
Цели и приоритеты внешней политики арабо-мусульманского мира. 
Внешняя политика арабских стран после второй мировой войны. 

Приобретение независимости арабских стран. Особенности внешней политики 
арабских стран. Приоритеты внешней политики арабских стран Северной 
Африки, Магриба, стран Средиземноморья и Персидского залива. Арабские 
страны социалистического и западного направления. Связи арабских стран с 
США, СНГ и странами Азии. Роль ООН в арабском регионе. Отказ от ядерного 
оружия. Связи Казахстана с арабскими странами. Переход на иные инвестиции 
в экономике арабских стран Африки. Роль финансово-экономических 
институтов на Ближнем востоке. Проблема экологических последствий. 
Программа по обучению арабских специалистов за рубежом. Научно-
технические, культурные и гуманитарные связи стран арабского мира с 
другими странами. Проблема борьбы с терроризмом. 

 
Приоритеты внешнеэкономической политики стран арабского мира.  
Основные направления внешнеэкономической деятельности арабских 

стран. Нефтяной фактор во внешней политике арабских стран. Создание 
нефтеэкспортирующей организации арабских стран (ОПЕК) и ее роль. Место 
ОПЕК в мировом рынке. Развитие экспортного потенциала. Способы 
обеспечения экономической безопасности стран арабского мира. Арабский 
союз сотрудничества. Политические и экономические задачи организации. 
Создание политико-экономической организации – Арабский союз Магриба и ее 



роль в урегулировании региональных проблем. Основание мировой 
транспортной коммуникации. Использование зарубежного опыта в построении 
рыночных связей. Кредитно-банковская система во внешнеэкономической 
политике. Проблема таможенной политики. Исламский банк развития и его 
деятельность в Казахстане. Открытие свободных инвестиционных регионов в 
целях развития экономики арабских стран. 

 
Внешняя политика арабских стран Азии и Африки в условиях 

глобализации.  
Роль Арабских государств в проведении мировой политики. 

Геополитическая ситуация в мире в начале ХХI века. Арабский мир и 
международные организации. Подходы Арабских стран к проблеме 
нераспространения ядерного оружия. Определение основных направлений во 
внешней политике. Построение взаимоотношений Арабского востока со 
странами СНГ. Взаимоотношения с мировыми державами: Соединенными 
Штатами, Японией, Россией и странами Европы. Политические, 
экономические и культурные взаимоотношения арабских государств с 
Казахстаном. 

 
Основные пути внешней политики арабских государств в Азии.  
Внешняя политика Ирака в 1980-2000 годы. Причины ирано-иракских, 

ирако-кувейтских войн. Иракская агрессия в Кувейте и военная операция 
«Буря в пустыне». Правления Саддама Хусейна и его политика в арабском 
мире. Отношения Ирака с арабскими странами. Крах диктаторского режима 
Саддама Хусейна. Проведение инспекции ООН на иракских объектах. 
Внешняя политика Ирака сегодня. Иордания. Внешняя политика Иордании в 
1970-90 годы. Политика неприсоединения Иордании в ирако-кувейтской войне 
и ее влияние на внутреннюю и внешнюю ситуации страны. Влияние арабо-
израильской войны 1967 года на внешнюю политику Иордании. Мирный 
договор Иордании – Израиля. Сирия. Роль партии БААС в идеологии 
арабского единства. Сирия в составе ОАР. Сирия и арабо-израильские войны. 
Политика Хафез Асада. Приход к власти Башар Асада. Проблема беженцев в 
Ливане, Иордании, Сирии. Отношение Сирии с Турцией. Йемен. Политические 
направления Арабской Республики Йемен и Народно Демократической 
Республики Йемен. Связи НДРЙ и СССР. Отношение АРЙ и Саудовской 
Аравии. Объединения Йемена. Али Абдалла Салех и его внешняя политика. 
Ливан. Разрушение Ливана. Участие Ливана в палестинской войне 1948-го 
года. Вторжение Израиля в Ливан. Проблема беженцев. Внешняя политика 
Ливана в 1990-2000 гг. Роль друзов и христиан в общенациональном движении. 
Внешняя политика генерала Эмиль Лахуда. Евро Союз и Ливан. 

 
Основные пути внешней политики арабских государств в зоне 

Персидского залива.  
Политическое положение арабских стран Восточного Средиземноморья и 

Персидского залива. Дружественная политика арабских стран. Проблема 



транспорта и энергетики. Сохранение мира с соседними государствами. Связь с 
США. Получение важного места в мировом сообществе и финансово-
экономических отношениях. Внедрение новейших технологий. Проблема 
зарубежных инвестиций. Константа макроэкономики в арабском обществе. 
Объективные факторы экономического развития. Вооруженные столкновения 
стран Персидского залива в 80-е годы. Проблема безопасности в регионе. 
Саудовская Аравия и страны АСЕАН. Связи между Саудовской Аравией и 
США. Арабо-израильская война в 1973 году и антиизраильская политика 
Саудовской Аравии. Роль Саудовской Аравии в мусульманском мире. Роль 
Саудовской Аравии в компании АРАМКО. Приобретение независимости 
Кувейта, внешняя политика государства. Кувейтско-казахстанские связи. 
Арабские монархические государства Персидского залива. Приобретение 
независимости ОАЭ, Катара, Бахрейна. Дипломатические отношения арабских 
стран Персидского залива с Казахстаном. Создание ССАГПЗ и ее 
политические связи с Казахстаном. Роль США и НАТО в Персидском заливе. 

 
Ближневосточная проблема во внешней политике арабских стран.  
Палестинская проблема. Палестино-израильские конфликты: проблемы 

политики, экономики и религии. Палестинская проблема во внешней политике 
арабских стран. Политика США на Ближнем Востоке. Египетско-израильские 
отношения. Иордано-израильские отношения. Ливано-израильские отношения. 
Пути урегулирования ближневосточного конфликта. Выборы 2006 ода.  
Мировая значимость Организации Исламской Конференции в урегулировании 
ближневосточного конфликта. Политическая роль Иерусалима в 
урегулировании конфликта. Проблема палестинских беженцев. 

 
Внешняя политика стран Магриба.  
Внешняя политика стран Магриба после второй мировой войны. Развитие 

межарабских отношений. Монархический режим Ливии. «Зеленая книга» или 
«Третья мировая теория» Муамара Каддафи. Идея Муамара Каддафи создать 
Великую исламскую империю. Марокко и страны АСЕАН. Марокко-
мавританские отношения в 1950-1960 гг. внешняя политика Хасана II. 
Национально-освободительная борьба Алжира в 1956-1962 гг. Проблема 
Западной Сахары во внешней политике Алжира. Внешняя политика Абдель 
Азиз Бутефлики. Объявление независимости Туниса. Внешняя политика 
правительства Хабиба Бургибы. Отношения СССР и Туниса. Связь Туниса с 
Евро Союзом. «Арабская весна» в странах Магриба. 

 
Основные пути во внешней политике арабских стран Африки.  
Основные пути во внешней политике арабских стран Африки после 

второй мировой войны. Интеграционные процессы арабских стран. 
Организация Африканского единства: цели и принципы. Роль Лиги Арабских 
государств и ее деятельность. Развитие связей Арабских стран Африки с 
Европой. Расширение экономических и политических связей Казахстана с 
Арабским миром. Арабы и Израиль до Суэцкого кризиса. Суэцкий кризис и его 



мировое значение. Внешняя политика Египта до и после смерти Насера. 
Создание ОАР. Новые оценки. Внешняя политика Анвара Садата. Кэмп-
Дэвидские соглашения и их последствия для Египта. Политика открытых 
дверей. Связь с США. Внешняя политика Хусни Мубарака.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Внешняя политика изучаемой страны после второй мировой войны. 
2. Современные политические процессы изучаемой страны. 
3. Современные религиозные конфессии в политике изучаемой 

страны. 
4. Проблемы Ближнего Востока во внешней политике изучаемой 

страны. 
5. Внешнеполитические концепции изучаемой страны в современную 

эпоху. 
6. Европейский Союз и внешняя политика изучаемой страны. 
7. Проблема беженцев во внешней политике изучаемой страны. 
8. Страны Востока в современной мировой политике: основные цели, 

задачи, приоритеты и актуальные проблемы. 
9. Внешняя политика изучаемой страны в условиях глобализации. 
10. Казахстан и Восток: политико-дипломатические, торгово-

экономические и культурно-образовательные связи. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Основные пути внешней политики изучаемой страны в зоне 

Персидского залива. 
2. Нефтяной фактор во внешней политике изучаемой страны. 
3. ОПЕК и ее роль во внешней политике изучаемой страны. 
4. Казахстан и внешняя политика изучаемой страны. 
5. Международные отношения и внешняя политика изучаемой страны 
6. Ядерный фактор во внешней политике изучаемой страны. 
7. Территориальный вопрос во внешней политике изучаемой страны. 
8. Роль изучаемой страны в региональной интеграции в Южной Азии 

и Ближнем Востоке. 
9. Изучаемая страна и ведущие центры мировой политики: Корея и 

США, Китай и Россия, Турция и ЕС, Китай и Япония, арабские страны и США, 
Индия и Пакистан. 

10. Место и роль изучаемой страны в системе региональной 
безопасности. 

11. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Основные проблемы внешней политики 
изучаемой страны на современном этапе развития». 



12. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Общая характеристика международных 
организаций как участников международных отношений». 

13. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Проблемы международной безопасности в 
современном мире». 

14. Доклад на тему: «Теоретические дискуссии по проблемам 
международных отношений после окончания холодной войны». 

15. Презентация на тему: «Геополитика изучаемой страны в 
информационном обществе: новые виртуальные стратегии в борьбе за 
пространство». 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ 
 

1. Реферат «Научно-технические, культурные и гуманитарные связи 
изучаемой страны с другими странами» 

2. Доклад «Создание политико-экономической организации – 
изучаемой страны и ее роль в урегулировании региональных проблем». 

3. Доклад «Территориальная проблема изучаемой страны». 
4. Доклад «Внешняя политика изучаемой страны и безопасность 

государств южнотихоокеанского региона в 80-е–90-е гг. ХХ века». 
5. Эссе на тему: «Территориальный вопрос во внешней политике 

изучаемой страны». 
6. Доклад на тему: «Основные проблемы внешней политики 

изучаемой страны на современном этапе». 
7. Доклад на тему: «Роль ТАПИ в интеграционных процессах в 

Южной и Центральной Азии». 
8. Подготовка презентационного материалы и написание 

исследовательского доклада «Проблемы международных отношений и 
внешней политики в истории политической мысли». 

9. Доклад «Европейский вектор во внешней политике изучаемой 
страны». 

10. Доклад «Ядерная проблема во внешней политики изучаемой 
страны». 

11. Презентация на тему: «Роль изучаемой страны в борьбе с 
международным терроризмом». 

12. Доклад «Внешняя политика изучаемой страны и проблема 
обеспечения энергетической безопасности». 

13. Доклад «Внешняя политика изучаемой страны в период второй 
мировой войны». 

14. Доклад «Азиатский вектор во внешней политике  изучаемой 
страны». 



15. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Участие изучаемой страны в глобальных и 
региональных организациях». 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 

1. Сапронова М. А. Ислам и государственные структуры арабских 
стран. МГИМО-Университет. 2011 г. 

2. Ближний Восток. Война и политика. Под ред. Исаева Г., 
Сотниченко А. Марджани. 2010 г. 

3. Сапронова М. А. Политический процесс в арабских странах. 
МГИМО-Университет. 2008 г. 

 
Дополнительная: 
1. История Востока. В шести томах. Тт.2-6. Восток в средние века. М., 

1995-2009. 
2.   Судан. Справочник. М., 2000. 
3. Видясова М.Ф., Умеров М.Ш. Египет в последней трети XX века. 

Опыт либерализации экономики и политической системы. М., 2002. 
4. Исламизм и экстремизм на Ближнем Востоке. М., ИИИиБВ - 

Академия геополитики и безопасности, 2001. 
5. Арабо-израильские войны. В 2-х кн. М. – СПб, 2004. 
 
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН 
 
Внешняя политика Ирана после Второй мировой войны.  
Отношения с СССР. Вывод советских войск из Ирана в 1946 г. Влияние 

Советского Союза на демократическое движение в Иранском Азербайджане и 
Иранском Курдистане. Англо-Иранские отношения. АИНК. Англо- 
Американские противоречия из-за иранской нефти. Принятие закона о 
национализации иранской нефти. Новый внешнеполитический курс 
правительства доктора Мосаддыка в 1951-53 гг. 

 
Внешняя политика Ирана в 1950-60 гг.  
Последствия переворота 1953 г. Активизация экономической и 

политической экспансии США и Англии в Иране. Экспансия под видом 
«помощи» и защиты Ирана от "коммунистической опасности". Образование 
МНК для добычи, разработки и экспорта иранской нефти. 

 
Начала периода неоколониалистской экспансии.  
Вступление Ирана в Багдадский пакт. Прозападный курс Ирана в области 

внешней политики. Принятие Ираном в 1957 г. «доктрину Эйзенхауэра». 
Военное соглашение между Ираном и США 1959 г. Советско-Иранские 



отношения по пограничным и финансовым вопросам. Отказ Ирана от 
подписания договора о дружбе и ненападении с СССР. 

 
Внешняя политика Ирана в 1960-70-е г. 
Теснейшая взаимозависимость между внешней политикой и экономикой 

Ирана. Отход Ирана от односторонней ориентации на Запад. Провозглашение 
Ираном нового внешнеполитического курса. Сохранение и расширение тесных 
экономических и военно-политических связей с западными государствами. 
Установление широких связей с социалистическими государствами. 
Улучшение отношений с развивающимися странами. Экономическое 
сотрудничество, культурные отношения с СССР. Отношения с арабскими 
государствами Персидского Залива. Занятие Ираном в 1972 г. островов 
Ормузского пролива - Абу Муса, Большой и Малый Томб. Отношения с 
Ираком. Территориальная проблема и курдский вопрос. 

 
Исламская революция 1978-1979 гг. и внешняя ориентация ИРИ в 80-

годы.  
Исламская Революция 1978-1979 гг. и внешняя политика Исламской 

Республики Иран. Политика «Ни Восток и ни Запад, а ислам». Экспорт 
исламской революции. Ирано-американские отношения. Разрыв 
дипломатических отношений между ними. Экономическая блокада США. 
Период упадка отношений ИРИ со странами Западной Европы. «Исламское 
правление» и внешняя политика ИРИ 80-х гг. Ирано-Иракская война 1980-1988 
гг. Геополитика ИРИ. 

 
Внешняя политика Ирана в 1990-2000-е гг.  
Основные пути внешней политики ИРИ. Внешняя политика правительства 

С.М. Хатами. Принцип "Диалог цивилизаций". Стремление Ирана к 
расширению сотрудничества со странами Европейского Союза США в области 
экономики и промышленности. ИРИ, Европейский Союз и США. 
Регулирование отношений между ИРИ и странами ЕС. ИРИ и страны 
арабского мира. Роль нефтяного фактора во взаимоотношениях Ирана с 
арабскими государствами. Страны Персидского залива во внешней политике 
ИРИ. Территориальные споры с ОАЭ. Саудовская Аравия и ИРИ. Конфликты и 
разрыв дипломатических отношений. Регулирование проблемы после прихода 
к власти С.М.Хатами. Страны Арабского мира и региональная безопасность. 
Арабская Республика Египет и ИРИ. Проблемы Ближнего Востока и позиция 
Ирана. Поддержка Ираном исламистских организаций. Турция и ИРИ. 
Курдская проблема. Региональные проблемы и их решение. Роль суверенных 
центральноазиатских республик во внешней политике ИРИ. Ирано-турецкое 
соперничество в странах Центральной Азии. Сохранение стабильности и 
безопасности в регионе и роль ИРИ. Страны СНГ и ИРИ. Казахстан и внешняя 
политика ИРИ. 

 
Установление дипломатических отношений.  



Региональные проблемы. Торгово-экономические отношения. Решения 
проблемы Каспийского моря и позиция ИРИ. Транспортно –
коммуникационное сотрудничество между ИРИ и РК. Роль ЭКО во 
внешнеэкономической политике ИРИ. ИРИ и Российская Федерация. 
Стратегические интересы и геополитическое расположение государств. 
Сотрудничество и партнерства между Ираном и Россией в экономическом, 
политическом аспекте внешней политики. Региональные проблемы: проблемы 
Каспийского моря, совместные действия в Персидском заливе. Сотрудничество 
ИРИ и РФ в сфере атомной энергетики. Основные проблемы внешней 
политики ИРИ на современном этапе развития. 

 
ИРИ и политика США в Афганистане и Ираке.  
США и его политика «страны оси зла». Региональная безопасность ИРИ. 

Атомная энергетика ИРИ и политика США. ИРИ и ЕС. Диалог цивилизаций: 
ИРИ и ЕС. Проблемы Каспийского моря и позиция ИРИ. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Внешняя политика изучаемой страны после второй мировой войны. 
2. Современные политические процессы изучаемой страны. 
3. Современные религиозные конфессии в политике изучаемой 

страны. 
4. Проблемы Ближнего Востока во внешней политике изучаемой 

страны. 
5. Внешнеполитические концепции изучаемой страны в современную 

эпоху. 
6. Европейский Союз и внешняя политика изучаемой страны. 
7. Проблема беженцев во внешней политике изучаемой страны. 
8. Страны Востока в современной мировой политике: основные цели, 

задачи, приоритеты и актуальные проблемы. 
9. Внешняя политика изучаемой страны в условиях глобализации. 
10. Казахстан и Восток: политико-дипломатические, торгово-

экономические и культурно-образовательные связи. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

 
1. Основные пути внешней политики изучаемой страны в зоне 

Персидского залива. 
2. Нефтяной фактор во внешней политике изучаемой страны. 
3. ОПЕК и ее роль во внешней политике изучаемой страны. 
4. Казахстан и внешняя политика изучаемой страны. 
5. Международные отношения и внешняя политика изучаемой страны 
6. Ядерный фактор во внешней политике изучаемой страны. 



7. Территориальный вопрос во внешней политике изучаемой страны. 
8. Роль изучаемой страны в региональной интеграции в Южной Азии 

и Ближнем Востоке. 
9. Изучаемая страна и ведущие центры мировой политики: Корея и 

США, Китай и Россия, Турция и ЕС, Китай и Япония, арабские страны и США, 
Индия и Пакистан. 

10. Место и роль изучаемой страны в системе региональной 
безопасности. 

11. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Основные проблемы внешней политики 
изучаемой страны на современном этапе развития». 

12. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Общая характеристика международных 
организаций как участников международных отношений». 

13. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Проблемы международной безопасности в 
современном мире». 

14. Доклад на тему: «Теоретические дискуссии по проблемам 
международных отношений после окончания холодной войны». 

15. Презентация на тему: «Геополитика изучаемой страны в 
информационном обществе: новые виртуальные стратегии в борьбе за 
пространство». 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТА  
 

1. Реферат «Научно-технические, культурные и гуманитарные связи 
изучаемой страны с другими странами» 

2. Доклад «Создание политико-экономической организации – 
изучаемой страны и ее роль в урегулировании региональных проблем». 

3. Доклад «Территориальная проблема изучаемой страны». 
4. Доклад «Внешняя политика изучаемой страны и безопасность 

государств южнотихоокеанского региона в 80-е–90-е гг. ХХ века». 
5. Эссе на тему: «Территориальный вопрос во внешней политике 

изучаемой страны». 
6. Доклад на тему: «Основные проблемы внешней политики 

изучаемой страны на современном этапе». 
7. Доклад на тему: «Роль ТАПИ в интеграционных процессах в 

Южной и Центральной Азии». 
8. Подготовка презентационного материалы и написание 

исследовательского доклада «Проблемы международных отношений и 
внешней политики в истории политической мысли». 

9. Доклад «Европейский вектор во внешней политике изучаемой 
страны». 



10. Доклад «Ядерная проблема во внешней политики изучаемой 
страны». 

11. Презентация на тему: «Роль изучаемой страны в борьбе с 
международным терроризмом». 

12. Доклад «Внешняя политика изучаемой страны и проблема 
обеспечения энергетической безопасности». 

13. Доклад «Внешняя политика изучаемой страны в период второй 
мировой войны». 

14. Доклад «Азиатский вектор во внешней политике  изучаемой 
страны». 

15. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Участие изучаемой страны в глобальных и 
региональных организациях». 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. История Ирана. Киев-Москва, 2003. 
2. Алиев С.М. История Ирана. XX век. М., 2004. 
 
Дополнительная: 
1. Годс М. Реза. Иран в ХХ веке. Политическая история. М., 1994. 
2. История Востока. Т. 3. Восток на рубеже средневековья и нового 

времени. Под ред. Л.Б. Алаева, К.З. Ашрафян, Н.И. Иванова. М., 1999. 
 
ТУРЦИЯ 
 
Внешняя политика Турции в период второй мировой войны.  
Характер турецкого нейтралитета в годы второй мировой войны. 

Советско-турецкие и германо-турецкие отношения в 1941-1944 гг. Объявление 
Турцией войны Германии и Японии (23 февраля 1945 г.). 

 
Внешняя политика Турции в период после второй мировой войны.  
Сближение Турции с США. «Доктрина Трумэна». «План Маршалла» 1948 

г. Вступление Турции в НАТО (1952 г.). Совместная декларация США, 
Англии, Франции и Турции о размещении военных баз на территории стран 
Ближнего и Среднего Востока 10 ноября 1951 г. Турецко-советские отношения 
в годы «холодной войны». Политические и экономические отношения Турции 
с европейскими государствами. Политика привлечения западного капитала. 
Турция и арабские страны. Турция и Лига арабских стран. Оформление 
Багдадского пакта с участием Турции, Ирака, Ирана, Пакистана, Англии 
(Багдад, ноябрь 1955 г.). Выход Ирака из Багдадского пакта. Образование 
СЕНТО (Анкара, 1957 г.). Бандунгская конференция стран Азии и Африки 
(апрель 1955 г.) и политика Турции. Деятельность ООН и турецкая 
дипломатия. Турецко-грецкие отношения и возникновение Кипрского вопроса. 



Англо-греко-турецкая конференция в Лондоне по вопросу о Кипре (август 
1955 г.). Начало переговоров между министрами иностранных дел Англии, 
Греции и Турции по вопросу о Кипре (18 февраля 1959 г.). 

 
Внешнеполитические концепции Турции в современный период.  
Распад СССР. Многовекторная внешняя политика Турции. Турция и 

страны СНГ. Турция и Кавказ. Турция и страны Центральной Азии. Турция и 
Ближний Восток. Внешняя политика Турции во время правления партии Ревах.  

 
Отношение Турции с юго-восточными странами и Дальним Востоком.  
Турция и страны Южной Азии. Геополитическое положение Турции. 

Приоритетность европейского вектора во внешней политике Турции. Вопросы 
интеграции в Европе. Европейское экономическое сообщество, вопросы 
членства.  

 
Концепция «отца турецких реформ» Т.Озала в 1990-е годы о 

полноправном членстве Турции в Европейское экономическое сообщество 
(ЕЭС).  

Либерализация экономики, вопросы демократического развития 
государства. Курдский вопрос. Расширение Европейского союза и турецкая 
дипломатия. Кипрский конфликт. Правительство Н.Эрбакана. Усиление 
позиции исламизма.  

 
Укрепление отношений с Ираком и Ираном.  
План создания исламской «большой восьмерки». Участие в учредительной 

конференции Турции, Ирана, Пакистана, Египта, Малайзии, Индонезии, 
Нигерии в Стамбуле (январь 1997г.).  

 
Образование самостоятельных тюрко-язычных государств на 

постсоветском пространстве.  
Провозглашение премьер-министром Турции Тургут Озалом концепции 

«Великий Туркестан от Средиземного моря до Китайской стены» в 1990 г. 
Идея образования геополитического альянса тюркских народов под эгидой 
Турции. Геополитическое значение Казахстана в центрально-азиатской 
политике Турции. Позиция Турции в отношении региональных проблем. 
Динамика развития экономических отношений между двумя странами. 
Развитие отношений в рамках сотрудничества тюрко-язычных государств. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Внешняя политика изучаемой страны после второй мировой войны. 
2. Современные политические процессы изучаемой страны. 
3. Современные религиозные конфессии в политике изучаемой 

страны 



4. Проблемы Ближнего Востока во внешней политике изучаемой 
страны   

5. Внешнеполитические концепции изучаемой страны в современную 
эпоху. 

6. Европейский Союз и внешняя политика изучаемой страны. 
7. Проблема беженцев во внешней политике изучаемой страны. 
8. Страны Востока в современной мировой политике: основные цели, 

задачи, приоритеты и актуальные проблемы. 
9. Внешняя политика изучаемой страны в условиях глобализации. 
10. Казахстан и Восток: политико-дипломатические, торгово-

экономические и культурно-образовательные связи. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

 
1. Основные пути внешней политики изучаемой страны в зоне 

Персидского залива. 
2. Нефтяной фактор во внешней политике изучаемой страны. 
3. ОПЕК и ее роль во внешней политике изучаемой страны. 
4. Казахстан и внешняя политика изучаемой страны. 
5. Международные отношения и внешняя политика изучаемой страны 
6. Ядерный фактор во внешней политике изучаемой страны. 
7. Территориальный вопрос во внешней политике изучаемой страны. 
8. Роль изучаемой страны в региональной интеграции в Южной Азии 

и Ближнем Востоке. 
9. Изучаемая страна и ведущие центры мировой политики: Корея и 

США, Китай и Россия, Турция и ЕС, Китай и Япония, арабские страны и США, 
Индия и Пакистан. 

10. Место и роль изучаемой страны в системе региональной 
безопасности. 

11. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Основные проблемы внешней политики 
изучаемой страны на современном этапе развития». 

12. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Общая характеристика международных 
организаций как участников международных отношений». 

13. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Проблемы международной безопасности в 
современном мире». 

14. Доклад на тему: «Теоретические дискуссии по проблемам 
международных отношений после окончания холодной войны». 

15. Презентация на тему: «Геополитика изучаемой страны в 
информационном обществе: новые виртуальные стратегии в борьбе за 
пространство». 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 
1. Реферат «Научно-технические, культурные и гуманитарные связи 

изучаемой страны с другими странами» 
2. Доклад «Создание политико-экономической организации – 

изучаемой страны и ее роль в урегулировании региональных проблем». 
3. Доклад «Территориальная проблема изучаемой страны». 
4. Доклад «Внешняя политика изучаемой страны и безопасность 

государств южнотихоокеанского региона в 80-е–90-е гг. ХХ века». 
5. Эссе на тему: «Территориальный вопрос во внешней политике 

изучаемой страны». 
6. Доклад на тему: «Основные проблемы внешней политики 

изучаемой страны на современном этапе». 
7. Доклад на тему: «Роль ТАПИ в интеграционных процессах в 

Южной и Центральной Азии». 
8. Подготовка презентационного материалы и написание 

исследовательского доклада «Проблемы международных отношений и 
внешней политики в истории политической мысли». 

9. Доклад «Европейский вектор во внешней политике изучаемой 
страны». 

10. Доклад «Ядерная проблема во внешней политики изучаемой 
страны». 

11. Презентация на тему: «Роль изучаемой страны в борьбе с 
международным терроризмом». 

12. Доклад «Внешняя политика изучаемой страны и проблема 
обеспечения энергетической безопасности». 

13. Доклад «Внешняя политика изучаемой страны в период второй 
мировой войны». 

14. Доклад «Азиатский вектор во внешней политике  изучаемой 
страны». 

15. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Участие изучаемой страны в глобальных и 
региональных организациях». 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. Еремеев, Д. Е. Турция в годы Второй мировой и «холодной» войн 

(1939—1990). М.: Академия гуманитарных исследований, 2005. 
2. Киреев, Н. Г. История Турции, ХХ век. М.: Инст. востоковедения 

РАН; Крафт, 2007. 
 
Дополнительная: 



1. Ататюрк, Мустафа Кемаль. Избранные речи и выступления. 
М.,1996. 

2. Шахилер М. Кемализм: влияние, актуальность. М.,1998. 
3. Турция. Современные проблемы экономики и политики. / Отв. ред. 

Е. И. Уразова. М.: Институт востоковедения РАН, 1997. 
 
ИНДИЯ 
 
Внешняя политика Индии Неру-Шастри (1947-1966 гг.).  
Формирование и развитие внешней политики Индии в 1947-1964-х гг.  

Влияние идеологии на внешнюю политику Дж. Неру. Особенности 
внешнеполитической доктрины Дж. Неру. Кашмирская проблема в индийско-
пакистанских отношениях. Индийско-пакистанский конфликт 1947-48 гг. Роль 
Индии в движении неприсоединения. Бандунгская конференция 1955 г. 
Договор о Тибете 1954 г. и принципы панчашила. Обострение индийско-
китайских отношений в 1959 г. Индийско-китайский конфликт 1962 г. 
Территориальный вопрос в индийско-китайских отношениях. Соглашение о 
разграничении вод р. Инд 1960 г. между Индией и Пакистаном. Особенности 
внешней политики Л.Б. Шастри в 1964-1966-х гг. Проблема Качского рана и 
индийско-пакистанский конфликт 1965 г. Ташкентская декларация 1966 г.  

 
Внешняя политика Индия в период правления И. Ганди  (1966-1984 

гг.).  
Особенности развития внешнеполитического курса И. Ганди. 

Внутриэкономические процессы и внешняя политика Индии. 
Внутриполитический кризис в Восточном Пакистане и индийско-пакистанский 
конфликт 1971 г. Сближение СССР и Индии. Договор о мире и сотрудничестве 
Индии с СССР. Испытание ядерного устройства в Индии 1974 г. и реакция 
международного сообщества. Поворот во внешней политике Индии в период 
правления М. Десаи в 1977-1980-х гг. Потепление отношений с США и КНР.  

 
Внешняя политика Индии в период правления Р. Ганди (1984-1989 

гг.).  
Установление «особых отношений» между Индией и СССР. Проблема 

Сиачена в индийско-пакистанских отношениях. Роль Индии в образовании и 
развитии региональной организации в Южной Азии СААРК.  

 
Внешняя политика Индии в постбиполярную эпоху (1991-2011 гг.).  
Переход к прагматической внешней политике. Внешнеполитический курс 

Н. Рао в 1991-1996 гг. Экономические реформы в Индии и их влияние на 
внешнюю политику Индии. Распад СССР и формирование многовекторности 
во внешней политике Индии. Стратегия “East Look” и развитие тесных 
отношений со странами АСЕАН. Стратегия “North Look” и развитие 
отношений с Россией и странами постсоветского пространства. Стратегия 
“West Look” и развитие отношений со странами Ближнего и Среднего Востока. 



Укрепление и расширение отношений со странами Европы, США, Африки и 
Латинской Америки. Афганский фактор во внутриполитической 
нестабильности в Кашмире. Внешнеполитический курс А.Б. Ваджпай в 1998-
2004 гг. Испытание ядерного оружия в Индии и экономические санкции. 
Каргильский конфликт 1999 г. Терракты в США 2001 г. и поворот в политике 
Индии в Афганистане. Терракты в Дели и Кашмире и обострение индийско-
пакистанских отношений. Саммит СВМДА 2002 г. и потепление индийско-
пакистанских отношений. Лахорская декларация 1999 г. Делийская декларация 
2002 г. Инициативы по развитию сотрудничества между Индией и Пакистаном 
в рамках Confidence Building Measures. Причины возникновения и развитие 
ядерной программы Индии. Внешнеполитический курс М. Сингха (2004-2011 
гг.). Ядерное соглашение с США 2005 г. Установление тесных отношений с 
Россией. Участие Индии в ШОС. Меморандум с Китаем в экономической 
сфере. Энергетический фактор во внешней политике Индии. Активизация 
внешней энергетической политики Индии. Диверсификация внешней политики 
Индии. Роль Индии в прокладке газопроводов ИПИ и ТАПИ. Соглашение о 
свободной торговле с АСЕАН и в Южной Азии (САПТА). Особенности 
политики Индии в Центральной Азии. Индия и международные организации. 
Индия и международные экономические организации.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Внешняя политика изучаемой страны после второй мировой войны. 
2. Современные политические процессы изучаемой страны. 
3. Современные религиозные конфессии в политике изучаемой 

страны 
4. Проблемы Ближнего Востока во внешней политике изучаемой 

страны   
5. Внешнеполитические концепции изучаемой страны в современную 

эпоху. 
6. Европейский Союз и внешняя политика изучаемой страны. 
7. Проблема беженцев во внешней политике изучаемой страны. 
8. Страны Востока в современной мировой политике: основные цели, 

задачи, приоритеты и актуальные проблемы. 
9. Внешняя политика изучаемой страны в условиях глобализации. 
10. Казахстан и Восток: политико-дипломатические, торгово-

экономические и культурно-образовательные связи. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Основные пути внешней политики изучаемой страны в зоне 

Персидского залива. 
2. Нефтяной фактор во внешней политике изучаемой страны. 



3. ОПЕК и ее роль во внешней политике изучаемой страны. 
4. Казахстан и внешняя политика изучаемой страны. 
5. Международные отношения и внешняя политика изучаемой страны 
6. Ядерный фактор во внешней политике изучаемой страны. 
7. Территориальный вопрос во внешней политике изучаемой страны. 
8. Роль изучаемой страны в региональной интеграции в Южной Азии 

и Ближнем Востоке. 
9. Изучаемая страна и ведущие центры мировой политики: Корея и 

США, Китай и Россия, Турция и ЕС, Китай и Япония, арабские страны и США, 
Индия и Пакистан. 

10. Место и роль изучаемой страны в системе региональной 
безопасности. 

11. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Основные проблемы внешней политики 
изучаемой страны на современном этапе развития». 

12. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Общая характеристика международных 
организаций как участников международных отношений». 

13. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Проблемы международной безопасности в 
современном мире». 

14. Доклад на тему: «Теоретические дискуссии по проблемам 
международных отношений после окончания холодной войны». 

15. Презентация на тему: «Геополитика изучаемой страны в 
информационном обществе: новые виртуальные стратегии в борьбе за 
пространство». 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ 
 

1. Реферат «Научно-технические, культурные и гуманитарные связи 
изучаемой страны с другими странами» 

2. Доклад «Создание политико-экономической организации – 
изучаемой страны и ее роль в урегулировании региональных проблем». 

3. Доклад «Территориальная проблема изучаемой страны». 
4. Доклад «Внешняя политика изучаемой страны и безопасность 

государств южнотихоокеанского региона в 80-е–90-е гг. ХХ века». 
5. Эссе на тему: «Территориальный вопрос во внешней политике 

изучаемой страны». 
6. Доклад на тему: «Основные проблемы внешней политики 

изучаемой страны на современном этапе». 
7. Доклад на тему: «Роль ТАПИ в интеграционных процессах в 

Южной и Центральной Азии». 



8. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Проблемы международных отношений и 
внешней политики в истории политической мысли». 

9. Доклад «Европейский вектор во внешней политике изучаемой 
страны». 

10. Доклад «Ядерная проблема во внешней политики изучаемой 
страны». 

11. Презентация на тему: «Роль изучаемой страны в борьбе с 
международным терроризмом». 

12. Доклад «Внешняя политика изучаемой страны и проблема 
обеспечения энергетической безопасности». 

13. Доклад «Внешняя политика изучаемой страны в период второй 
мировой войны». 

14. Доклад «Азиатский вектор во внешней политике  изучаемой 
страны». 

15. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Участие изучаемой страны в глобальных и 
региональных организациях». 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. Белокреницкий В.Я., Москаленко В.Н., Шаумян Т.Л. Южная Азия в 

мировой политике. М., 2003. 
2. Журавлева Е.С., Кочетов В.П. Внешняя политика Индии. М., 1991. 
 
Дополнительная: 
1. Лунев С.И. Дипломатия в Южной Азии. М., 1993. 
2. Сотников В.Н. Ядерная проблема в индийско-пакистанских 

отношениях. М., 2003. 
3. Шилин А.А. Стратегический баланс в Южной Азии. М., 2004. 
4. Широков Г.К., Лунев С.И. Россия, Китай и Индия в современных 

глобальных процессах. М., 1998.  
 
ПАКИСТАН 
 
Внешняя политика Пакистана в период становления государства 

(1947-1958 гг.).  
Раздел Британской Индии и особенности формирования внешней 

политики Пакистана. Генезис Кашмирской проблемы и пакистано-индийские 
отношения в 1947-1958 гг. Пакистано-индийский конфликт 1947-1948 гг. 
Сближение с США и вовлечение Пакистана в региональные военно-
политические блоки СЕНТО и СЕАТО.  

 



Внешняя политика Пакистана в период правления генералов Айюб-
хана и Яхья-хана (1958-1971 гг.).  

Особенности внешней политики Айюб-хана. Подписание договора о 
разделе водных ресурсов р. Инд между Пакистаном и Индией в 1960 г. 
Изменение геополитической ситуации в Южной Азии в результате индийско-
китайского конфликта и сближение КНР и Пакистана. Договор между КНР и 
Пакистаном 1963 г. о территориальном разграничении в Кашмире. Индийско-
пакистанский конфликт 1965 г. Ташкентская декларация 1966 г. Победа на 
выборах Авами лиг в Восточном Пакистане в 1970 г. и индийско-пакистанский 
конфликт 1971 г. 

 
Внешняя политика Пакистана в период правления гражданской 

администрации З.А. Бхутто (1971-1977 гг.).  
Успехи и неудачи внешнеполитического курса З.А. Бхутто. Симлское 

соглашение между Пакистаном и Индией в 1972 г. Выход из состава военно-
политических блоков СЕНТО и СЕАТО в 1972 г. Поворот 
внешнеполитического курса З.А. Бхутто в сторону исламского мира. 
Сближение с Саудовской Аравией и Ираном. Особенности участия Пакистана 
в организации Исламская конференция. 

 
Внешняя политика Пакистана в период правления военно-

бюрократического режима генерала М. Зия-уль-Хака (1977-1988 гг.).  
Особенности внешнеполитического курса М. Зия-уль-Хака. Отказ от 

блоковой политики Пакистана и вступление Пакистана в движение 
неприсоединения. Исламская революция в Иране и охлаждение пакистано-
иранских отношений. Проблема «линии Дюранда» в отношениях между 
Пакистаном и Афганистаном. Ввод советских войск в Афганистан в 1979 г. и 
изменение региональной политики Пакистана в Афганистане. Поддержка 
Пакистана исламской оппозиции в Афганистане. Военная и экономическая 
помощь США, Саудовской Аравии и КНР Пакистану. Обострение индийско-
пакистанских отношений из-за ледника Сиачин. 

 
Внешняя политика Пакистана в период парламентской демократии  

(1988-1999 гг.).  
Влияние внутриполитических процессов на внешнюю политику 

Пакистана. Особенности внешней политики Б. Бхутто и Н. Шарифа. 
Подписание Женевских соглашений об урегулировании афганского кризиса 
1988 г. Вывод советских войск 1989 г. и участие Пакистана во 
внутриполитической борьбе за власть в Афганистане. Поддержка Пакистана 
движения Талибан. Роль Пакистана в формировании и развитии региональной 
организации в Южной Азии СААРК. Рост террористической активности в 
Кашмире и пакистано-индийские отношения. Причины, формирование и 
развитие ядерной программы Пакистана. Ядерный фактор в пакистано-
индийских отношениях. Ядерные испытания в Пакистане в 1998 г. и реакция 
международного сообщества.  



 
Внешняя политика Пакистана в период правления генерала П. 

Мушаррафа (1999-2006 гг.).  
Особенности внешнеполитического курса П. Мушаррафа. Обострение 

пакистано-индийских отношений. Каргильский конфликт 1999 г. Терракты в 
парламенте Индии в 2001 г. и пакистано-индийские отношения. Саммит 
СВМДА 2002 г. и потепление пакистано-индийских отношений. Лахорская 
декларация 1999 г. Делийская декларация 2002 г. Инициативы по развитию 
сотрудничества между Пакистаном и Индией в рамках CBM. Теракты в США 
2001 г. и поворот во внешней политике Пакистана. Участие Пакистана в 
антитеррористической операции в Афганистане в 2001 г. Сближение 
Пакистана и Индии в вопросах о безопасности и борьбе с тероризмом. 
Развитие сотрудничества Пакистана и Индии в экономической и 
энергетической сфере. Энергетический фактор во внешней политике 
Пакистана. Проблемы и перспективы газопровода Иран-Пакистан-Индия. 
Проблемы и перспективы газопровода ТАПИ. Роль Пакистана в развитии 
транспортной инфраструктуры из Центральной Азии в Южную Азию. Влияние 
энергетики на пакистано-индийские отношения.  

 
Особенности региональной политики Пакистана в постбиполярную 

эпоху.  
Формирование и развитие региональной политики Пакистана на Ближнем 

и Среднем Востоке. Пакистано-иранские отношения. Пакистано-саудовские 
отношения. Пакистано-афганские отношения. Особенности сотрудничества 
Пакистана и США. Отношения Пакистана и стран ЕС. Пакистано-российские 
отношения. Пакистано-китайские отношения. Пакистано-индийские 
отношения. Специфика региональной политики Пакистана в Центральной 
Азии.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Внешняя политика изучаемой страны после второй мировой войны. 
2. Современные политические процессы изучаемой страны. 
3. Современные религиозные конфессии в политике изучаемой 

страны 
4. Проблемы Ближнего Востока во внешней политике изучаемой 

страны   
5. Внешнеполитические концепции изучаемой страны в современную 

эпоху. 
6. Европейский Союз и внешняя политика изучаемой страны. 
7. Проблема беженцев во внешней политике изучаемой страны. 
8. Страны Востока в современной мировой политике: основные цели, 

задачи, приоритеты и актуальные проблемы. 
9. Внешняя политика изучаемой страны в условиях глобализации. 



10. Казахстан и Восток: политико-дипломатические, торгово-
экономические и культурно-образовательные связи. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Основные пути внешней политики изучаемой страны в зоне 
Персидского залива. 

2. Нефтяной фактор во внешней политике изучаемой страны. 
3. ОПЕК и ее роль во внешней политике изучаемой страны. 
4. Казахстан и внешняя политика изучаемой страны. 
5. Международные отношения и внешняя политика изучаемой страны 
6. Ядерный фактор во внешней политике изучаемой страны. 
7. Территориальный вопрос во внешней политике изучаемой страны. 
8. Роль изучаемой страны в региональной интеграции в Южной Азии 

и Ближнем Востоке. 
9. Изучаемая страна и ведущие центры мировой политики: Корея и 

США, Китай и Россия, Турция и ЕС, Китай и Япония, арабские страны и США, 
Индия и Пакистан. 

10. Место и роль изучаемой страны в системе региональной 
безопасности. 

11. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Основные проблемы внешней политики 
изучаемой страны на современном этапе развития». 

12. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Общая характеристика международных 
организаций как участников международных отношений». 

13. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Проблемы международной безопасности в 
современном мире». 

14. Доклад на тему: «Теоретические дискуссии по проблемам 
международных отношений после окончания холодной войны». 

15. Презентация на тему: «Геополитика изучаемой страны в 
информационном обществе: новые виртуальные стратегии в борьбе за 
пространство». 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ 
 

1. Реферат «Научно-технические, культурные и гуманитарные связи 
изучаемой страны с другими странами» 

2. Доклад «Создание политико-экономической организации – 
изучаемой страны и ее роль в урегулировании региональных проблем». 

3. Доклад «Территориальная проблема изучаемой страны». 



4. Доклад «Внешняя политика изучаемой страны и безопасность 
государств южнотихоокеанского региона в 80-е–90-е гг. ХХ века». 

5. Эссе на тему: «Территориальный вопрос во внешней политике 
изучаемой страны». 

6. Доклад на тему: «Основные проблемы внешней политики 
изучаемой страны на современном этапе». 

7. Доклад на тему: «Роль ТАПИ в интеграционных процессах в 
Южной и Центральной Азии». 

8. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Проблемы международных отношений и 
внешней политики в истории политической мысли». 

9. Доклад «Европейский вектор во внешней политике изучаемой 
страны». 

10. Доклад «Ядерная проблема во внешней политики изучаемой 
страны». 

11. Презентация на тему: «Роль изучаемой страны в борьбе с 
международным терроризмом». 

12. Доклад «Внешняя политика изучаемой страны и проблема 
обеспечения энергетической безопасности». 

13. Доклад «Внешняя политика изучаемой страны в период второй 
мировой войны». 

14. Доклад «Азиатский вектор во внешней политике  изучаемой 
страны». 

15. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Участие изучаемой страны в глобальных и 
региональных организациях». 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. Белокреницкий В.Я., Москаленко В.Н. История Пакистана. ХХ век. 

М., 2008. 
 
Дополнительная: 
1. Южная Азия: конфликты и компромиссы. Отв. ред. Е.Ю. Ванина. 

М., 2004. 
2. Ядерное противостояние в Южной Азии. Под ред. А. Арбатова и Г. 

Чуфрина. М., 2005. 
 
КИТАЙ 
 
Внешняя политика Гоминдана и ее идеологическое оформление.  
Международное положение Китая после Синьхайской революции. Первая 

мировая война, "21 требование" Японии и политика реакционно-
милитаристского правительства Пекина. Итоги послевоенного урегулирования 



для Китая и реакция китайской общественно-политической мысли. 
Международная проблематика в воззрениях Сунь Ятсена. Суньятсенизм в 
традиционалистской интерпретации Дай Цзитао-официальная идеологическая 
доктрина Гоминьдана. Великоханьские и мессианские построения в идеологии 
и внешней политике гоминьдановского правительства Чан Кайши. Задача 
ликвидации системы неравноправных договоров и становления Китая в 
качестве великой державы. Территориальные претензии во 
внешнеполитической практике Гоминьдана. Развитие советско-китайских 
отношений и их историческое значение. Внешняя политика Гоминдана в 
период второй мировой войны. Позиция США в период гражданской войны по 
вопросу спасения гоминьдановского режима. 

 
Становление внешнеполитических взглядов руководителей КПК в 

первой половине XX века.  
Помощь Коминтерна в развитии коммунистического движения в Китае. 

Воздействие идеологии Гоминьдана о национальной исключительности и 
возрождении «могучего и влиятельного Китая» на воззрения руководителей 
КПК. Попытка КПК избавиться от диктата Москвы в период Национально-
освободительной войны против японского агрессора. Негативное отношение к 
Ялтинским соглашениям и Советско-китайскому договору от 14 августа 1945 г. 
Китайско-американские контакты в Янъане и оценка эмиссарами Вашингтона 
националистической платформы КПК и возможностей сотрудничества. Теория 
«новой демократии» Мао Цзедуна и ее международный аспект. «Упущенные 
возможности» Г. Трумэна. Международные факторы, способствующие победе 
НОАК в гражданской войне. Чжоу Эньлай и дипломатический стиль КПК. 
Общая программа НПКСК и проблема преемственности международной 
политики и выполнения новым правительством государственных 
внешнеполитических обязательств. 

 
Первые внешнеполитические шаги КНР в 1949—1957 гг. 

периодастановления и первой пятилетки.  
Образование КНР и формирование основных внешнеполитических 

принципов. Советско-китайский договор и помощь СССР социалистическому 
строительству в Китае. Война в Корее 1950 г. и закрепление КНР в советском 
лагере. Поддержка США режима Чан Кайши на Тайване, подписание 
американо-тайваньского «Договора о взаимной безопасности» и реакция 
Пекина. Борьба за восстановление законных прав КНР в ООН. Пограничный 
вопрос КНР в отношениях с соседними странами Южной Азии и ЮВА. 
Конструктивное участие делегации КНР во главе с Чжоу Эньлаем в Женевском 
совещании по Индокитаю 1954 г. "Панча-шила" и «пять принципов мирного 
сосуществования». Роль КНР в проведении Бандунгской конференции 1955 г. 
Десталинизация в СССР и раздражители двусторонних отношений в характере 
взаимоотношений КПСС и КПК. Рост активности КПК в международном 
коммунистическом движении. 

 



Внешняя политика Пекина в 1958-1966 гг. - открытый переход к 
«особому курсу».  

Формирование политики «опоры на собственные силы» после провала 
«большого скачка» и в ответ на свертывание экономического сотрудничества с 
СССР. Китайско-индийские конфликты в Гималаях 1959 и 1962 гг. Позиция 
китайского руководства во время Карибского кризиса в конце 1962 г. Начало 
войны во Вьетнаме и роль КНР. Пропаганда КПК своих особых взглядов по 
вопросам международного положения, стратегии и тактики 
коммунистического и национально-освободительного движения. Советско-
китайские разногласия и первые инциденты на советско-китайской границе. 
Испытание в октябре 1964 г. первой китайской атомной бомбы. Навязывание 
концепции «народной войны» и поиск единомышленников в «мировой 
деревне» для окружения «мирового города». 

 
Внешняя политика КНР в годы «Культурной революции» (1966-1976). 
Разрыв межпартийных связей КПК и КПСС. Пограничный конфликт 1969 

г. на реке Уссури - кульминация антисоветской кампании. Закрепление тезиса 
о том, что СССР - враг номер один. Усиление радикально-экстремистского 
компонента во внешнеполитической тактике Пекина. Призыв к «борьбе против 
двух сверхдержав» и планы «единого фронта» «средних и малых стран» под 
эгидой Китая. Активизация китайской дипломатии в ЮВА и обострение 
китайско-вьетнамских отношений. Образование Бангладеш и антииндийская 
позиция Пекина. Внешнеполитические итоги дипломатии «хунвэйбинов»: 
изоляция на мировой арене и дезорганизация аппарата МИД КНР. Концепция 
«гегемонизма сверхдержав» и переход Пекина к «дифференцированной 
тактике» в отношении стран социализма. Преобладание «линии Чжоу Эньлая» 
во внешней политике КНР. Изменение негативного подхода КНР к ЕЭС и 
НАТО. Пекин и проблемы европейской безопасности. «Гуамская доктрина» 
1969 г. и усиление проамериканской ориентации в китайском руководстве. 
Этап «пингпонговой дипломатии» и визит Р. Никсона в КНР. «Шанхайское 
коммюнике» 1972 г.: возможности и пределы компромисса. Нормализация в 
1972 г. китайско-японских отношений. Восстановление прав и первые шаги 
КНР в ООН. «Теория трех миров». Глобализация внешней политики и рост 
дипломатической активности КНР. 

 
Внешняя политика КНР в первые годы экономических 

преобразований (1978—1982).  
III Пленум ЦК КПК одиннадцатого созыва (декабрь 1978 г.): переоценка 

роли внешнего фактора в реализации программы «четырех модернизаций». 
«Тактика малых шагов» и попытка реанимации сотрудничества КНР с 
социалистическими странами при деидеологизации межгосударственных 
отношений. Рост значимости «китайской карты» в условиях военно-
стратегического паритета сверхдержав. Проблема Кампучии и «урок 
возмездия» Пекина против СРВ (1979). Ввод советских войск в Афганистан в 
декабре 1979 г. и призывы Китая к созданию «единого международного 



фронта» против СССР. Установление дипломатических отношений КНР и 
США: «параллелизм интересов» и его пределы. Предоставление Вашингтоном 
Китаю режима наиболее благоприятствуемой нации в торговле. Предпосылки 
сдвига в китайско-японских отношениях и подписание Договора о мире и 
дружбе в 1978 г. Рычаги воздействия Пекина на страны АСЕАН и Индокитая. 
КНР и исламский мир. Надежды китайского руководства на военно-
техническое сотрудничество с Западом. 

 
Концепция «антигегемонизма» в Конститутции Китайской Народной 

Республики1982 года, «Принадлежность Китая к третьему миру» и «мир 
во внешней зоне». 

Независимость и свобода во внешне политике Китая. «Жесткая политика 
Рейгана». Вооруженное обеспечение Тайваня и китайско-американские 
отношения. Япония - основной поставщик программ развития Китая. Развитие 
связей Китая в отношении Ближнего Востока. Политика Пекина по улучшению 
имиджа Китая в «Третьем мире». Принцип «Одна страна, две системы» и 
китайско-британское соглашение о Гонконге, китайско-португальское 
соглашение о Макао. Внешнеполитическая стратегия Китая «Новый 
международный политический туризм». Визит M.С.Горбачева в КНР в 1989 
году и улучшение межгосударственных отношений. Трагические события на 
площади Тяньаньмэнь и тезис «стабильность выше демократии». 
Международная позиция Пекина о «невмешательстве во внутреннюю 
политику». Улучшение отношений с Южной Кореей, Саудовской Аравией, 
Израилем, ЮАР. Позитивная роль Китая в политических вопросах Камбоджи. 
Соглашение о неприменении ядерного оружия и химического оружия 
подписание КНР Конвенции. Позиции Пекина в региональных конфликтах 
(Югославия, в Персидском заливе, Палестина, Корея) и их причины. 

 
Новые акценты в формулировке внешнеполитических концепций, 

приоритетов и целей КНР после XII съезда КПК 1982 г.  
Движущие силы китайско-американских отношений. Тайваньский вопрос 

во внешней политике КНР. Взаимоотношения Китая и Японии. Политика КНР 
в ЮВА. Пекин и АСЕАН. Индо-пакистанское направление во внешней 
политике КНР. Российско-китайские отношения на современном этапе. 
Политические и экономические интересы КНР в Средней Азии. Цели, задачи и 
перспективы развития Шанхайской организации сотрудничества. Китай и 
Казахстан: тенденции и перспективы взаимоотношений в политическом, 
экономическом и культурном аспектах. 

 
Внешняя политика КНР в современный период.  
Китай и глобальные проблемы войны и мира, разоружения и 

безопасности. Программа НАТО «Партнерство во имя мира» и опасения 
Пекина относительно невыгодного для КНР нарушения стратегического 
баланса сил в мире. Противодействие Пекина превращению США в «мирового 



жандарма». Принципы, лежащие в основе китайской концепции создания 
механизма международной безопасности и стабильности в АТР.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Внешняя политика изучаемой страны после второй мировой войны. 
2. Современные политические процессы изучаемой страны. 
3. Современные религиозные конфессии в политике изучаемой 

страны. 
4. Проблемы Ближнего Востока во внешней политике изучаемой 

страны.   
5. Внешнеполитические концепции изучаемой страны в современную 

эпоху. 
6. Европейский Союз и внешняя политика изучаемой страны. 
7. Проблема беженцев во внешней политике изучаемой страны. 
8. Страны Востока в современной мировой политике: основные цели, 

задачи, приоритеты и актуальные проблемы. 
9. Внешняя политика изучаемой страны в условиях глобализации. 
10. Казахстан и Восток: политико-дипломатические, торгово-

экономические и культурно-образовательные связи. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

 
1. Основные пути внешней политики изучаемой страны в зоне 

Персидского залива. 
2. Нефтяной фактор во внешней политике изучаемой страны. 
3. ОПЕК и ее роль во внешней политике изучаемой страны. 
4. Казахстан и внешняя политика изучаемой страны. 
5. Международные отношения и внешняя политика изучаемой страны 
6. Ядерный фактор во внешней политике изучаемой страны. 
7. Территориальный вопрос во внешней политике изучаемой страны. 
8. Роль изучаемой страны в региональной интеграции в Южной Азии 

и Ближнем Востоке. 
9. Изучаемая страна и ведущие центры мировой политики: Корея и 

США, Китай и Россия, Турция и ЕС, Китай и Япония, арабские страны и США, 
Индия и Пакистан. 

10. Место и роль изучаемой страны в системе региональной 
безопасности. 

11. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Основные проблемы внешней политики 
изучаемой страны на современном этапе развития». 

12. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Общая характеристика международных 



организаций как участников международных отношений». 
13. Подготовка презентационного материалы и написание 

исследовательского доклада «Проблемы международной безопасности в 
современном мире». 

14. Доклад на тему: «Теоретические дискуссии по проблемам 
международных отношений после окончания холодной войны». 

15. Презентация на тему: «Геополитика изучаемой страны в 
информационном обществе: новые виртуальные стратегии в борьбе за 
пространство». 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТА  
 

1. Реферат «Научно-технические, культурные и гуманитарные связи 
изучаемой страны с другими странами» 

2. Доклад «Создание политико-экономической организации – 
изучаемой страны и ее роль в урегулировании региональных проблем». 

3. Доклад «Территориальная проблема изучаемой страны». 
4. Доклад «Внешняя политика изучаемой страны и безопасность 

государств южнотихоокеанского региона в 80-е–90-е гг. ХХ века». 
5. Эссе на тему: «Территориальный вопрос во внешней политике 

изучаемой страны». 
6. Доклад на тему: «Основные проблемы внешней политики 

изучаемой страны на современном этапе». 
7. Доклад на тему: «Роль ТАПИ в интеграционных процессах в 

Южной и Центральной Азии». 
8. Подготовка презентационного материалы и написание 

исследовательского доклада «Проблемы международных отношений и 
внешней политики в истории политической мысли». 

9. Доклад «Европейский вектор во внешней политике изучаемой 
страны». 

10. Доклад «Ядерная проблема во внешней политики изучаемой 
страны». 

11. Презентация на тему: «Роль изучаемой страны в борьбе с 
международным терроризмом». 

12. Доклад «Внешняя политика изучаемой страны и проблема 
обеспечения энергетической безопасности». 

13. Доклад «Внешняя политика изучаемой страны в период второй 
мировой войны». 

14. Доклад «Азиатский вектор во внешней политике  изучаемой 
страны». 

15. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Участие изучаемой страны в глобальных и 
региональных организациях». 
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КОРЕЯ 
 
Корейский вопрос на международных конференциях 1943 – 1945 гг.  
Каирская, Ялтинская и Потсдамская конференции: участники, 

обсуждаемые вопросы, итоги и последствия для Кореи. Московское совещание 
министров иностранных дел 1945 г.: проекты СССР и США по корейскому 
вопросу, результат совещания. Образование двух сепаратных государств на 
Корейском полуострове. Вопрос о восстановлении государственности Кореи и 
сепаратные действия оккупационных властей по обе стороны 38-й параллели. 
Установление взаимно враждебных режимов на севере и юге Кореи. Корейский 
вопрос в ООН и резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по Корее (1947 г.), ее 
международные последствия. 

 
Формирование биполярной системы в СВА к началу 50-х годов и 

Корейский полуостров.  
Понятие биполярности мира. СССР и США - два военных, ядерных, 

политических и экономических гиганта, определяющие основное содержание 
международного процесса. Отношение других стран к складывавшейся 
биполярности международных отношений. Идеология и геополитика в 
возникновении холодной войны. Изменение ситуации в регионе СВА. 
Формирование «малого северного треугольника» и «малого южного 
треугольника»: взаимоотношения между ними и внутри них. Корейская война 
– как результат противостояния США и СССР. Причины, ход действий и итог 
войны. Соглашение по перемирию 1953 г. Женевское соглашение 1954 г. 
Участие и роль Китая и Японии в Корейской войне.  

 
Международная конфронтация в СВА в 60-е – 70-е годы и место 

Корейского полуострова в планах великих держав.  
Резкое ухудшение советско-китайских отношений в первой половине 60-х 

годов, их перерастание в политико-идеологический конфликт. Договор о 



дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи СССР и КНДР (1961) как фактор 
противодействия политическому курсу Китая. Последствия для Кореи и 
региона в целом в результате обострения советско-китайских отношений. 
Формирование «Большого треугольника» или «системы трехстороннего 
сотрудничества». Нормализация японо-корейских отношений. Место Кореи в 
доктрине Никсона и «тихоокеанской доктрине» Форда. Проамериканская 
внешняя политика корейского правительства. Идея создания тройственной 
коалиционной группировки в составе РК, Японии и США.  

 
Влияние политики разрядки на ситуацию и структуру отношений 

государств СВА в 1980 – 1991 гг.  
Дальнейшее формирование военного союза РК-Япония-США. 

Образование «четырехполюсной структуры». Горбачевское «новое мышление» 
и Корейский полуостров. Укрепление отношений по линии Москва-Пхеньян и 
Токио-Сеул. Попытки советского руководства наладить отношения с Сеулом.  

 
Формирование «многополюсной структуры» и последствия для 

Корейского полуострова.  
Распад СССР и последствия для региона СВА. Активизация политики 

Японии, Китая и США в регионе по отношению к Корейскому полуострову. 
Перспективы развития коалиционных связей между основными акторами 
региона. Причины ухудшения российско-северокорейских отношений. 
Нормализация российско-южнокорейских отношений. Обострение ситуации на 
Корейском полуострове и международная реакция на это. Ядерная программа 
КНДР и проблемы безопасности на Корейском полуострове и в АТР. Ядерный 
аспект проблемы безопасности на Корейском полуострове.  

 
Один полуостров, два государства и взаимоотношения между ними с 

1948-го по настоящее время.  
Основные разногласия по вопросу объединения Кореи. Программы по 

объединению КНДР и РК. Политика «солнечного света» Ким Дэ Джуна. 
Межкорейские политические контакты и переговорный процесс.  
Межкорейские экономические отношения. Межкорейские военные отношения. 
Вооруженные конфликты и столкновения. Межкорейские культурные связи. 
Отношение мирового сообщества к вопросу объединения Корейского 
полуострова: за и против. 

 
Сотрудничество Республики Корея и КНДР с постсоветскими 

государствами. 
Отношения с Российской Федерацией. Южная Корея в регионе 

Центральной Азии: основные направления развития взаимоотношений. 
Узбекистан – региональный лидер по объему корейских инвестиций. Казахстан 
и Южная Корея по пути стратегического партнерства. Взаимоотношения КНДР 
с государствами бывшего СССР. 

 



Внешняя политика Кореи в ХХI веке.   
Внешнеполитический курс президента Но Му Хёна. Соглашение о 

свободной торговле с США. Внешнеполитическая  доктрина президента Ли 
Мён Бака. Национальные приоритеты Республики Корея во внешней политике 
на современном этапе. Отношения со стратегическими партнерами – США, 
Японией, странами ЕС. Региональное партнерство. Участие Республики Корея 
в глобальных и региональных организациях. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Внешняя политика изучаемой страны после второй мировой войны. 
2. Современные политические процессы изучаемой страны. 
3. Современные религиозные конфессии в политике изучаемой 

страны 
4. Проблемы Ближнего Востока во внешней политике изучаемой 

страны   
5. Внешнеполитические концепции изучаемой страны в современную 

эпоху. 
6. Европейский Союз и внешняя политика изучаемой страны. 
7. Проблема беженцев во внешней политике изучаемой страны. 
8. Страны Востока в современной мировой политике: основные цели, 

задачи, приоритеты и актуальные проблемы. 
9. Внешняя политика изучаемой страны в условиях глобализации. 
10. Казахстан и Восток: политико-дипломатические, торгово-

экономические и культурно-образовательные связи. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Основные пути внешней политики изучаемой страны в зоне 

Персидского залива. 
2. Нефтяной фактор во внешней политике изучаемой страны. 
3. ОПЕК и ее роль во внешней политике изучаемой страны. 
4. Казахстан и внешняя политика изучаемой страны. 
5. Международные отношения и внешняя политика изучаемой страны 
6. Ядерный фактор во внешней политике изучаемой страны. 
7. Территориальный вопрос во внешней политике изучаемой страны. 
8. Роль изучаемой страны в региональной интеграции в Южной Азии 

и Ближнем Востоке. 
9. Изучаемая страна и ведущие центры мировой политики: Корея и 

США, Китай и Россия, Турция и ЕС, Китай и Япония, арабские страны и США, 
Индия и Пакистан. 

10. Место и роль изучаемой страны в системе региональной 
безопасности. 



11. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Основные проблемы внешней политики 
изучаемой страны на современном этапе развития». 

12. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Общая характеристика международных 
организаций как участников международных отношений». 

13. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Проблемы международной безопасности в 
современном мире». 

14. Доклад на тему: «Теоретические дискуссии по проблемам 
международных отношений после окончания холодной войны». 

15. Презентация на тему: «Геополитика изучаемой страны в 
информационном обществе: новые виртуальные стратегии в борьбе за 
пространство». 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ 
 

1. Реферат «Научно-технические, культурные и гуманитарные связи 
изучаемой страны с другими странами» 

2. Доклад «Создание политико-экономической организации – 
изучаемой страны и ее роль в урегулировании региональных проблем». 

3. Доклад «Территориальная проблема изучаемой страны». 
4. Доклад «Внешняя политика изучаемой страны и безопасность 

государств южнотихоокеанского региона в 80-е–90-е гг. ХХ века». 
5. Эссе на тему: «Территориальный вопрос во внешней политике 

изучаемой страны». 
6. Доклад на тему: «Основные проблемы внешней политики 

изучаемой страны на современном этапе». 
7. Доклад на тему: «Роль ТАПИ в интеграционных процессах в 

Южной и Центральной Азии». 
8. Подготовка презентационного материалы и написание 

исследовательского доклада «Проблемы международных отношений и 
внешней политики в истории политической мысли». 

9. Доклад «Европейский вектор во внешней политике изучаемой 
страны». 

10. Доклад «Ядерная проблема во внешней политики изучаемой 
страны». 

11. Презентация на тему: «Роль изучаемой страны в борьбе с 
международным терроризмом». 

12. Доклад «Внешняя политика изучаемой страны и проблема 
обеспечения энергетической безопасности». 

13. Доклад «Внешняя политика изучаемой страны в период второй 
мировой войны». 



14. Доклад «Азиатский вектор во внешней политике  изучаемой 
страны». 

15. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Участие изучаемой страны в глобальных и 
региональных организациях». 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 

1. Ким Г.Н. Республика Корея. – Алматы: Дайк-Пресс, 2010.  
 
Дополнительная: 

1. Тихомиров В.Д. Корейская проблема и международные факторы 
(1945- начало 80-х гг.)- М., 1998. 

 
ЯПОНИЯ 
 
Внешняя политика Японии после второй мировой войны  (1945-1960 

гг.). 
Особенности формирования японской внешней политики после второй 

мировой войны. Заключение Сан-францисского мирного договора и окончание 
оккупации. «Договор безопасности» между США и Японией. Влияние 
пацифистских настроений японской общественности на формирование 
внешней политики Японии. «Доктрина Ёсида». Развитие японо-американских 
отношений. Японо-китайский мирный договор 1952 г. Восстановление 
дипломатических отношений с СССР. Вступление Японии в ООН. Новая фаза 
«холодной войны». Япония – США: аспекты политического партнерства. 
Договор безопасности. Возвращение Окинавы. Двухсторонние отношения в 
сфере безопасности и торговли. Подписание мирного договора с Южной 
Кореей. Политика «дипломатии равных расстояний» в отношении СССР и 
Китая. 

 
Внешняя политика Японии на рубеже 70-80-х годов.  
Концепция «национальной безопасности» и внешняя политика Японии в 

период «холодной войны». Нормализация японо-китайских отношений. 
Изменения во внешней политике Японии: «многосторонняя дипломатия» и 
«доктрина Фукуда». Япония и страны АСЕАН и Индокитая. Развитие японо-
советских отношений. Доктрина «комплексного обеспечения национальной 
безопасности» (КОНБ). Концепция «Тихоокеанского сообщества». Япония – 
КНР: от непризнания к дружбе. Тайваньский фактор в политике Токио. Путь к 
Договору о мире и дружбе. Подводные камни в двухсторонних отношениях. 
Торгово-экономические взаимоотношения. Территориальные споры. Япония  - 
Корея: бег с препятствиями. Договор о принципах взаимоотношений. Японо-
южнокорейские отношения после соглашения 1965 г. Проблемные моменты в 
двухсторонних отношениях.  Торгово-экономические связи. Япония и Ближний 



Восток. Последствия нефтяных кризисов. Иран и Ирак – особые партнеры 
Японии на Ближнем востоке. Новая роль Японии в ближневосточном 
урегулировании. Япония и развивающиеся страны. Политика Японии в 
отношении стран Африканского континента. Политика содействия 
развивающимся странам - ОПР. Взаимоотношения Японии со странами 
Западной Европы. Сотрудничество с ЕС. Противоречия в сфере торговли в 80-е 
гг. 

 
Внешняя политика Японии в условиях глобализации.  
Внешняя политика Японии после окончания блокового противостояния. 

Концепция «комплексного обеспечения национальной безопасности» Японии в 
условиях формирования нового мирового порядка. «Доктрина Кайфу». Место 
и роль Японии в системе глобальной и региональной безопасности. Концепция 
национальной безопасности премьер-министра Р.Хасимото. Основные 
направления программы национальной обороны (военная доктрина).  
Внешнеполитическая стратегия Японии в АТР. Япония и международные 
организации. Отношения Японии со странами АСЕАН. Встречи на уровне 
министров финансов Японии и стран АСЕАН. Комитет по сотрудничеству в 
области экономики и промышленности. Япония – Россия: состояние и 
перспективы взаимоотношений. От Ялты до Сан-Франциско. Изменение 
двухсторонних отношений после перестройки и распада СССР. Отношения в 
области обеспечения безопасности. Территориальные проблемы. 
Внешнеполитическая доктрина Японии по отношению к странам ЦА. 
Перспективы развития сотрудничества Японии и Казахстана. Сотрудничество в 
области развития инфраструктуры Экономическая интеграция Японии  и 
Казахстана. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Внешняя политика изучаемой страны после второй мировой войны. 
2. Современные политические процессы изучаемой страны. 
3. Современные религиозные конфессии в политике изучаемой 

страны 
4. Проблемы Ближнего Востока во внешней политике изучаемой 

страны   
5. Внешнеполитические концепции изучаемой страны в современную 

эпоху. 
6. Европейский Союз и внешняя политика изучаемой страны. 
7. Проблема беженцев во внешней политике изучаемой страны. 
8. Страны Востока в современной мировой политике: основные цели, 

задачи, приоритеты и актуальные проблемы. 
9. Внешняя политика изучаемой страны в условиях глобализации. 
10. Казахстан и Восток: политико-дипломатические, торгово-

экономические и культурно-образовательные связи. 



 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Основные пути внешней политики изучаемой страны в зоне 
Персидского залива. 

2. Нефтяной фактор во внешней политике изучаемой страны. 
3. ОПЕК и ее роль во внешней политике изучаемой страны. 
4. Казахстан и внешняя политика изучаемой страны. 
5. Международные отношения и внешняя политика изучаемой страны 
6. Ядерный фактор во внешней политике изучаемой страны. 
7. Территориальный вопрос во внешней политике изучаемой страны. 
8. Роль изучаемой страны в региональной интеграции в Южной Азии 

и Ближнем Востоке. 
9. Изучаемая страна и ведущие центры мировой политики: Корея и 

США, Китай и Россия, Турция и ЕС, Китай и Япония, арабские страны и США, 
Индия и Пакистан. 

10. Место и роль изучаемой страны в системе региональной 
безопасности. 

11. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Основные проблемы внешней политики 
изучаемой страны на современном этапе развития». 

12. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Общая характеристика международных 
организаций как участников международных отношений». 

13. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Проблемы международной безопасности в 
современном мире». 

14. Доклад на тему: «Теоретические дискуссии по проблемам 
международных отношений после окончания холодной войны». 

15. Презентация на тему: «Геополитика изучаемой страны в 
информационном обществе: новые виртуальные стратегии в борьбе за 
пространство». 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ 
 

1. Реферат «Научно-технические, культурные и гуманитарные связи 
изучаемой страны с другими странами» 

2. Доклад «Создание политико-экономической организации – 
изучаемой страны и ее роль в урегулировании региональных проблем». 

3. Доклад «Территориальная проблема изучаемой страны». 
4. Доклад «Внешняя политика изучаемой страны и безопасность 

государств южнотихоокеанского региона в 80-е–90-е гг. ХХ века». 



5. Эссе на тему: «Территориальный вопрос во внешней политике 
изучаемой страны». 

6. Доклад на тему: «Основные проблемы внешней политики 
изучаемой страны на современном этапе». 

7. Доклад на тему: «Роль ТАПИ в интеграционных процессах в 
Южной и Центральной Азии». 

8. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Проблемы международных отношений и 
внешней политики в истории политической мысли». 

9. Доклад «Европейский вектор во внешней политике изучаемой 
страны». 

10. Доклад «Ядерная проблема во внешней политики изучаемой 
страны». 

11. Презентация на тему: «Роль изучаемой страны в борьбе с 
международным терроризмом». 

12. Доклад «Внешняя политика изучаемой страны и проблема 
обеспечения энергетической безопасности». 

13. Доклад «Внешняя политика изучаемой страны в период второй 
мировой войны». 

14. Доклад «Азиатский вектор во внешней политике  изучаемой 
страны». 

15. Подготовка презентационного материалы и написание 
исследовательского доклада «Участие изучаемой страны в глобальных и 
региональных организациях». 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. Жуков А.Е. Япония: обретение места в мировом порядке. - Япония 

и современный мировой порядок. М., 2002. 
 
Дополнительная: 

1. Алиев Р. Ш.-А. Япония: традиции и внешняя политика. – 
Проблемы Дальнего Востока. 1990, №1. 

2. Бондаренко О. Неизвестные Курилы. М., 1992. 
3. Кошкин А. Япония. На пути к большой войне. – Азия и Африка 

сегодня. 2001, №11. 
4. Крупянко М.И. Япония после “холодной войны” политика 

обеспечения национальной безопасности. М., 2001. 
5. Крупянко М.И., Арешидзе Л.Г. Внешнеполитическая идеология 

японского консерватизма. – Восток. 2001, №1. 
 



 
BVYa 1204  БАЗОВЫЙ ВОСТОЧНЫЙ ЯЗЫК (А1, А2 УРОВЕНЬ) 

 
Объем - 3 кредита 

 
Авторы: 

Кокеева Д.М. -  кандидат филосовских наук, доцент кафедры Ближнего  
Востока и Южной Азии 

Мустафаева А.А. - PhD доктор, доцент кафедры Ближнего  
Востока и Южной Азии 

Боранбаева А.Ж. -  старший преподаватель кафедры Ближнего  
Востока и Южной Азии 

Нурсейтова Л.Д. - старший преподаватель кафедры Дальнего Востока 
Малгаждарова А.М. -  старший преподаватель кафедры Дальнего Востока 

Шәріпқазы Н. - старший преподаватель кафедры китаеведения 
Искакова З.Е. -  старший преподаватель кафедры Ближнего  

Востока и Южной Азии 
Теменова Г.К. - старший преподаватель кафедры Тюрксой 

 
Рецензенты: 

Дәуен Д.Б. – PhD доктор, старший преподователь кафедры языков и  
перевода региона Китая и АТР, факультет востоковедения, 

Казахского университета международных отношений и мировых языков 
им. Абылай хана 

Кыдырбаев К.А.  – PhD доктор, доцент кафедры Ближнего Востока и 
Южной Азии факультета востоковедения Казахского национального 

университета имени аль-Фараби 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В данной учебно-образовательной программе по дисциплине "Базовый 
восточный язык (А1, А2  уровень)" специальности "5В020900 – 
Востоковедение" предусматривающего реализацию требования компетентного 
подхода в  содержании образования и формирования межкультурной 
компетенции как эффективной основы для интернационального и 
интеркультурного взаимопонимания и предназначена для ведения курса 
базового восточного языка в высших учебных заведениях Республики 
Казахстан.  

Предметом изучения данной дисциплины  является один из восточных 
языков: арабский, турецкий, персидский, корейский, китайский, японский, 
хинди, урду и др. 

Цель дисциплины обучения заключается в  формировании 
межкультурной,  коммуникативной и профессиональной компетенций 
студентов. Под коммуникативной компетенцией понимается  способность и 
готовность студентов к иноязычному общению на межкультурном уровне с 



опорой на формируемые у них на начальном уровне  знания, умения и 
личностные качества. 

Задачи данного курса: 
- ознакомление студентов с практической фонетикой изучаемого языка; 
- знакомство студентов с грамматической системой изучаемого языка; 
- формирование навыков письма; 
- формирование и развитие навыков всех видов речевой деятельности: 
- ознакомление студентов с практической грамматикой и основами  
разговорной речи. 
Компетенции, осваиваемые в процессе изучения дисциплины 
Развитие  способности обучающихся  употреблять слова, их формы, 

синтаксические структуры в соответствии с нормами изучаемого восточного 
языка, использовать его синонимические структуры в соответствии с нормами 
изучаемого восточного языка, использовать его синонимические средства для 
выражения собственных суждений в устной и письменной форме.  

Ожидаемые результаты изучения дисциплины 
В результате изучения данного курса студенты направления подготовки 

востоковедения должны иметь представление: 
принимать участие в коротких беседах на интересующую тематику в   
  конкретной ситуации общения; 
- поддерживать разговор; 
- отвечать на вопросы собеседника; 
- высказывать свое мнение; 
- использовать лингвокультурологичекие знания в процессе обучения и 

общения с носителями изучаемого языка. 
знать: 
- лексический минимум - около 3000 единиц изучаемого языка; 
- фонетические особенности изучаемого языка; 
- основные правила практической фонетики; 
- основные правила практической грамматики; 
- структуру и построение предложений на изучаемом языке; 
- основные правила орфографии изучаемого языка; 
уметь: 
- правильно произносить слова;  
-  использовать освоенную лексику на практике;  
- понимать простую речь носителя языка в аудио- и видеозаписи;  
-  читать и переводить тексты в пределах изученного лексико 

грамматического материала,  
- получать и передавать фактическую информацию, устанавливать и  

поддерживать социальные контакты; 
- принимать участие в коротких беседах на интересующую тематику в  

конкретной ситуации общения; 
- поддерживать разговор; 
- отвечать на вопросы собеседника; 
- высказывать свое мнение; 



- использовать лингвокультурологичекие знания в процессе обучения и  
общения с носителями изучаемого языка. 

Предшествующие и смежные дисциплины: «Базовый восточный язык 
(А1, А2 уровень)». 

 Смежные дисциплины – «Базовый восточный язык (основной уровень)»,  
«Теория и практика перевода  восточного  языка», «Нормативный курс 
восточного  языка», «Синтаксис восточного-языка». 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1 Практическая фонетика 
2 Практическая грамматика 
3 Формирование языковой компетенции обучающегося 

4 Формирование и развитие коммуникативной компетенции в 
четырех видах речевой деятельности 

5 Аудирование: слушание и понимание речи в исполнении 
носителей языка 

6 Говорение: развитие навыков подготовленной и 
неподготовленной диалогической и монологической речи 

7 Чтение: развитие навыков чтения 
8 Письмо: развития навыков письма 
9 Работа над текстом 

10 Аудирование непосредственной или записанной речи носителя 
языка 

11 Усложнение монологической и диалогической речи 

12 Развитие коммуникативной и лингвострановедческой 
компетенции обучающегося  

13 Использование в устной речи наиболее употребительных и 
характерных лексических единиц восточного языка  

14 Постепенное овладение продуктивной  письменной речью в 
пределах лексического и грамматического материала курса  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение  
Курс «Базовый восточный язык (начальный уровень)» направлен на 

овладение студентами начальными практическими и теоретическими основами 
восточного языка.  

Главная цель обучения заключается в  формировании межкультурной,  
коммуникативной и профессиональной компетенций студентов. Под 
коммуникативной компетенцией понимается  способность и готовность 
студентов к иноязычному общению на межкультурном уровне с опорой на 



формируемые у них на начальном уровне  знания, умения и личностные 
качества. 

Основными  задачами являются: 
 - ознакомление студентов с практической фонетикой изучаемого языка; 
- знакомство студентов с грамматической системой изучаемого языка; 
- формирование навыков письма; 
- формирование и развитие навыков всех видов речевой деятельности: 
- ознакомление студентов с практической грамматикой и основами  
   разговорной речи. 
Владеть навыками: 
- навыки понимания устной речи 
- навыки чтения и понимания письменной речи 
- навыки диалогической речи 
- навыки письма 
- навыки письменного и устного перевода с изучаемого языка на русский и 

казахский языки, и наоборот с целью закрепления новой лексики 
Говорение 
Обучения говорению на начальном этапе включает в себя следующие 

этапы: 
- практическая работа над артикуляционно – произносительными и  

ритмико-интонационными навыками обучающегося; 
- овладение подготовленной речью на изучаемом языке;  
-  формирование фонетических навыков путем перестройки привычной 

артикуляции на основе установления сходств и различий в произношении 
звуков в родном и изучаемом языках; 

- формирование фонетического слуха, а также овладение техникой  
произнесения иноязычных звуков (дифтонги, долгие гласные, тонизация) 

- усвоение лексического навыка в процессе работы со словарем, с 
элементарными текстами и лексическими упражнениями; 

Диалогическая речь:  
- формирование элементарных речевых грамматических навыков; 
- умение задавать элементарные вопросы и понимать ответы  
Монологическая речь:  
-формирование первичных навыков подготовленного и неподготовленного 

монологического высказывания. 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Введение в предметную область «Базовый восточный язык (А1, А2  
уровень)»   

Практическая фонетика  
Изучение звукового строя изучаемого восточного  языка, звуковые 

средства и их функции. А также развитие навыков правильного произношения 
и интонации.   

Практическая грамматика 



Изучение основ  грамматического строя изучаемого восточного языка, 
которые в дальнейшем будут служить основой освоения курса теоретической 
грамматики Формирование  грамматических умений и навыков в аудировании, 
говорении, чтении и письме, способствующих во взаимодействии с другими 
дисциплинами формированию профессиональных навыков студентов. 

 
Формирование языковой компетенции обучающегося 
Развитие  способности обучающихся  употреблять слова, их формы, 

синтаксические структуры в соответствии с нормами изучаемого восточного 
языка, использовать его синонимические структуры в соответствии с нормами 
изучаемого восточного языка, использовать его синонимические средства для 
выражения собственных суждений в устной и письменной форме.  

 
Формирование и развитие коммуникативной компетенции в четырех 

видах речевой деятельности 
Развитие комплекса умений осуществлять речевую деятельность в 

соответствии с целями и ситуацией общения в рамках той или иной сферы 
деятельности в четырех видах речевой деятельности: аудирование, говорение, 
чтение и письмо.  

 
Аудирование 
Слушание и понимание речи в исполнении носителей языка и в 

звукозаписи на базе несложных разножанровых аудио- и видеотекстов 
монологического и диалогического характера. 

 
Говорение 
Владение подготовленной и неподготовленной диалогической и 

монологической речью. Целью обучения диалогической форме речи является 
формирование у обучающихся  способности к реализации коммуникативного 
намерения и реагирования на высказывания партнера в соответствии с 
функциональными разновидностями диалога (диалог- обмен информацией, 
обмен мнениями и др.).  

 
Чтение 
 Развитие техники чтения, формирование навыков работы над текстом: 

перевод, пересказ, ответы на вопросы, обобщение материала 
 
Письмо  
Формирование навыков графически, пунктуационно и орфографически 

грамотного письма. А также постепенное овладение продуктивной  письменной 
речью в пределах языкового материала курса, в соответствии с композиционно-
коммуникативными типами речи и нормативными требованиями изучаемого 
языка. 

 
Работа над текстом  



В области чтения  как одного из видов речевой деятельности 
предполагается развитие у студентов техники чтения иноязычного текста, а 
также умений извлекать информацию из различных источников. А также 
умение читать и выделять знакомые имена, слова, простые фразы в 
предлагаемых текстах; читать прагматические тексты, регулирующие 
повседневную жизнь людей в стране изучаемого языка. Развитие навыком 
самостоятельного чтения. 

 
Аудирование непосредственной или записанной речи носителя языка 
В области аудирования предполагается формирование умений слушать и 

понимать речь в исполнении носителей языка в звукозаписи, а также речь 
преподавателей и студентов. 

 
Усложнение монологической и диалогической речи 
Целью обучения монологической речи на данном этапе  является 

формирование у обучающихся  способности к реализации коммуникативных 
намерений в виде описания (места жительства, семьи, будущей профессии и 
др.)  или микроповествования (о событиях, мечте, надежде и др.),  в 
соответствии с указанной речевой тематикой и сферой общения. 

 
Развитие коммуникативной и лингвострановедческой компетенции 

обучающегося 
Развитие у обучающихся знаний о национально-культурный особенностях 

социального и речевого поведения носителей языка: их обычаев, этикета, 
социальных стереотипов, истории и культур, а также способов пользоваться 
этими знаниями в процессе общения. 

 
Использование в устной речи наиболее употребительных и 

характерных лексических единиц восточного языка 
Развитие навыков и умений осуществлять следующие  коммуникативные 

акты: рассказать о себе и о своих близких;описать себя, свой род деятельности, 
местожительство;описать кого-либо, его род деятельности, место 
проживания;делать описания на визуальной основе (картина, фотографии и 
др.); делать небольшие сообщения в рамках изучаемой речевой тематики; 
получать и передавать фактическую информацию, устанавливать и 
поддерживать социальные контакты в рамках ограниченного числа ситуаций 
речевого общения, удовлетворяющих повседневные потребности 
коммуникантов; принимать участие в коротких беседах на интересующую 
тематику в конкретной ситуации общения; объяснять свое самочувствие 
простыми  фразами; приглашать или принимать приглашение, извиняться или 
принимать извинения; говорить о своих вкусах и предпочтениях. 

 
Постепенное овладение продуктивной  письменной речью в пределах 

лексического и грамматического материала курса 



Формирование навыков продуктивного письма, таких  как,  описание, 
повествование, сообщение. Обучающиеся  умеют: делать короткие несложные 
описания событий, занятий, личного опыта; писать простые предложения о 
себе, своей семье, работе, бытовых условиях, образовании; описывать события, 
занятия, личный опыт; писать короткие биографии своих близких, друзей; 
писать короткие сообщения,  делать простые записи, касающиеся и сферы 
личных интересов. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

АРАБСКИЙ ЯЗЫК 
 
Фонетика  
1. Обозначение в письме только согласных звуков. Несколько видов 

начертания одной буквы. Воспроизведение согласных звуков в процессе 
чтения и их отсутствие на письме. Особенности воспроизведения согласных 
звуков. Разделение звуковых типов – фонем, имеющих смыслоразличительные 
значения.  

2. Артикуляционные места определенных звуков. Активные речевые 
члены при воспроизведении звуков. Пассивные речевые члены при 
воспроизведении звуков. Разделение звуков на согласные и гласные звуки.  

3. Гласные звуки: классификация гласных при участии языка (гласные 
заднего,среднего и переднего рядов), классификация гласных при участии губ: 
лабиализованные и нелабиализованные, классификация гласных при участии 
рта: открытые типы гласных и закрытые.  

4. Смыслоразличительные значения гласных: долгие гласные и краткие 
гласные. Передача кратких гласных в письме с помощью огласовок – 
надстрочных или подстрочных знаков. Транскрипция – передача звуков языка 
с помощью условных знаков или букв того же или другого языка.  

5. Согласные звуки, близкие по артикуляции к русским [б], [ф], [т], [д], 
[с], [з], [м], [н]. Мягкое произношение арабских согласных. Гласные звуки [а], 
[а], [и], [и], [у], [у]. Отсутствие влияния гласных звуков на согласные. Фонема 
[а] (долгая и краткая) близкая по произношению к звуку [ә] в казахском языке. 
Сохранение звонкости согласных.  

6. Ударение в арабском языке. Главное ударение и второстепенное 
ударение. Типы слогов: краткий слог, долгий слог. Межзубные фрикативные 
согласные [с], [з]. Эмфатические звуки [т], [д], [с], [з]. Влияние эмфатических 
звуков на согласные. Согласные [к], [дж], [ш], [у], [й].  

7. Согласные [алиф], [л], [х], [г], [к]. Дифтонги [ау] и [ай]. Лигатура – 
сочетание некоторых букв в арабском языке. Согласные [х], [х], [‘], [р], звук 
хамза. Соединительная и разделительная хамза. Правописание хамзы. 
Удвоение согласных. Харакаты – обозначение кратких гласных или их 
отсутствие. Окончания слова.  

 



ГРАММАТИКА 
1. Имя существительное. Категории рода существительного. 

Обозначение женского рода. Слова общего рода по употреблению.  
2. Слова женского рода по форме и мужского рода по употреблению. 

Слова мужского рода по форме и женского рода по употреблению.  
3. Определенность, неопределенность имени. Артикль определенности 

– [аль]. Ассимиляция [-л-] определенного артикля.  
4. “Солнечные” и “лунные” буквы. Главный элемент в 

словообразовании арабского языка – модели или формулы слов. Модель 
[фа‘ала].  

5. Имена прилагательные. Формулы, образующие имен прилагательных.  
6. Качественные и относительные имена прилагательные.  
7. Степени сравнения качественных прилагательных.  
8. Именное предложение.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 
1. Ассимиляция [-л-] определенного артикля 
2. Имена с трехпадежным склонением. 
3. Местоимение арабского языка  и его виды. 
4. «Развитое» множественное число. 
5. Склонение имен в двойственном числе. 
6. Согласование глагола с подлежащим 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Особенности арабского языка. 
2. История возникновение арабского письма. 
3. Согласные и гласные звуки арабского языка. 
4. Система арабского письма. 
5. Виды арабского письма. 
6. Указательные местоимения. 
7. Главные члены предложения. 
8. Второстепенные члены предложения. 
9. Сочинение на тему: «Моя профессия». 
10. Сочинение на тему: «Моя семья». 
11. Сочинение на тему: «Национальные праздники Арабских стран». 
12. Сочинение на тему: «Наш университет». 
13. Сочинение на тему: «Мой город». 
14. Сочинение на тему: «В библиотеке». 
15. Сочинение на тему: «Моя Родина». 
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6. Арабский без проблем. Начальный уровень (+ 3 CD). М, 2007. 
7. Чернов П.В. Справочник по грамматике арабского литературного 

языка.  
8. Гранде Б.М. курс арабской грамматики в сравнительно-

историческом освещении. Москва, 1999.  
9. Шидфар Б.Я. Совенко Т.Н. Учебное пособие по арабскому языку. 

Москва, 1987.  
10. Русско-арабский лексический минимум. М., 2012. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

ПЕРСИДСКИЙ ЯЗЫК 
 
ФОНЕТИКА 
1. Звуковой состав персидского языка. Гласные. Общая характеристика.  
2. Персидские монофтонги: долгие (устойчивые) "а", "и", "у" и краткие 

(неустойчивые) "е", "о" гласные. Обозначение гласных на письме. Обозначение 
гласных в начале и в конце слова. Дифтонги (двугласные) "оу", "ей". 
Согласные. Общая характеристика.  

3. Согласные персидского языка различаются по месту образования 
губно-губные, губно-зубные, переднеязычные, среднеязычные, заднеязычные, 
языковые (увулярные), фарингальные, гортанные. По способу образования: 
смычные, щелевые, дрожащие. Губно-губные согласные"м","б","п". Губно-



зубные согласные "ф","в". Переднеязычные согласные "т", "н", д","с","з","ж".  
Среднеязычные согласные "к","г".  

4.  Звуки "ч","дж" являются переднеязычными аффрикатами. Звук "х" - 
язычковой (увулярный) щелевой однофокусный глухой согласный. 

5.  Звук "л" переднеязычно-альвеолярный щелевой боковой сонант.  
Буква (айн). Правила чтения слов с буквой (айн).  

6.  Произношение персидских глухих согласных в позиции перед 
звонкими.  

7.  Слог и слогоделение. Ударение.  
 

ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ.  
1. Арабско-персидский алфавит (32). Арабские буквы (28). 

Персидские буквы (4). Буквы, которые не соединяющиеся с последующей 
буквой. Буквы, соединяющиеся с последующей буквой.  

2. Начертание гласных букв. Обозначение гласных на письме 
(графические знаки): забар (фатха), зирэ (касрэ), пишэ (заммэ), мадда. 

3. Обозначение согласных на письме (графические знаки ) : ташдид, 
хамза, танвин, сокун, васл. Солнечные (шамси ) и лунные (камари) буквы 
арабско-персидского алфавита.  

4. Знаки препинания. Использование латинской транскрипции, для 
уточнения орфоэпических норм иноязычных слов.  
 

ГРАММАТИКА 
1. Некоторые особенности орфографических норм персидского язык. 

Обозначение одного звука несколькими буквами. Не обозначение букв иногда 
никакого звука.  

2. Имя существительное. Неопределенный артикль. Категория числа. 
Множественное число имен существительных. Наиболее употребительные 
суффиксы (һа), (ан). 

3. Местоимение. Личные местоимения. Указательные местоимения (ин), 
(ан).  Указательные местоимения во множественном числе. Указательные 
местоимения в середине изафетной конструкции.  

4. Вопросительные местоимения. Сочетание связки (аст) с 
вопросительными местоимениями. Глагол. Глагол связка (аст). Краткие и 
полные формы глагола связки. Наречие. Наречия времени и места. Служебные 
слова. Послелог. Собственно предлоги. Изафетные предлогы. Отыменные 
предлоги.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 
1.Приветствие. 
2.Сегодня какой день? 
3.Знакомство. 
4.Ваша профессия. 
5.Сколько тебе лет? 



6.Это какой цвет? 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Моя комната. 
2. Моя семья. 
3. Будем знакомы! 
4. Вы откуда? (Где вы родились?) 
5. Сколько Вам лет? 
6. Мой город. 
7. Наш университет. 
8. Моя профессия. 
9. Сегодня какой день недели? 
10. Это какой цвет? 
11. Погода. 
12. Мои друзья 
13. В библиотеке. 
14. Автобиография. 
15. Моя Родина –Казахстан. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. Овчинникова И.К., Мамед-Заде А.К. «Учебник персидского языка». 

Часть I. М: Издательство Московского университета, 2002. 
2. Д-р  Зулфағари, д-р  Ғаффари, д-р  Бахтиари. Фарси  биамузим. 

Амузеш-э  забан-е   фарси.  Джэлд-э  әввәл. Тегеран:  Мадрасе, 2001. 
3. Д-р Саффар Моқаддам.  Зәбан-е фарси. Джэлд-э  әввәл. Тегеран: 

Шоура-йэ гостәреш-э зәбан-е фарси, 2011. 
4. Зарғамиан М. Доуре-йэ амузеш-э зәбан-э фарси. Джэлд-э  әввәл. 

Тегеран: Шоура-йэ гостәреш-э зәбан-е фарси, 2000. 
 
Дополнительная: 
1. Рубинчик  Ю.А.  Грамматика  современного  персидского  языка.  М., 

Муравей-Гайд, 2000.  
2. Аввал-дәбестан. Фарси беханим. Тегеран: Эдаре-йэ колл-э чап ва 

тоузи-йэ кетабһа-йэ дарси, 2011. 
3. Самаре. Азфа. Часть 1. Тегеран: Алхода, 1995. 
4. Пурнамдариан Т. «Дарс-и фарси» Тегеран: Алхода, 1997. 
5. Персидско-русский словарь. Под. ред. Рубинчик Ю.А. М.: Наука, 

2005. 
6. Русско-персидский словарь. Под. ред. Восканян К.Д. М.: Наука, 2006. 
7. Рүстемов  Л.З. Персидско-русско-казахский  разговорник. Тегеран, 

1995. 



8. 8. Д-р  Зулфағари. Фарси  биамузим. Амузеш-э  забан-е   фарси. 
Кетаб-э кар.  Джэлд-э  әввәл. Тегеран:  Мадрасе, 2004. 

9. Жумадилова Г.Т., Кудайбергенова Г.К. Парсы тілі курсының 
практикалық курсы. Учебное пособие. А., «Қазақ университеті», 2011. 

10. Жумадилова Г. Парсы тілі. Сөздік қорды дамытуға арналған оқу 
құралы. Астана, «Түсті әлем баспасы», 2015. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК 
 
1. Введение в предмет. Алфавит турецкого языка. Гласные и 

согласные. Закон сингорманизма и ассимиляция. Личные оканчания. 
Указательные и личные местоимения.  Модуль: «Benim ailem».  

2. Настоящее время. Модуль: «Günlük hayat». 
3. Существительные. Указательные и личные местоимения. 

Модуль:«Benim sınıfım».  
4. Предикативный суффикс. Вспомогательный глагол "быть". 

Отрицание. Определяющие вопросы в турецком языке. Вопросительные   
частицы. Повелительные наклонения. Модуль:«Üniversiteye kayıt»   

5. Личные местоимения. Вопросительные местоимения. Возвратное 
местоимение kendi в турецком языке. Указательные местоимения. Модуль:  
«Arkadaşlık». 

6. Настоящее-будущее (неопределённое) время (Geniş zaman)  
Модуль:«Bir Gün». 

7. Прошедшее категорическое (совершённое) время (Belirli geçmiş 
zaman). Модуль:«Telefon  konuşmaları». 

8. Прошедшее неочевидное время (субъективное) (Belirsiz geçmiş 
zaman). Модуль: «Doktorda». 

9. Прилагательные. Модуль:«Alış verişte» 
10.  Будущее (категорическое) время (Gelecek zaman) Модуль: 

«Lokantada» 
11.  Союз Ki. Желательные условные наклонения. Модуль: «Ayakkabı 

Dükkanında». 
12.  Лексико-семантическая характеристика прилагательных в 

турецком языке. Словообразовательные особенности имен прилагательных в 
турецком языке. Модуль: Manavda. 

13.  Вспомогательный глагол и различные формы, за исключением 
инфинитивов: idi/-(y)di, imiş/-(y)miş, ise/-(y)se, iken/-(y)ken. Модуль: 
Gülümseme. 

14.  Наречия времени, места и образа действия. Модуль: Duygularımız. 
15.  Глагольные формы в турецком языке: причастия  («-an, -ası, -mez, -

ar, -dik, -ecek, -miş») Модуль: Hayvanat Bahçesinde. 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 
 

1. Рассказ о себе. 
2. Дайте описание своей комнаты. 
3. Презентация на тему «Времена года». 
4. Расскажите о своём друге. 
5. «В ресторане» - презентация. 
6. Сценка «В магазине» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Сочинение на тему: «Моя семья и мои родственники» 
2. Сочинение на тему:  «Мой день». 
3. Сочинение на тему: «Мой дом». 
4. Сочинение на тему: «Мое детство». 
5. Сочинение на тему: «Мои любимые праздники». 
6. Сочинение на тему: «Здоровый образ жизни». 
7. Сочинение на тему: «Моя профессия». 
8. Сочинение на тему: «Наш университет». 
9. Сочинение на тему: «Мой город». 
10. Сочинение на тему: «В библиотеке». 
11. Сочинение на тему:  «Моё хобби». 
12. Сочинение на тему: «Моя студенческая жизнь». 
13. Сочинение на тему: «О свободном времени». 
14. Сочинение на тему: «Мое любимое блюдо». 
15. Сочинение на тему: «Мой любимый фильм». 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная:  

1. Türkçe Öğretim Seti. Ders Kitabı. А1, А2, Yunus Emre Enstitüsü. 2014. 
2. Türkçe Öğretim Seti. Çalışma Kitabı. А1, А2, Yunus Emre Enstitüsü. 

2014. 
3. Yeni HİTİT Yabancılar için Türkçe 1. Ders Kitabı. Ankara. 2010. 
4. Теменова Г.К., Айтақынова Ү.,  Түрік тілі (Базалық Шығыс Тілі). 

"Қазақ Университеті". Алматы, 2014 ж. 
5. Аманжол Қалиев. Қазіргі түрік тілінің фонетикасы. "Қазақ 

Университеті". Алматы, 2016 ж. 
 
 Дополнительная: 

1. B. Kоч. A. Байниязов  Қазақша-түрікше сөздік. Арыс баспасы. 
Алматы. 2009. 

2. Doç. Dr. Leyla Karahan. Türkçede söz dizimi. Ankara. 2009. 
3. Üniversiteler için türk dili. Prof. Dr. Muharrem Ergin. İstanbul. 2009. 



4. Doğan Güney. Sözcükbilime Giriş. İstanbul. 2007. 
5. Korkmaz Zeynep. Gramer Terimleri Sözlüğü. Ankara. 2010.  
6. Doç. Dr. Leyla Karahan. Türkçede söz dizimi. Ankara. 2009. 
7. Üniversiteler için türk dili. Prof. Dr. Muharrem Ergin. İstanbul. 2009. 
8. Korkmaz Zeynep. Türk Dili ve Kompazisyon Bilgileri. 8. Baskı, Ankara. 

2007. 
9. Doğan Güney. Sözcükbilime Giriş. İstanbul. 2007. 
10. Korkmaz Zeynep. Gramer Terimleri Sözlüğü. Ankara. 2010.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК 
 
ФОНЕТИКА  

 
1. Гласные-губные и негубные; переднеязычные, среднеязычные и 

заднеязычные; высокие, средние и низкие.  
2. Монофтонги, дифтонги. Согласные-глухие (взрывные, аффрикаты, 

щелевые) и звонкие (носовые и плавные).  
3. Долгота звука. Слоги в корейском языке, структура слога.  
7. Ограничение структуры слога, анлаут, средний звук, конечный звук.  
8. Ассимиляция согласных. Палатализация.  
9. Ассимиляция гласных. Гармония гласных.  Сокращение и выпадение, 

становление гемината.  
 

ГРАММАТИКА 
1. Падежные частицы: Именительный падеж – и, га, кесо; Родительный 

падеж -ый; Винительный падеж - ыль, рыль; Адвербиальный падеж: наречие 
места -е, -есо; наречие направления - есо, -ро, -ыро, дательное направление – е, 
-еге, ханте, -кке; инструментальное наречие –ро,-ыро, наречие совместности –
уа,-гуа, -хаго; наречие сравнения – чором, -пода.  

2. Образование и виды местоимений и имен существительных. Личные 
местоимения – на, но, кыбун, ури, сонсен, танщин, местоимения времени –тте, 
места –де, -гот, указательные -кы, и, чо-гот, вопросительные –нугу, мёт, муот, 
оди,оттокке.  

3. Числительные – количественные (корейские и китайские) и 
порядковые. Частицы обозначающие порядковые числительные.  

4. Категория вежливости. Виды прилагательных. Качественные 
прилагательные.  

5. Виды глаголов: глаголы движения и глаголы состояния. Времена 
глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). 

6. Типы предложений. Простые предложения. Повествовательные, 
вопросительные, отрицательные, восклицательные.  

 



ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 
 

1. Напишите сочинение на тему «Мой город» 
2. Презентация на тему «Моя семья». 
3. Напишите сочинение о своём друге. 
4. Дайте описание своей комнаты. 
5. «В ресторане» - презентация. 
6. Сценка «В магазине». 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Склонение имен существительных по падежам. 
2. Имя прилагательное. 
3. Имя числительное. 
4. Местоимение. 
5. Виды глаголов. 
6. Общая характеристика  лексического состава корейского языка. 
7. Вежливость к субъекту повествования. 
8. Вежливость к собеседнику.  
9. Лексическая вежливость.  
10. Повествовательное предложение.  
11. Восклицательное предложение.  
12. Вопросительное предложения.  
13. Повелительное предложение.  
14. Побудительное предложение. 
15. Смысловые отношения слов. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 

1. Хангуго 1 (Корейский язык 1), изд-во «Университет Ёнсе», Сеул, 
2008 г.  

2. Ихва Хангуго 1-1 (Корейский язык университета Ихва 1-1), изд-во 
«Университет Ихва», Сеул, 2011 г. 

3. Ихва Хангуго 1-2 (Корейский язык университета Ихва 1-2), изд-во 
«Университет Ихва», Сеул, 2011 г. 

4. Соганг Хангуго 1А (Корейский язык университета Соганг 1А), изд-во 
«Университет Соганг», Сеул 2010 г. 

5. Корейский язык для казахстанцев 1, изд-во «Корея Фаундейшн», Сеул, 
2010 г. 

 
Дополнительная: 

1. Хангуго хварёнг 1 (Практические упражнения по корейскому языку 
1), изд-во «Университет Ёнсе», Сеул 1992г.  



2. Корейско-русский словарь, изд-во «Русский язык», Москва, 1994 г. 
3. Пак Ю Щин. Учебник корейского языка (для говорящих по-русски), 

изд-во «Хангуккукчехёпрёкдан», Сеул, 2000 г. 
4. Новикова Т.А. Учебник корейского языка, МГИМО, Москва, 1999 г. 
5. Филл Ким. Синтаксические элементы корейского языка, изд-во 

КазГУ, Алматы 1999 г. 
6. Хангуго чогып I (Корейский язык начальный уровень I), изд-во 

«Университет Кёнхи», Сеул, 2008 г. 
7. Хангуго чогып II (Корейский язык начальный уровень II), изд-во 

«Университет Кёнхи», Сеул, 2008 г. 
8. Сэнсэн хангуго тытки (Аудирование начальный уровень), изд-во 

«Ренгиджиплас», Сеул, 2009 г. 
9. Хангуго 1 (Корейский язык 1), изд-во «Сеульский национальный 

университет», Сеул, 2006 г. 
10. Чой Ян Сун. Корейский язык. Вводный курс, изд-во «КАРО», 

Москва, 2007 г. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 
(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 
 
ФОНЕТИКА 
 
1. Фонетическая система китайского языка: инициали и финали 
2. Дифтонги, система тонов китайского языка, легкий тон, 
3.  Правила изменения тонов, носовые финали 
4. Слог «эр» и эризация финалей, правила слогораздела 
5. Фонетические особенности «путунхуа»,  интонация  
6. Иероглифика, типы иероглифов по построению 
7. Основные черты и последовательность написания китайских 

иероглифов 
8. Простые и сложные иероглифы 
9. Основные ключи китайских иероглифов. Отношения между 

иероглифами и словами  
10. Фонетическая система китайского языка: инициали и финали, тоны в 

китайском языке 
 
ГРАММАТИКА 
1. Нормативный порядок слов в китайском предложении. 
2. Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, 

указательные. 
3. Определение и функция служебного слова «的». Предложения с 

глагольным сказуемым, Виды вопросительных предложений. 
Общеупотребительные счетные слова. Предложения с именным сказуемым. 



4. Имя числительное. Предложения с прилагательным-предикатом. Имя 
существительное времени. Наречия степени. Слова местоположения. 

5. Бытийное предложение. Обстоятельство времени и временные 
конструкции. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 
1. Рассказ о себе. 
2. Презентация на тему «Моя семья». 
3. Дайте описание своей комнаты. 
4. Напишите сочинение на тему «Мой один день». 
5. Сценка «В магазине». 
6. Напишите сочинение на тему «Моя будущая профессия». 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Особенности китайского языка 
2. Давай познакомимся! 
3. Происхождение китайской письменности 
4. Мой университет 
5. Местоимения китайского языка 
6. Наша студенческая группа 
7. Ключи  в китайских иероглифах  
8. Особый подарок на мой день рождения 
9. Основные  черты иероглифа и правила его начертания 
10. Мое хобби 
11. Основные схемы простых китайских предложений 
12. Мой город 
13. Числительные  
14. Мое любимое блюдо 
15. Общеупотребительные счетные слова 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 

1. 新使用汉语课本 (Xin shiyong hanyu keben) 1-том刘珣，张微. 
Пекин, 2006. 

2. 新概念实用汉语教程 (Xin gaikuan shiyong hanyu jiaocheng) 1-том 
Ф.Н. Дәулет.  Алматы, 2015. 

3. 发展汉语.初级汉语 (Fazhan hanyu. Chuji hanyu) 1-том Пекин, 2007 
年. 

4. 博雅汉语 (Boya hanyu) 1-том李晓琪，张明莹. Пекин, 2010. 



5. 成功之路 (Chenggong zhi lu) 1-том北京语言大学出版社. Пекин, 
2009. 

 
Дополнительная: 
1. 大学汉语 (Daxue hanyu) жоғары оқу орындарына арналған. 1-ші 

том. Үрімші: Шыңжаң оқу-ағарту баспасы., 2011. 
2. 大众汉语(Dazhong hanyu) жалпыға арналған. 1-ші том. Үрімші: 

Шыңжаң оқу-ағарту баспасы., 2010. 
3. Абдырақын Н. Қазіргі қытай тілінің грамматикасы. Оқу құралы. 

Алматы: Қазақ университеті., 2015. 
4. Задоенко Т.П., Хуан Шуин. Основы китайского языка. Т.1.Вводный 

курс. Т.2.Основной курс. М.,1993. 
5. Щичко В.Ф. Перевод с китайского языка. М., 2000. 
 
6. Тань Аошуан. Учебник современного китайского разговорного 

китайского языка. М., 1988 
7. Горелов В.И. Лексикология китайского языка. М.,1984. 
8. Горелов В.И. Грамматика китайского языка. М.,1984. 
9. А. Иванов, Е. Поливанов. Грамматика современного китайского 

языка М.- 2007г.  
10. Баранова З.И., Котов А.В. Русско - китайский словарь М.-1990 г. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

ЯЗЫК ХИНДИ 
 
ФОНЕТИКА  

 
1. Особенности алфавита деванагари. Краткие и долгие гласные, их 

произношение и письменное выражение.  
2. Назализованные гласные. 
3. Дифтонги. Согласные звуки хинди, их особенности.  
4. Придыхательные (аспираты) и церебральные (какуминальные) 

согласные.  
5. Варианты согласного звука ‘н’.  
6. Дополнительные знаки: знаки огласовки, знак отсутствия гласного 

– вирам (халант), знаки назализации – анунасика (чандробинду) и анусвара. 
Знак придыхания – висарга.  

7. Слог и слогоделение. Соотношение звуков и графем.  
8. Редукция краткого а. Надстрочные и подстрочные знаки.  
 
ГРАММАТИКА  

 



1. О родовой координации существительных. Образование 
множественного числа и падежей существительных. Образование отвлеченных 
имен существительных.  

2. Особенности индийских числительных. Количественные, 
порядковые, собирательные, дробные числительные.  

3. Качественные и относительные прилагательные. Словоизменение и 
согласование прилагательных.  

4. Разряды местоимений. Личные местоимения. Выражение категории 
вежливости местоимениями хинди. Вопросительные, притяжательные, 
указательные, относительные, неопределенные местоимения.  

5. Настоящее несовершенное время. Повелительное наклонение и его 
формы (обычные и вежливые). Прошедшее несовершенное время.  

6. Простые и сложные послелоги. Утвердительные, отрицательные, 
запретительные, вопросительные, восклицательные, усилительно-
ограничительные, сравнительно-усилительные частицы и частицы уважения.  

7. Простое предложение. Порядок слов в простом распространенном 
предложении. Вопросительное предложение.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 
1. Особенности алфавита деванагари 
2. Язык хинди и его диалекты (татсама, татбхаба, дешья) 
3. Путешествие в Индию. Индийские праздники 
4. Имя существительное в языке хинди  
5. Архитектура Индии. Колыбель архитектуры – Агра 
6. Особенности индийских числительных (количественные, порядковые, 

собирательные, дробные числительные). 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Изложение по тексту «हमार� क�ा»  
2. Народы Индии» и индийские языки  
3. Интенсивные глаголы в языке хинди (спряжение глаголов «ликхна, 

пархна, дена») 
4. Язык хинди и его роль в Индии 
5. Изложение по тексту «मेरा पर�वार»  
6. Мохандас Карамчанд Ганди – «отец нации» 
7. Индийская национальная одежда и климат Индии 
8. Действительный залог, его образование и употребление (значение 

действительного залога в предложении) 
9. Изложение по тексту «Моя профессия» 
10. Изложение по тексту «Жанкари»  
11. Первый премьер-Министр Индии Джавахарлал Неру 



12. Великая дочь индийского народа – Индира Ганди  
13. Золотой храм в Амритсаре 
14. Понудительные глаголы в хинди (укажите послелоги понудительного  

залога) 
15. Столица Индии – Дели 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная : 

1. Дымшиц З.М., Ульциферов О.Г., Горюнов В.И. учебник языка хинди. 
Ч. 3. М. 1984.  

2. Липеровский В.М. Словосочетание в хинди. М., 1989.  
3. Hindi vyakran aor racna. Delhi, 1999.  
4. Rajpal hindi shabdkosh. Delhi, 2002.  
5. Городникова С.К., Кибиркштис Л.Б. Учебник языка урду. Ч. 1. М., 

1969.  
 
Дополнительная: 

1. Hindi vyakran. Dehli, 2001. 
2. Клюев Б.И. Практический курс языка урду. М., 1969.  
3. Горюнов О.Г. Учебник языка хинди. Ч. 1-3. М., 2003. 
4. Катенина Т.Е. Язык хинди. С., 2000. 
5. Дымшиц З.М. Учебник языка хинди. М., 2002. 
6. Hindi vyakran aor racna. Dehli, 2000.  
7. Шаматов А.Н. Очерки исторической лексикологии хинди и урду XV – 

начала XVIII вв. Ташкент, 2000. 
8. Ульциферов О.Г. Современный русско-хинди словарь. М., 2004. 
9. Хинди-русский словарь (под ред. А.П.Баранникова). М., 2003. 
10. Hindi rajpal shabdkosh (Толковый словарь языка хинди). Delhi, 2000. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

ЯЗЫК УРДУ 
 
ФОНЕТИКА 

1. Алфавит. Звук и буква, звукобуквенные соответствия. Соединение 
звуков в речевом потоке.  

2. Система гласных языка урду.  
3. Особенности гласных изучаемого и родного языков. 
4. Понятие долготы/краткости гласных и их смыслоразличительное 

значение.  
5. Назализация в языке урду. Система согласных.  
6. Особенности согласных изучаемого и родного языков. 

Придыхательные и церебральные согласные.  



7. Слог и слогоделение. Виды слогов.  
8. Ударение. Виды ударения. Интонация различных коммуникативных 

типов предложений (повествовательное, вопросительное, побудительное).  
 
ГРАММАТИКА 

1. Графика. Арабская графика и звуки индийской речи. Надстрочные и 
подстрочные знаки.  

2. Глагол. Сослагательное наклонение. Простая форма. Страдательный 
залог.  

3. Наречие и способы его образования: морфологический, лексико-
семантический, морфолого-синтаксический.  

4. Словосочетание. Послеложные и беспослеложные словосочетания. 
Изафетные конструкции в языке урду.  

5. Типы предложений. Повествовательные, вопросительные, 
побудительные предложения. Утвердительные и отрицательные предложения.  

6. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое.  
7. Второстепенные члены предложения. Определение. Дополнение. 

Обстоятельство. 
8. Сложные предложения. Сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения.  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 
 

1. Графика. Особенности графика языка урду. Арабская графика и звуки  
индийской речи. Надстрочные и подстрочные знаки.  

2. Имя существительное в языке урду. 
3. Архитектура Индии. Колыбель архитектуры – Агра (Тадж Махал). 
4. Глагол. Виды глагола в языке урду.  
5. Наречие и способы его образования. 
6. Особенности индийских числительных (количественные, порядковые, 

собирательные, дробные числительные). Типы предложений.  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Изложение по тексту «Моя профессия». 
2. Изафетная конструкция и употребление. 
3. Многократный вид глагола. 
4. Изложение по тексту «Моя семья». 
5. Определение и его употребление. 
6. Глагольные сочетания (аналитическая конструкция). 
7. Изложение по тексту «Республика Пакистан» . 
8. Сложные предложения в языке урду. 
9. Послелоги в языке урду. 
10. Изложение по тексту «Язык урду». 



11. Будущее время, его образование, значение и употребление. 
12. Значение и употребление страдательных причастий. 
13. Изложение по тексту «Мой друг». 
14. Сочинение: Климат Пакистана. 
15. Изложение по тексту «Индийская национальная одежда». 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 

1. Давидова А.А. учебник языка урду для 2 курса. Ч. 1, 2. М., 1957.  
2. Дымшиц З.М., Ульциферов О.Г., Горюнов В.И. учебник языка урду. 

Ч. 3. М., 1984.  
3. Липеровский В.М. Словосочетание в хинди. М., 1989.  
4. Rajpal hindi shabdkosh. Delhi, 2002.  
5. Городникова С.К., Кибиркштис Л.Б. Учебник языка урду. Ч. 1. М., 

1969.  
 
Дополнительная: 

1. Давидова А.А. учебник языка урду для 2 курса. Ч. 1, 2. М., 1957.  
2. Клюев Б.И. Практический курс языка урду. М., 1969.  
3. Горюнов О.Г. Учебник языка хинди. Ч. 1-3. М., 2003. 
4. Катенина Т.Е. Язык хинди. С., 2000. 
5. Дымшиц З.М. Учебник языка урду. М., 2002. 
6. Hindi vyakran aor racna. Dehli, 2000.  
7. Шаматов А.Н. Очерки исторической лексикологии хинди и урду XV – 

начала XVIII вв. Ташкент, 2000. 
8. Ульциферов О.Г. Современный русско-хинди словарь. М., 2004. 
9. Урду-русский словарь (под ред. А.П.Баранникова). М., 2003. 
10. Urdu rajpal shabdkosh (Толковый словарь языка урду). Delhi, 2000. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК 
 
ФОНЕТИКА 
1. Слоговые азбуки хирагана и катакана 
2. Фонетика японского языка 
3. Использование частицы«WA» и «GA» 
4. Классификация глаголов 
5. Указательные местоимения 
 
ГРАММАТИКА 

1. Части речи японского языка: существительное, глагол, 
местоимение. 



2. Настоящее время, прошедшее время. 
3. Словарная форма глаголов. 
4. Имя прилагательное в японском языке. 
5. Повелительное наклонение. 
6. Разновидности глаголов. 
7. Наречие в японском языке. 
8. Вопросительные местоимения. 
9. Глаголы выражающие возможность. 
10. Вежливые формы глаголов. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 
1. Письменность японского языка. 
2. Вопросительные местоимения японского языка. 
3. Предлоги и их употребление. 
4. Каллиграфия. 
5. Особенности указательных местоимений японского языка. 
6. Словообразование прилагательных. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. История возникновения японского языка 
2. Историческое развитие японского языка 
3. Основные виды письменности японского языка 
4. Правила каллиграфии японского языка 
5.  Слоговые азбуки хирагана и катакана 
6. Общие особенности японского языка 
7.  Фонетический строй японского языка 
8. Лексика японского языка 
9. Японские иероглифы 
10.  Счетные суффиксы японского языка 
11. Указательные местоимения 
12.  Имя прилагательное 
13.  Словарная форма глаголов 
14. Разновидности речи японского языка 
15. Вежливый стиль речи 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. Канджи маста 1-2 часть. Токио, 2003г. 
2. Миннано нихонго щёкю ичи. 1 бөлім.  Токио, 2003 г. 
3. Миннано нихонго щёкю ичи. 1 бөлім.  Токио,  2003.  
4. Миннано нихонго. 1 бөлім.  Токио,  2012.   



5.Бейсик канджи бук.  1 деңгей. 1 бөлім. Токио, 2011. 
 
Дополнительная: 
1.Миннано нихонго ренщю, кайва. Токио, 2003. 
2. Миннано нихонго щёкю ичи э кёзай СД рум букку. Токио, 2012. 
3.Ясащий сакубун   Токио, 2003. 
4.Кайте обоэру  Токио, 2001. 
5. Миннано нихонго щёкю ичи чёкай тасуку25.  Токио, 2003. 
6.Ваку ваку риснингу. 1 бөлім.    Токио, 2001. 
7. Щинбун де еку цукавареру канжи. Токио, 1998г.  
8. Бунка чюкю 1,2 часть.Токио, 2000г.  
9. Чюкюкара манабу нихонго ( с приложением). Токио, 2002г.  
10. Нюсу де манабу нихонго Токио, 1999г.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Настоящая типовая программа составлена для дисциплины «Базовый 

восточный язык (уровень В1)». Программа составлена в соответствии с 
Типовым учебным планом по специальности «5В020900–Востоковедение» для 
дисциплины «Базовый восточный язык (уровень В1)» и предусматривает 
реализацию требования компетентного подхода в содержании образования и 
формирования межкультурной компетенции как эффективной основы для 
интернационального и интеркультурного взаимопонимания. Программа 
предназначена для ведения курса базового восточного языка в высших 
учебных заведениях Республики Казахстан. 

Предметом изучения обучаемого является один из восточных языков: 
арабский, турецкий, персидский, корейский, китайский, японский, хинди, урду 
и др. 

Программа определяет содержание, цели, задачи и организацию учебного 
процесса, объем теоретических знаний, практических навыков и умений 
студентов по дисциплине «Базовый восточный язык ( уровень В1)». 

В результате изучения дисциплины «Базовый восточный язык (уровень 
В1)»  студент должен знать и уметь: 

 - применять более сложные лексико-грамматические темы, конструкций, 



фразеологизмы; 
 - излагать содержание прочитанного иноязычного текста со знакомой 

лексикой; 
 - уметь применять на практике навыки устной речи в пределах изученной 

тематики, пользуясь активным запасом лексики, нормативными и 
лексикологическими моделями 

 - вести беседу и делать краткие сообщения на изучаемом языке в 
пределах изученной тематики; 

 - производить фонетический, грамматический и лексический анализ 
текста, содержащего изученные модели; 

 - свободно пользоваться словарями при самостоятельном чтении и 
переводе. 

 - лексический минимум - около 2000 единиц изучаемого языка; 
 - основные правила грамматики для выражения своих мыслей и 

понимания мыслей собеседника; 
 - структуру и построение предложений на изучаемом языке; 
 - основные правила орфографии изучаемого языка; 
 - дальнейшее ознакомление с практической грамматикой и основами 

разговорной речи; 
 - формирование и развитие навыков всех видов речевой деятельности: 
- аудирование: дальнейшее формирование аудитивных навыков - большое 

внимание уделяется упражнениям на развитие аудитивной памяти, внимания, 
логического мышления, а также упражнения на обучение восприятию речевого 
потока, подготовка обучающегося к слушанию и пониманию речи носителя 
языка; 

- говорение: при обучении говорению на основном уровне  
совершенствуется уже приобретенный речевой навык; 

- чтение: развитие техники чтения и навыков работы над текстом: перевод, 
пересказ, ответы на вопросы. Виды чтения: изучающее, ознакомительное, 
поисковое; 

- письмо: развитие навыков графически, пунктуационно и орфографически 
грамотного письма. 

 Пререквизиты: «Базовый восточный язык (уровень А1, А2)», «Практика 
устной и письменной  речи восточного  языка».   

Постреквизиты: «Базовый восточный язык (уровень В2, С1, С2)» 
«Теория и практика межкультурной коммуникации», «Практикум по культуре 
речи»«Лингвострановедение».  



 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Предметом «Базового восточного языка ( уровень В1)» является 

обучение и освоение лексического пласта и грамматической структуры 
восточных языков.  

Объектом «Базового восточного языка ( уровень В1)»  является 
обучение к восточным языкам как профессиональному базовому языку. 

Главная цель курса является дальнейшее изучение фонетического строя, 
состава предложений, практической грамматики восточного языка и развитие 
языковых навыков коммуникативной речи. Для достижения главной цели 
необходимы знания в области культуры, истории, традиций, социальных и 
культурных норм страны изучаемого языка, поскольку коммуникативная, 
культурологически ориентированная цель обучения представляет собой 
сложное интегрированное целое, включающее лингвистический (языковой), 
дискурсивный (речевой) и социокультурный компоненты. Расширение 

№ Название тем 
1 Практическая фонетика 
 Практическая грамматика. 
2 Имя прилагательное восточного языка. 
3 Имя числительное  восточного языка. 
4 Разряды местоимений по значению. 
5 Виды глаголов, наклонения и времена.   
6 Залоги глагола. 
7 Виды предложения восточного языка. 
 Аудирование и говорение 

8 Развитие коммуникативных и лингвострановедческих 
компетенции   

9 Умение общаться через прослушивание и понимание  устной 
речи носителя языка   

10 Развитие навыков иноязычного общения и разговорной речи 
без предварительной подготовки 

11 Изучение усложненного вида диалога и монолога   
12  Часто употребляемая лексика в устной речи 
 Письмо и чтение 

13 Овладение письменной речью в пределах лексического и 
грамматического материала курса. 

14 Основы формирования освоения  предметно-языкового 
материала. 

15 Знание видов работы над текстом. 
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лингвострановедческого кругозора способствует дальнейшему развитию 
навыков иноязычного общения. 

Основной задачей является активация ранее изученного материала и 
усвоение новых видов и форм работы с восточными языками. На данном этапе 
обучения продолжается работа по дальнейшему формированию у студентов 
способности к иноязычному общению на межкультурном уровне, углублению 
и расширению продуктивного и рецептивного языкового материала.  
Продолжается изучение грамматических моделей, лексики и письменности, 
закрепляются приобретенные навыки. Большой упор делается на выработке 
основных навыков устного и письменного перевода – беседа на определенные 
темы, чтение и понимание текстов на восточных языках, предусмотренных 
учебной программой. 

Обучения восточных языков является один из основных отраслей  
востоковедения.  Востоковедение, ориенталистика, исторически сложившаяся 
в Европе наука, комплексно изучающая историю, экономику, языки, 
литературу, этнографию, искусство, религию, философию, памятники 
материальной и духовной культуры Востока, под которым имеют в виду 
страны Азии и частично Африки (преимущественно Северной). Начало 
преподавания восточных языков связано с эпохой первоначального накопления 
капитала и началом европейской экспансии в страны Востока. Вводится 
преподавание древнееврейского и арабского языков на первых 
университетских кафедрах восточных языков, созданных в XVI в. в Париже и в 
XVII в. в Оксфорде. В дальнейшем расширяется круг изучаемых восточных 
языков (включая персидский, турецкий и китайский). Были изданы 
относительно полные словари некоторых восточных языков (XVII  - 1-я 
половина XVIII вв.).  На следующем этапе были созданы специальные высшие 
учебные заведения по изучению восточных языков: в Вене - Академия 
восточных языков (1754), в Париже - Школа живых восточных языков (1795). 
С 2-й половины  XIXв.  и до сегодняшнего дня составлены и изданы тысяче 
словарей  и учебники восточных языков. В настоящее время восточные языки 
преподаются во всех концах Земного шара. В Казахстане  обучение восточных 
языков берет начало  с  1977 г.  

 
ОСНАВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Практическая фонетика 
  Ассимиляция звуков восточного языка, слоги, интонация. Вопросы 

орфографии и орфоэпии. Развитие правильного произношения и 
интонационных навыков. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА.  
Имя прилагательное восточного языка. 
Разряды имени прилагательного по значению (качественное, 

относительное).  Способы образования имени прилагательного. Степени имени 
прилагательного.   
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Имя числительное  восточного языка. 
Виды числительных (количественные, порядковые).  Способы 

образования сложных числительных. Правописание числительных.  
Обозначение времени. 

 
Разряды местоимений по значению.   
Виды местоимении восточного языка и их употребление. Грамматические 

и морфологические признаки местоимений.   
 
Виды глаголов, наклонения и времена.  
Основные и производные глаголы. Модальные глаголы и их 

употребление. Грамматические категорий глаголов и способы их образования: 
причастие, деепричастие, имя действия, наклонение (повелительное, 
сослагательное), времена глагола (прошедшее, настоящее, будущее). 
Спряжение глагола. 

 
Залоги глагола. 
Виды залога глагола восточного языка и способы их образования. Умение 

различать виды залога восточного языка, знание морфологических и 
синтаксических признаков залогов. Глагол действительного залога. Глагол 
страдательного залога. Взаимный залог. Возвратный залог. Понудительный 
залог. 

 
Виды предложения восточного языка. 
Члены предложения. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения (дополнение, определение, обстоятельство), их основные 
признаки и способы образования. Умение делать синтаксический разбор 
предложения, владение грамматическими терминами на восточном языке.   

 
АУДИРОВАНИЕ И ГОВОРЕНИЕ 
Развитие коммуникативных и лингвострановедческих 
компетенции   
Развитие культурно-национальных особенностей социального и 

разговорного поведения. Знание традиции, этикета, социальные стереотипы, 
историю и культуру изучаемой восточной страны. 

Умение общаться через прослушивание и понимание  устной речи 
носителя языка   

Понимание в непосредственном общении и в звукозаписи оригинальной 
речи носителей языка. Подготовка обучающегося к слушанию и пониманию 
речи носителя языка и преподавателя. Обучение навыкам слушания 
осуществляется на основе монологов и диалогов записанные на аудио-видео 
носители и соответствующие темам обучения; уделяется также внимание 
упражнениям, которые должны помочь справиться с возникающими 
трудностями фонетического, грамматического, лексического характера при 
слушании.  
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 Развитие навыков иноязычного общения и разговорной речи без 

предварительной подготовки 
Совершенствование речевых навыков и коммуникативной 
компетенции обучающегося. Изучение слов, называющих родственные 

связи, изучение бытовой лексики, этикета, абстрактных понятий, идиом, 
прилагательных и числительных, сложных слов. Умение рассказывать о себе и 
о своих родных, умение составлять предложения по картинкам. Развитие 
навыков иноязычного общения и разговорной речи без предворительной 
подготовки. Основы публичной речи: устное сообщение, высказывание 
собственного мнения, подготовка докладов информативного характера. 

 
Изучение усложненного вида диалога и монолога   
Развитие монологической и диалогической речи предусматривает 

формирование у обучающихся навыков коммуникатиного общения на более 
важные темы в форме полного описания (например: о месте проживания, о 
семье, о будущей професии и т.д.)  или микроописания (события, надежда и 
т.д.).    

 
Часто употребляемая лексика в устной речи 
  Использование в устной речи наиболее употребительных и характерных 

лексических единиц восточного языка. Развитие навыков и осуществления 
коммуникативных актов. Участие в разговоре на интересующие темы. Умение  
рассказывать коротко о состоянии своего здоровья, приглашать или принять 
приглашение, извиняться или принимать извинения; рассказать о своем 
желании, выборе.  

 
ПИСЬМО И ЧТЕНИЕ 
Овладение письменной речью в пределах лексического и 
грамматического материала курса. 
 Развитие навыков грамотного письма согласно правилам графики, 

пунктуаций и орфографии. А также постепенное обучение основам 
эффективной письменной речи, соответствующие типам композиционно-
коммуникативной речи и требованиям нормативов восточного языка по 
материалам данного языкового курса. Расширение лингвострановедческих 
знаний, развитие навыков понимания простых текстов информативного 
характера и посвящённых профессиональной жизни. 

 
Основы формирования освоения  предметно-языкового материала. 
Изучение предметного материала  на восточном языке. Изучение текстов 

на восточном языке по истории, философии, литературе, религии изучаемой 
восточной страны и выполнение творческих заданий, обеспечивающие 
активное владение предметно-языковым материалом.   

 
Знание видов работы над текстом. 
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 Умение составлять предложения по теме, правильное употребление 
словосочетаний и слов в предложении. Развитие профессиональной 
компетенции в сфере работы над текстом (умение извлекать информацию, 
обрабатывать и анализировать текст); дальнейшее развитие письменной речи в 
пределах изученного лексико-грамматического материала. Чтение, пересказ 
текста, правильное использование орфографических правил. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК 
 
1. Сопоставление окончаний ~고 и ~아서\어서. Отличия и 

особенности в использовании. 
2. Соединительные окончания ~(으)려면 и ~(으)면. 
3. Особеннсти использования соединительных окончаний (으)러 и 

(으)려면. 
4. Окончания ~다가, ~았\었\였다가, ~아\어 다가, ~에 다가. Примеры 

использования в речи. 
5. Неуважительная форма речи в корейском языке. 
6. Отличие окончаний ~기 위해서и  ~기 때문에. 
7. Корейские и китайские числительные в корейском языке. 
8. Антонимы в корейском языке. 
9. Особеннсти использования окончаний ~나 봐요, ~ㄴ가봐요, ~인가 

봐요, ~았\었\였나 봐요, ~ㄹ 건가 봐요. 
10. Падежные окончания в корейском языке. 
11. Косвенная речь в корейском языке. 
12. Отличие окончаний ~던и  ~았\었\였던. 
13. Страдательный залог в корейском языке. 
14. Особенности использований окончаний ~고 있다, ~아\어\여 있다. 
15. Неправильные глаголы в корейском языке. 
 
ЯЗЫК ХИНДИ 
 
1. Местоимение языка хинди и его виды. 
2. Имя существительное языка хинди.  
3. Имя прилагательное. 
4.  Имя числительное.  
5. Глагол языка хинди. 
6. Настоящее время глагола хинди.  
7. Прошедшее время глагола хинди.  
8. Будущее время глагола хинди.  
9. Категория залога в языке хинди. 
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10. Категория наклонения языка хинди. 
11. Причастие в языке хинди. 
12. Деепричастие в языке хинди. 
13. Наречие в языке хинди, общая характеристика. 
14. Изафетная конструкция. 
15. Виды предложений в языке хинди.  
 
ЯЗЫК УРДУ  
 
1. Глагольные сочетания ( аналитическая конструкция). 
2. Особенности употребления некоторых глаголов. 
3. Многократный вид глагола в языке урду. 
4. Система глагольных времен в языке урду. 
5. Настоящее время глагола в языке урду. 
6. Прошедшее время глагола в языке урду.  
7. Будущее 2, его образование, значение и употребление. 
8. Значение и употребление страдательных причастий. 
9. Изафетная конструкция. 
10. Имя прилагательное. 
11. Определение. 
12. Простые и сложные обстоятельства. 
13. Виды предложений в языке урду. 
14. Послелоги в языке урду. 
15. Сложные числительные. 
 
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 
 
1.Способы выражения времени:  года, месяца, числа, дней недели и 

возраста. 
2.Предлог «在» и предложные конструкции в роли обстоятельства. 
3.Удвоение глагола. 
4.Модальные глаголы. 
5.Предложения с двойным дополнением. 
6.Альтернативный вопрос: союзы «还是» и  «或者». 
7.Прилагательное в роли обстоятельства и удвоение прилагательного. 
8.Конструкции обстоятельства образа действия. 
9.Обозначение приблизительного количества. 
10.Прогрессивное действие: конструкция «一边.... 一边....» 
11.Определение: глаголы, глагольные словосочетания в роли определения. 
12.Действия будущего. 
13.Модальная частица «了» （1）. 

14.Модальная частица «了» （2）. 
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15.Дополнение меры и степени. 
 
ПЕРСИДСКИЙ ЯЗЫК 
 
1. Имя прилагательное. Способы образования прилагательных.  
2. Степени сравнения имен прилагательных. Образование 

сравнительной степени.  
3. Образование превосходной степени. 
4. Имя числительное. Количественные числительные. Простые 

исложные числительные. Сотни и тысячи. Образование сложных 
числительных. 

5. Сочетание количественных числительных с существительными и 
прилагательными. 

6. Значение неопределенности числительное "йек" в сочетании с 
существительными. 

7. Порядковые числительные. Порядковые числительные, 
образованные при помощи суффиксов (ом), (омин). Порядковые числительные, 
заимствованные из арабского языка. 

8. Определительные местоимения. Употребление местоимение "хаме" 
как самостоятельно, так и в атрибутивных сочетаниях. Употребление "тамам" в 
значениях определительного местоимения. 

9. Местоимение «ход». 
10. Местоименные энклитики. 
11. Глаголы. Непрозводные и производные  глаголы. Приставочные и 

сложные глаголы. 
12. Время глагола. Простое прошедшее время.  
13. Настояще-будущее время.  
14. Прошедшее длительное время. 
15. Повелительное наклонение. 
 
ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК 
 
1. Звуковые строения и функции турецкого языка. 
2. Имя прилагательное и имя числительное. 
3. Глагольные формы и залог глагола. 
4. Переходный глагол, непереходной глагол. 
5. Глагол действительного залога. 
6. Глагол страдательного залога. 
7. Взаимный залог. 
8. Возвратный залог. 
9. Понудительный залог. 
10. Виды предложении в турецком языке. 
11. Послелоги. 
12. Условное наклонение, желательное наклонение. 
13. Долженствовательное наклонение –malı/meli. 



8 
 

14. Деепричастие. 
15. Междометия. 
 
АРАБСКИЙ ЯЗЫК 
 
1.ІІ порода глагола и формулы образования имен. 
2. Глаголы   لیس и   كان  
3. Глаголы отрицания 
4. Четырехбуквенные глаголы 
5. ІІІ порода глагола и формулы образования имен 
6. ІV порода глагола и формулы образования имен 
7. Страдательный залог  
8. Прямая и косвенная речь 
9.Двухпадежные имена 
10.Степени качественных прилагательных 
11. Сложные числительные  
12. Слитные местоимения с глаголом 
13. Способы образования глагольного предложения 
14. Члены предложения  
15. Частицы обращения 
 
ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК 
 
1. Указательные местоимения 
2. Фонетика японского языка 
3. Словарная форма глаголов 
4. Имя прилагательное в японском языке 
5. Классификация глаголов 
6. Повелительное наклонение 
7. «ТЕ» форма глагола 
8. Сравнительный оборот 
9. Использование частицы«WA» и «GA» 
10. Переходные и непереходные глаголы 
11. Особенности разговорной речи 
12. Категория вежливости 
13. Наречия в японском языке 
14. Пассивный залог 
15. Запретительная форма глагола 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 
 

КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК 
1. Презентация на тему: «4 сезона года в Корее и в Казахстане».  
2. Сочинение на тему: «Мой любимый фильм». 
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3. Презентация на тему: «Город Сеул». 
4. Презентация на тему: «Корейская и казахская кухни». 
5. Презентация: «Моё хобби». 
6. Презентация: «Увлечения молодёжи Казахстана и Кореи» 

 
ЯЗЫК ХИНДИ/ ЯЗЫК УРДУ  
 

1. Местоимение и его виды в языках хинди/урду. 
2. Древняя эпоха в древней индийской литературе.  
3. Входящие слова в языках хинди. Различия в предложениях в 

языках хинди.  
4. Культура Казахстана и Индии. Связь между культурами, обычаи, 

праздники. 
5. Глагол и их различия в языках хинди. 
6. Тенденции в языках хинди.  
 

 
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 
 
1. Простые и сложные предложения китайского языка. 
2. Дополнительный элемент (комплемент). 
3. Грамматические конструкции. 
4. Способы выражения сравнения в китайском языке. 
5. Разбор незнакомого текста. 
6. Написать сочинение на данную тему (500-800). 

 
ПЕРСИДСКИЙ ЯЗЫК 
 
1. В общежитии. 
2. Наша студенческая группа. 
3. В больнице. 
4. Рабочий день студента. 
5. Мои родственники. 
6. Времена года. 
 
ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК 
 
1. Летние каникулы. 
2. Письмо дорогому другу. 
3. Наша кухня и любимые блюда. 
4. Моя родина. 
5. Мир фильмов и сериалов. 
6. Мир в моем воображении. 
 
АРАБСКИЙ ЯЗЫК 



10 
 

 
1. Сочинение на тему: «Дом преподавателя». 
2. Сочинение на тему: « Я и мои друзья». 
3. Презентация на тему: «Казахстанские студенты в Кувейте». 
4. Презентация на тему: «Арабская и казахская кухни». 
5. Презентация: «В кафе нашего университета». 
6. Сочинение на тему:«В магазине одежды». 

 
ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК   
1. Фонетика японского языка. 
2. Глаголы, выражающие движение. 
3. Деепричастный оборот. 
4. Придаточные предложения. 
5. Словарная форма глаголов. 
6. Особенности фамильярной речи японского языка. 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

1. Представление. 
2. Назначенная встреча. 
3. Обмен и возврат денег. 
4. Здоровье. 
5. Электронная почта и письмо. 
6. На дороге. 
7. Ошибки. 
8. Массовая культура. 
9. Праздники. 
10. Внешность. 
11. Общественные места. 
12. Город. 
13. Жизнь в Корее. 
14. Планы. 
15. Трудоустройство и работа. 

 
ЯЗЫК ХИНДИ/ УРДУ 
 
1. Глагол и его виды в языках хинди/урду.  
2. «Литература древней Индии: Веда (Ригведа, Самоведа, Атхарваведа, 

Яджурведа)»  
3. Имя существительное в языках хинди/урду.  
4. Сочинение на тему «Культурная связь между Западом и Востоком».  
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5. Различия в интерпретации глагола в языках хинди.  
6. Сочинение на тему «История индийского театра».  
7. Местоимение и его виды в языках хинди/урду.  
8. Сочинение на тему «Образование в Индии».  
9. Прилагательное и его виды в языках хинди/урду.  
10.  Сочинение на тему «Премчанд и особенность его творчества».   
11. Наречие и его виды в языках хинди/урду.  
12. Сочинение на тему «Литература Индии». 
13. Основа слов в языке хинди и методы их построения.  
14. Сочинение на тему «Культурные особенности народов Казахстана и  

Индии». 
15. Сочинение на тему «Маленький волшебник». 
 
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 
 
1. Сложные и простые предложения в китайском языке. 
2. Комплементы направления в китайском языке. 
3. Предложения выражающие наличие. 
4. Предложения «Глагол1+ 着+）дополнение（+ГлаголR2R». 
5. Сложные комплементы направления в китайском языке. 
6. Комплементы степени. 
7. Комплементы возможности. 
8. Другие функции комплементов направления. 
9. Предложения выражающие сравнения. 
10. Предложения выражающие сравнения. 
11. Транспозиционные предложения. 
12. Глаголы в транспозиционных предложениях. 
13. «一+Сч.сл.+一+ Сч.сл.+(地)+Глагол/Прилаг.» 
14. Сложные предложения. 
15. Предложения со словом «把». 
 
ПЕРСИДСКИЙ ЯЗЫК 
 

1. Иранский календарь 
2. Европейский календарь 
3. В  магазине одежды (диалог). 
4. В бакалейном магазине (диалог). 
5. В овощном магазине  (диалог). 
6. В ресторане (диалог). 
7. Который час? 
8. Нумеративы. 
9. Вопросительное местоимение «че» + местоименная энклитика 
10. Местоименная энклитика + предлогы 
11. Употребление местоимении «һамдигар» в предложениях. 
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12. «Вежливые»  глаголы. 
13. Употребление глагола «монтазер  будан». 
14. Употребление глагола «савар шодан». 
15. Употребление глагола «амухтан». 

 
ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК 
 
1. Как вы проводите свое свободное время? 
2. Города и населенные пункты, погода, времена года. 
3. Праздники и традиции. 
4. Наурыз и новогодние праздники. 
5. Литература и искусство. Театр, музыка, различные программы и 

средства массовой информации мира. 
6. Любимые авторы и книги. Гражданские ценности в современной 

духовной культуре. 
7. Мир фильмов. Посмотреть турецкий фильм  а также высказать свое 

мнение о фильме. 
8. Окружающяя среда и загрязнения окружающей среды. 
9. Выбор профессии. Учебные заведения в нашей стране и за 

рубежом. 
10. Будние дни. Почему так важно работать? 
11. Будущее и планы на будущее. 
12. Чистота залог здоровья. 
13. Спорт и и здоровье. Виды спорта и известные спортсмены. 
14. Одежда. Мода и искусство. 
15. Народные приметы и суеверия. 
 
АРАБСКИЙ ЯЗЫК 
 
1 Виды прилагательных в арабском языке. 
2 Употребление модальных глаголов в устной речи. 
3 Прямая и косвенная речь. 
4 Мое хобби. 
5 Моя Родина. 
6 «На базаре» (диалог). 
7 Обозначение времени. 
8 В  магазине одежды (диалог). 
9 В бакалейном магазине (диалог). 
10 В ресторане (диалог). 
11 В стране пирамид (рассказ). 
12 Арабская кухня. 
13 «Мой рабочий день» (сочинение). 
14 Праздники и традиции. 
15 Времена года. 
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ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК 
 
1. Мое хобби 
2. Географическое положение и климат Казахстана. 
3. Географическое положение и климат Японии. 
4. Семейные обычаи и традиции. 
5. Традиционные и национальные праздники Казахстана и Японии 
6. Моя Родина. 
7. Проблемы экологии. 
8. Достопримечательности Казахстана. 
9. Национальная кухня. 
10. Телевизионные передачи. 
11. Моя будущая профессия. 
12. Мой университет. 
13. Университеты Японии. 
14.Японская поп культура. 
15. Мои планы на будущее. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК 
 
Основная: 

1. Хангуго 2 (Корейский язык 2),изд-во «Университет Ёнсе», Сеул, 
2008г.  

2. Ихва Хангуго 2-1 (Корейский язык университета Ихва 2-1), изд-во 
«Университет Ихва», Сеул, 2011г. 

3. Ихва Хангуго 2-2 (Корейский язык университета Ихва 2-2), изд-во 
«Университет Ихва», Сеул, 2011г. 

4. Соганг Хангуго 2А (Корейский язык университета Соганг 2А), изд-
во «Университет Соганг», Сеул 2010г. 

5. Соганг Хангуго 2В (Корейский язык университета Соганг 2В), изд-
во «Университет Соганг», Сеул 2010г. 

6. Корейский язык для казахстанцев 2, изд-во «Корея Фаундейшн», 
Сеул, 2010г. 

 
Дополнительная: 

1. Хангуго хварёнг 2 (Практические упражнения по корейскому языку 
2), изд-во «Университет Ёнсе», Сеул 1992г.  

2. Корейско-русский словарь, изд-во «Русский язык», Москва, 1994г. 
3. Пак Ю Щин. Учебник корейского языка (для говорящих по-русски), 

изд-во «Хангуккукчехёпрёкдан», Сеул, 2000г. 
4. Новикова Т.А. Учебник корейского языка, МГИМО, Москва, 1999г. 
5. Филл Ким. Синтаксические элементы корейского языка, изд-во 

КазГУ, Алматы 1999г. 
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6. Хангуго чунгып I (Корейский язык средний уровень I), изд-во 
«Университет Кёнхи», Сеул, 2008г. 

7. Хангуго чунгып II (Корейский язык средний уровень II), изд-во 
«Университет Кёнхи», Сеул, 2008г. 

8. Сэнсэн хангуго тытки (Аудирование начальный уровень), изд-во 
«Ренгиджиплас», Сеул, 2009г. 

9. Хангуго 2 (Корейский язык 2), изд-во «Сеульский национальный 
университет», Сеул, 2006г. 

10. Чой Ян Сун. Корейский язык. Вводный курс, изд-во «КАРО», 
Москва, 2007г. 

 
ЯЗЫК ХИНДИ  
 
Основная: 
1. Горюнов О.Г. Учебник языка хинди. Ч. 1-3. М., 2003. 
2. Катенина Т.Е. Язык хинди. С., 2000. 
3. Дымшиц З.М. Учебник языка хинди. М., 2002. 
4. Hindi vyakran. Dehli, 2001. 
5. Hindi vyakran aor racna. Dehli, 2000.  
 
Дополнительная: 

1. Шаматов А.Н. Очерки исторической лексикологии хинди и урду XV – 
начала XVIII вв. Ташкент, 2000. 

2. Ульциферов О.Г. Современный русско-хинди словарь. М., 2004. 
3. Хинди-русский словарь (под ред. А.П.Баранникова). М., 2003. 
4. Hindi rajpal shabdkosh (Толковый словарь языка хинди). Delhi, 2000. 
5. Горюнов О.Г. Учебник языка хинди. М., 2010. 
6. Hindi vyakran aor racna. Dehli, 2000.  
7. Шаматов А.Н. Очерки исторической лексикологии хинди и урду XV – 

начала XVIII вв. Ташкент, 2000. 
8. Hindi rajpal shabdkosh (Толковый словарь языка хинди). Delhi, 2000. 
 
ЯЗЫК УРДУ 
 
Основная: 
1. Давидова А.А. Учебник языка урду. – М., "Восточная литература" РАН, 

2003. 
2. Городникова С.К., Кибиркштис Л.Б. Учебник языка урду. Ч. 1. М., 1969.  
3. Давидова А.А. Учебник языка урду. Часть 2. – М.: Наука, Главная 

редакция восточной литературы, МГИМО, 1970.  
4. Дымшиц З.М. Язык урду. М., 1962.  
5. Клюев Б.И. Практический курс языка урду. М., 1969.  
 
Дополнительная: 
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1. Дымшищ З.М. Грамматика языка урду. Москва, "Восточная литература" 
РАН, 2001. 

2. Дащенко Г. М. Учебник языка урду. МГУ им. М.В. Ломоносова, 2003г. 
3. Давидова А.А. учебник языка урду для 2 курса. Ч. 1, 2. М., 1957.  
4. Цунаева Ю. О. Урду. Тематический словарь., Компактное издание. – М ., 

2013. 
5. Цунаева Ю. О. Урду. Тематический словарь. – М, 2014. 
6. Дащенко Г.М. اردو زبان کی درسی کتاب   Учебник языка урду. – М., 2003. 
7. Ruth Laila Schmidt. Urdu: A Essential Grammar, 1995 
8. English To English & English To Urdu Dictionary. – Lahor., 2001. 
9. Urdu to English Dictionary. – Lahor., 1999. 
10. Dictionary Urdu to English.  – Lahor., 1999. 
 
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 
 
Основная: 
1.发展汉语。初级汉语（上）2006 年。 
2.Қытай тілі: жоғары оқу орындарына арналған. 2-ші том. Үрімші: 

Шыңжаң оқу-ағарту баспасы, 2011. 
3.Задоенко Т.П., Хуан Шуин. Основы китайского языка. Т.1.Вводный курс. 

Т.2.Основной курс. М.,2001 
4. 新使用汉语课本(1-том). 刘珣， 张微. Пекин, 2006. 
5.新概念实用汉语教程(1-том). Ф.Н. Дәулет.  Алматы, 2015. 
 
Дополнительная: 
1.Абдырақын Н. Қазіргі қытай тілінің грамматикасы. Оқу құралы. Алматы: 

Қазақ университеті, 2010. 
2.Нурсаидов М. Қытай тіліндегі жәрдемші сөздер. Оқу құралы.  Алматы: 

Қазақ университеті, 2011. 
3.Қалибекұлы Т. Қазіргі қытай тілінің грамматикасы (синтаксис). Оқу 

құралы. Алматы, 2004.  
4.А.Иванов, Е.Поливанов Грамматика современного китайского языка М.-

2007 г. 
5.Баранова З.И., Котов А.В. Русско-китайский словарь М. 2002. 
6. В.И.Горелов. «Теоретическая грамматика кит.языка», М.1996 г. 
7. Т. П.Задоенко, Хуан Шуин. «Основы китайского языка.»1,2 том, 

М.1993г. 
8. 刘趁兴 «初级汉语口语», Пекин, 2006 г. 
9. 刘趁兴 «初级汉语听力», Пекин, 2006 г. 
10. 何立庄 «留学生汉语写作» Пекин, 2006 г. 
 
ПЕРСИДСКИЙ ЯЗЫК 
 
Основная: 



16 
 

1.Овчинникова  И.К., Мамед-Заде А.К. «Учебник персидского языка». 
Часть I. М: Издательство Московского университета, 2002. 

2. Рустемов Л.З. Самарэ И. « Парсы тілінің ізашары». Тегеран: Алхода, 
1994. 

3. Д-р  Зулфағари, д-р  Ғаффари, д-р  Бахтиари. Фарси  биамузим. Амузеш-
э  забан-е   фарси.  Джэлд-э  әввәл. Тегеран:  Мадрасе, 2001. 

4. Д-р Саффар Моқаддам.  Зәбан-е фарси. Джэлд-э  әввәл. Тегеран: Шоура-
йэ гостәреш-э зәбан-е фарси, 2011. 

5. Зарғамиан М. Доуре-йэ амузеш-э зәбан-э фарси. Джэлд-э  әввәл. 
Тегеран: Шоура-йэ гостәреш-э зәбан-е фарси, 2000. 

6. Аввал-дәбестан. Фарси беханим. Тегеран: Эдаре-йэ колл-э чап ва тоузи-
йэ кетабһа-йэ дарси, 2011. 

 
Дополнительная: 
1. Рубинчик  Ю.А.  Грамматика  современного  персидского  языка.  М., 

Муравей-Гайд, 2000.  
3. Самаре. Азфа. Часть 1. Тегеран: Алхода, 1995. 
4. Пурнамдариан Т. «Дарс-и фарси» Тегеран: Алхода, 1997. 
5. Персидско-русский словарь. Под. ред. Рубинчик Ю.А. М.: Наука, 2005. 
6. Русско-персидский словарь. Под. ред. Восканян К.Д. М.: Наука, 2006. 
7. Рүстемов  Л.З. Персидско-русско-казахский  разговорник. Тегеран, 

1995. 
8. Д-р  Зулфағари. Фарси  биамузим. Амузеш-э  забан-е   фарси. Кетаб-э 

кар.  Джэлд-э  әввәл. Тегеран:  Мадрасе, 2004. 
9. Жумадилова Г.Т., Кудайбергенова Г.К. Парсы тілі курсының 

практикалық курсы. Учебное пособие. А., «Қазақ университеті», 2011. 
10. Жумадилова Г. Парсы тілі. Сөздік қорды дамытуға арналған оқу 

құралы. Астана, «Түсті әлем баспасы», 2015. 
 
ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК 
 
Основная: 
1. Türkçe Öğretim Seti. Ders Kitabı. В1. Yunus Emre Enstitüsü. 2014. 
2. Türkçe Öğretim Seti. Çalışma Kitabı. В1. Yunus Emre Enstitüsü. 2014. 
3. Yeni HİTİT Yabancılar için Türkçe 2. Ders Kitabı. Ankara. 2010. 
4. Yeni HİTİT Yabancılar için Türkçe 2. Çalışma Kitabı. Ankara. 2010. 
5. Теменова Г.К., Айтақынова Ү.,  Түрік тілі (Базалық Шығыс Тілі). 

"Қазақ Университеті". Алматы, 2014 ж. 
6. Аманжол Қалиев. Қазіргі түрік тілінің фонетикасы. "Қазақ 

Университеті". Алматы, 2016 ж. 
 
Дополнительная: 

1. B. Kоч. A. Байниязов  Қазақша-түрікше сөздік. Арыс баспасы. 
Алматы. 2009. 

2. V. Kоç. A. Bayniyazov Türkçe-Kazakça Sözlük. Аnkara. 2009. 



17 
 

3. Prof. Dr. Muharrem Ergin. Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümleri için Türk Dil Bilgisi. Bayrak basım, yayım, tanıtım. İstanbul. 
2008. 

4. Prof. Dr. Günay Karaağaç. Türkçenin Söz Dizimi. Kesit Yayınları. 
İstanbul. Eylül 2011. 

5. Doç. Dr. Leyla Karahan. Türkçede söz dizimi. Ankara. 2009. 
7. Üniversiteler için türk dili. Prof. Dr. Muharrem Ergin. İstanbul. 2009. 
8. Korkmaz Zeynep. Türk Dili ve Kompazisyon Bilgileri. 8. Baskı, 

Ankara. 2007. 
9. Doğan Güney. Sözcükbilime Giriş. İstanbul. 2007. 
10. Korkmaz Zeynep. Gramer Terimleri Sözlüğü. Ankara. 2010.  
11. Yazım Kılavuzu. Türk Dili Kurumu Yayınları. 26. Baskı. Ankara. 2009. 
12. Prof. Dr. Doğan Aksan. Her yönüyle dil. Ankara. 2010. 
13. Muharrem Ergin.Türk Dil Bilgisi 7. Baskı. – Ankara. 2011. 
14. Süer Eker. Çağdaş Türk Dili 5. Baskı. – Ankara. 2009. 
15. Mehmet Hengirmen. Türkçe dilbilgisi. Ankara. 2008. 
16. Zülfikar Hamza. Doğru Yazma ve Konuşma Bilgileri . Ankara. 2009. 

 
АРАБСКИЙ ЯЗЫК 
 
Основная: 

 –رة. ف. عبد الرحیم. دروس اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا. الجزء الثالث. المدینة المنو .1
ھـ. 1418  

یة الجزء علي الجارم ومصطفى أمین. النحو الواضح في قواعد اللغة العربیة للمرحلة االبتدائ .2
القاھرة. ج.م.ع –كورنیش النیل 3201  -االول الناشر:دار المعارف   

م. 2015 –فؤاد نعمة. ملخص قواعد اللغة العربیة. القاھرة.  .3  
4. Ибрагимов И.Д. Интенсивный курс арабского языка. В 3-х ч. Ч.2. / 

изд. 2-е, испр. И доп. – М.: АСТ: Восток – Запад, 2007. 
ربیة ، محمد عبد الخالق محمد فضل. الععبد الرحمن بن إبراھیم الفوزان، مختار الطاھر حسین .5

م. 2014 –بین یدیك. اإلصدار الثاني من كتاب الطالب الثاني. الجزء األول.   
 
Дополнительная: 
1. Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно- 

историческом освещении. М., 1999. 
2. Лебедев В.Г., Тюрева Л. С. Практический курс арабского 

литературного языка. Нормативный курс. М, 2007. 
3. Шагаль В.Э. Учебник арабского языка. М., 1998. 
4. Юшманов Н.В. Грамматика литературного арабского языка. М., 

1985 
5. Чернов П.В. Справочник по грамматике арабского литературного 

языка. М., 1995. 
6. Ковалев А.А., Шарбатов Г.Ш. Учебник арабского языка. М., 1998. 
7. Антуан ад-Дахдах. Краткий справочник по спряжению глаголов. 

Бейрут, 1999. 
8. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. М.,1977. 
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9. ЛебедевВ.В., Бочкарев.Г.И. Читаем арабские тексты. М., 2004. 
10. Юшманов А.С. Новый арабско-русский словарь. М., 2011. 
 
ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК 
 
Основная: 

1. Hirai Etsuko, Miwa Sachiko. “Minnano Nihongo Shyokyu 2”, 
Kabushikigaishya Surienettowaku Printed in Japan, 2001. 

2. Hirai Etsuko, Miwa Sachiko.  “Minnano Nihongo Shyokyu 2 Kaite 
Oboeru Bunkeirenshyuchyou”, Kabushikigaishya Surienettowaku Printed in Japan, 
2001. 

3. Chieko Kano, Yuri Shimizu, Hiroko Takenaka Eriko Ishii. “BASIC 
KANJI BOOK Vol 2”, Kabushikigaishya Bonjinsha CO., LTD Printed in Japan, 
2004. 

4. Etsuko Tomomatsu, Jun Miyamoto, Masako Wakuri. “500 Essential 
Japanese Expressions: A Guide to Correct Usage of Key Sentence Patterns”, 
Kabushikigaishya Aruku Printed in Japan, 2000. 

5. Center for Student Exchange, Hitotsubashi University. “Strategies for 
Reading Academic Papers”, Kabushikigaishya Surienettowaku Printed in Japan, 
2011. 

 
Дополнительная: 

1. Oyanagi   Noboru, Work book Minnano Nihongo, Tokyo 2004. 
2. Chieko Kano, Intermediate kanji book, Tokyo 2000. 
3. Arai Reiko,Nihongo tvuokyuo kara manabu, Tokyo 2002.  
4. Arai Reiko, Work book, Nihongo tyuokyuo kara manabu, Tokyo 2002. 
5. Nihongo bunkei jiten, Tokyo 2001.  
6. Кэнкюся японско-русский словарь, Токио 2000.  
7. Oyanagi   Noboru, "New approach Japanese intermediate course", 

Tokyo 2004.  
8. The 2002 Japanese language proficiency tests level 3 questions and 

correct answers, Tokyo 2003. 
9. Super kanji 1000 the effective way 3-Koyama Satoru , Jbridge, Tokyo 

2003. 
10. Aoyagi Masako, Nihongo noryoku shiken 2 kyuu, Tokyo 2002.  
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IISDS 2206  ИСТОРИЯ ИЗУЧАЕМОЙ СТРАНЫ В ДРЕВНОСТИ И 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
 

Объем - 4 кредита 
 

Авторы: 
Женис Ж.Ж. - кандидат исторических наук, старший преподаватель 

кафедры Ближнего Востока и Южной Азии 
Арзыкулов А. -  кандидат исторических наук, доцент кафедры  

Дальнего Востока 
Ашинова Ж. - кандидат исторических наук, доцент кафедры  

Дальнего Востока 
Ем Н.Б. - кандидат исторических наук, доцент кафедры  

Дальнего Востока 
Жунис К. - кандидат исторических наук, старший преподаватель  

кафедры Тюрксой 
Мырзағұл Ж. - старший преподаватель кафедры Ближнего Востока и 

Южной Азии 
 

Рецензенты: 
Дәулетхан Ә.Д. –кандидат исторических наук, ведущий научный 

сотрудник института истории и этнологии имени Ч. Ч.Валиханова КН МОН РК 
Габдуллин К.Т.– доктор PhD,  доцент кафедры Тюрксой факультета 

востоковедения  Казахского национального университета имени аль-Фараби 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В данной учебной программе по дисциплине "История изучаемой страны в 
древности и средневековье" специальности "5В020900 – Востоковедение" 
хронологически рассматривается история стран АТР (Китая, Японии, 
государств Корейского полуострова), стран Среднего Востока (Ирана, Турции, 
Индии), арабских стран Ближнего Востока в древности и средневековье. 

История региона специализации является составной частью всемирной 
истории. Так как рассматриваемые страны имеют самобытную и богатую 
историю, целесообразно рассмотреть особенности их исторического развития 
по периодам. Знание истории и культуры этих стран поможет сформировать 
вполне современного специалиста, способного решать важные научные 
проблемы, а также применять полученные знания на практике. 

Цель дисциплины дать студентам полную информацию о государствах, 
их социально-экономическом и политическом развитии в древние время, а 
также ознакомить студентовее последствиями, с основными фактами и 
событиями исторического развития изучаемых стран в древности и 
средневековье и т.д. 
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Научить студентов самостоятельно изучать учебную и научную 
литературу по истории и культуре изучаемых стран на языке изучаемой 
страны. 

Задачи данного курса: 
- усвоить хронологию и периодизацию истории региона специализации 
- ознакомить с источниками и историографией по истории региона 
- изучить основные исторические события 
- усвоить исторические термины и понятия 
- изучить социально-экономическое и политическое развитие 

рассматриваемых стран по отдельности 
Компетенции, осваиваемые в процессе изучения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины «История изучаемой страны в древности и 

средневековье» направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность представлять результаты своей работы для других 

специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде; 
- владение методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований. 
Ожидаемые результаты изучения дисциплины 
В результате изучения данного курса студенты направления подготовки 

востоковедения должны иметь представление: 
- о закономерностях развития общества, государства и о принципах 

формирования политики; 
- об историческом многообразии культур и цивилизаций, проблемах 

истории, культуры, языка, религии изучаемой страны; 
знать: 
- социально-экономическое и политическое развитие рассматриваемых 

стран по отдельности; 
- основные закономерности развития истории изучаемой страны; 
- влияние различных социальных, политических, религиозных, 

исторических факторов на развитие общественно-политической мысли 
изучаемой страны; 

уметь: 
- профессионально анализировать ситуацию в странах изучаемых 

языков; 
- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 

образовательные технологии, на научной основе организовать свой труд. 
Изучение истории изучаемой страны имеет важное научное и 

практическое значение в подготовке специалистов-востоковедов. Востоковеды 
наряду с изучением восточных языков должны знать историю, культуру и 
понимать менталитет народов изучаемых стран. Изучение истории изучаемой 
страны способствует не только развитию исторической науки, но и 
востоковедения в целом. 

Постреквизиты: Всемирная история. 
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КИТАЙ В ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение  
Содержание дисциплины направленно на ознакомление студентов с 

историческими  процессами в изучаемых странах и определением их места 
и роли в мировом историческом процессе. Дисциплина предусматривает 
необходимость выработки у студентов навыков пользования понятийным и 
методологическим аппаратом исторической науки при анализе новой 
истории изучаемых стран. 

В данной части учебно-образовательной программы по дисциплине 
"История изучаемых стран" специальности "5В020900 – востоковедение" 
хронологически рассматривается история Китая в новое и новейшее время. 

История региона специализации является составной частью всемирной 
истории. Так как данная страна имеет самобытную и богатую историю, 
целесообразно рассмотреть особенности их исторического развития по 
периодам. Знание истории и культуры страны  поможет сформировать 
вполне современного специалиста, способного решать важные научные 
проблемы, а также применять полученные знания на практике. 

Цель курса является дать студентам полную информацию об истории 
страны, социально-экономическом и политическом развитии в данный 

№ Наименование тем 
1.  Введение. 
2.  Китай в эпохи палеолита, неолита и бронзы. 
3.  Возникновение государства Чжоу(XI –ІІІ вв. до н.э.). Западная Чжоу 

(XI-VIIIвв. до н.э.). 
4.  Древний Китай в период Восточная Чжоу в ҮІІІ-ІІІ вв. до н.э. Эпохи 

Чуньцю и Чжаньго. 
5.  Первое централизованное государство в Китае – империя Цинь (221-207 

гг. до н.э.). 
6.  Империя Хань в ІІІ в. до н. э. – ІІІ в. н.э. Западная Хань. 
7.  Древний Китай в І-ІІІ вв. н.э. 
8.  Китай в период политической раздробленности. 
9.  Китай  периода правления Цзинь. 
10.  Повторное объединение Китая и установление династии Суй (581-618). 
11.  Китай при династии Тан (619-907). 
12.  Китай в период династии Сун (960-1279). 
13.  Завоевания Китаямонголами и династия Юань (1271-1368). 
14.  Китай в эпоху династии Мин (1368-1644). 
15.  Древняя и средневековая культура Китая. 
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период, а также ознакомить студентов ее последствиями, с основными 
фактами и событиями исторического развития страны и т.д. Научить 
студентов самостоятельно изучать учебную и научную литературу по 
истории и культуре страны на языке изучаемой страны. 

В результате изучения данного курса студенты направления 
подготовки востоковедения должны иметь представление  о 
закономерностях развития общества, государства и о принципах 
формирования политики; об историческом многообразии культур и 
цивилизаций, проблемах истории, культуры, языка, религии страны;      
знать социально-экономическое и политическое развитие, основные 
закономерности развития истории, а также влияние различных социальных, 
политических, религиозных, исторических факторов на развитие 
общественно-политической мысли страны. 

Кроме этих, студент должен уметь профессионально анализировать 
ситуацию в стране, самостоятельно приобретать новые знания, используя 
современные образовательные технологии, на научной основе организовать 
свой труд. 

Одним из основных целей дисциплины является дать студентам 
полную информацию о государствах, их социально-экономическом и 
политическом развитии в новое время, а также ознакомить студентов с 
колониальной политикой Западных стран и ее последствиями, с основными 
фактами и событиями исторического развития изучаемых стран в новое и 
новейщее время и т.д. 

Научить студентов самостоятельно изучать учебную и научную 
литературу по истории и культуре изучаемых стран на языке изучаемой 
страны. 

А также, усвоить хронологию и периодизацию истории региона 
специализации, ознакомить с источниками и историографией по истории 
региона, изучить основные исторические события, усвоить исторические 
термины и понятия, изучить социально-экономическое и политическое 
развитие рассматриваемых стран по отдельности. 

Природа и географическое расположение Китая. Периодизация и 
хронология истории Китая. Роль и место Китая в развитии мировой 
цивилизации. Источники и источниковедение истории Китая. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Китай в эпохи палеолита, неолита и бронзы. 
Разложение первобытнообщинного общества на территории Китая 

идревние государственные образования. Полемика вокруг легитимности 
существования династии Ся. Возникновение древней китайской цивилизации в 
эпоху неолита, культуры Яншао и Луньшан. 

Развитие производственных сил в Древнем Китае в середине II 
тысячелетия до н .э. Начало эпохи бронзы и общество Инь государства Шан-
Инь. Место земледелия в жизни архаического Китая. 
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Возникновение государства Чжоу(XI –ІІІ вв. до н.э.). Западная Чжоу 

(XI-VIIIвв. до н.э.). 
Структура государства и общества. Политические иэкономические 

взаимоотношения в Китае. Социальное строение общества.Древние 
религиозные представления в Китае и их роль в общественной жизни.Общее 
описание древнекитайского общества периода Западное Чжоу. 

Изменения произошедшие в окружающей среде и в хозяйственной жизни. 
Формирование территории Китайского государства. 

 
Древний Китай в период Восточная Чжоу в ҮІІІ-ІІІ вв. до н.э. Эпохи 

Чуньцю и Чжаньго. 
Этно-политическая обстановка на среднекитайской равнине. Эпоха 

Чуньцю(ҮІІІ- Үвв. до н.э.). Политическая борьба между царствами за власть и 
влияние. Социально-политический строй в Китае в ҮІІ-ҮІ вв. до н.э.  

Формирование таких понятий как «Срединное государство» и 
«Поднебесная» и укрепление их в качестве политических концепций. 
Конфуций (Кун-Цзы, 551-479 гг. до н.э.) и формирование основ его учения. 

Усиление процессов централизации государства. Идеологическая борьба в 
Древнем Китае в ҮІ-ІІІ вв. до н.э. Образование первых философских школ в 
Китае, учения моистов, легистов, даосов. Социально-политическое положение 
Древнего Китая в ІҮ в. до н.э. Политические войны и попытки на пути 
объединения Китая. Реформы Шан Яна в 50-е годы ІҮ в. до н.э. и их значение в 
дальнейшей судьбе китайского общества. Трактаты великих мыслителей 
конфуцианства Мэньцзы и Сюньцзы. 

 
Первое централизованное государство в Китае – империя Цинь (221-

207 гг. до н.э.).  
Предпосылки объединения древних китайских царств. 

Развитиеэкономических взаимоотношений. Первый китайский император 
ЦиньШихуанди и образование централизованного государства – империи 
Цинь.Внутренняя и внешняя политика Цинь Шихуанди. Роль легизма в 
политикеЦинь Шихуанди. Строительство Великой Китайской стены. Кризис 
империиЦинь и причины ее экономического и политического упадка. 
Свержениепервого централизованного государства – Циньской империи. 

 
Империя Хань в ІІІ в. до н. э. – ІІІ в. н.э. Западная Хань. 
Деятельность Лю Бана по объединению страны, основание династии Хань 

– Ранняя или Западная Хань (202 г. до н.э. – 8 г. н.э.) и ее усиление. Социальная 
и политическая структура государства Хань. Экономика государства Хань. 
Внутренняя политика западноханьских императоров. Превращение 
конфуцианства в официальную идеологию Китая и деятельность Дун Чжуншу.  

«Золотой век» императора У-ди. Кочевые племена Сюнну и внешняя 
политика императоров Западной Хань. Открытие Шелкового пути. 
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Формирование внешнеполитических принципов Китая и концепции «Китай-
варвары». Кризис империи Западная Хань и его основные причины. 

 
Древний Китай в І-ІІІ вв. н.э.  
Реформы Ван Мана и их результаты. Востание «краснобровых» и людей 

«зеленого леса». Эпоха правления империи Поздняя или Восточная Хань (25-
220гг.). Переплетение социальных 

противоречий на рубеже нашей эры и народные востания. Внутренняя 
политика Восточной Хань в І-ІІ века. Внешняя политика империи Восточная 

Хань.  
Демографические, этнические и социальные процессы в І-ІІ века. Китай и 

кочевники. Усиление сильных домов. Земельные отношения и способы 
землепользования. Восстание «желтых повязок» и падение империи Хань. (25-
220гг.). 

Внешняя политика и принципы внешней политики Древнего Китая. 
Основные принципы внешней политики и их проявления в Древнем Китае. 
Концепция «китай-варвар». Китай и сюнну. «Сиюй» в политике китайских 
императоров. 

 
Китай в период политической раздробленности.  
Распад ханьской династии и образование царств У, Шу и Вэй. Период 

Саньгочжи или эпоха Троецарствия (220-280 гг. н.э.). Борьба за централизацию 
власти. Социально-экономический строй китайского общества в ІІІ веке.  

 
Китай  периода правления Цзинь. 
Попытки объединения Китая под властью империи Цзинь(265-316 гг.н.э.). 

Меры предпринятые в аграрной сфере при империи Цзинь. Надельная система 
и ее роль в китайском обществе.  

Кочевые соседи Китая. Гунны (южные сюнну), сяньбицы (тоба и муюны), 
жуань-жуане или жужане. Завоевательные походы кочевых народов в Китае и 
созданные ими государства. Период Южных и Северных династий в ІҮ-ҮІ вв.  

Буддизм в Китае. Проникновение буддизма в Китай, его трансформация и 
развитие. Влияние буддизма на все стороны жизни средневекового Китая. 
Археологические памятники буддизма. Чань-буддизм и другие школы. 
Влияние буддизма на страны Дальнего Востока. 

 
Повторное объединение Китая и установление династии Суй (581-

618). 
Внутреннее развитие империи при династии Суй. Политика 

структуризации, укрепления и расширения государства императоров Ян Цзяня 
и Ян Гуана. Связи империи с Тюркским каганатом. Агрессивная внешняя 
политика государства и хроника военных походов. Народные восстания и 
падение династии Суй. Установление правления династии Тан. 
Восстановление целостности китайского государства и политика по 
объединению страны. 
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Китай при династии Тан (619-907). 
Социально-экономический и политический строй империи Тан. Внешняя 

политика династии Тан. Великий Шелковый путь и соприкосновение культур 
Дальнего Востока и Средней Азии. Развитие городов, торговли и ремесла, 
науки и культуры в эпоху Тан. Развитие земледелия.  

Империя Тан в VIII-IX века.  
Рост частных феодальных землевладений, начало ослабления 

централизованной власти. Распад надельной системы. Реформы Ян Яна и их 
последствия. Крестьянское восстание Хуан Чао и падение империи Тан. 

 
Китай в период династии Сун (960-1279). 
Начало политической раздробленности в Китае в связи с распадом 

империи Тан. Эпоха пяти династий. Начало борьбы за объединение Китая под 
властью династии Сун. Государственное устройство, развитие экономики, 
аграрные отношения. Рост городов, развитие производственных отношений и 
городской культуры.  

Неханьские династии в Китае. Нападения на Китай племен киданей и 
образование государства Да Ляо. Нападения тангутских племен на западные 
окраины Китая и образование  государства Си Ся. Нападение чжурчженских 
племен на севере и образование государства Цзинь. Отношения неханьских 
династии с Сунской династией. 

Социально-политические противоречия в Китае в X-XII вв.Перемещение 
двора Сунских императоров на юг страны.Усиление частных феодальных 
землевладений и положение крестьян. Правила  землепользование и система 
налогообложения. Развитие неоконфуцианства в эпоху Сун. Роль тайных 
обществ в средние века. 

 
Завоевания Китаямонголами и династия Юань (1271-1368). 
Образование монгольского государства. Походы монгольских 

завоевателей в 
Китай. Захват монголами чжурчженской династии Цзинь. Падение 

тангутского государства Си Ся. Завоевательные походы монголов на юге Китая 
и падение Южной Сун.  

Установление династии Юань. Социальная и хозяйственная политика 
монгольских правителей. Народные восстания против власти монголов и 
деятельность различных тайных обществ. Кризис монгольского правления. 
Свержение монгольского ига. 

 
Китай в эпоху династии Мин (1368-1644). 
Установление правления минской династии. Государство и общество 

эпохи Мин. Экономическое и социальное развитие минского государства. 
Расцвет городской культуры в эпоху мин. Минский Китай и внешний мир. 
Императорская власть и оппозиция. Упадок политической и хозяйственной 
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жизни и кризис династии. Крестьянское восстание Ли Цзычэня и падение 
династии Мин. 

Открытие Китая европейцами. Первые европейцы в Китае. Путешествия 
Марко Поло и Гильом Рубрука. Проникновение христианство в Китай: 
несториане, католики и протестанты. Христианские миссионеры в Китае. 
Образование португальских и голландских факторий. Освоение русскими 
Сибири и Дальнего Востока и соприкосновение с китайскими территориями. 

 
Древняя и средневековая культура Китая. 
Культура Древнего Китая.Роль и место культуры Древнего Китая в 

развитии общечеловеческой цивилизации. Общий характер и особенности 
культуры Китая. Религиозные верования и мифы. Появление письменности. 
Характер развития древнекитайской натурфилософии. Зарождение понятия о 
пяти первоэлементах. Развитие учений о сотворении мира. Философско- 
теоретические представления Древнего Китая. Роль древних конфуцианцев в 
развитии культуры. Основные направления даосской философии. Место 
легистов в китайской культуре. Научные открытия и изобретения. Искусство и 
литература Древнего Китая. 

Литература средневекового Китая. Изобразительное искусство. Влияние 
буддизма в китайскую культуру. Танская империя как расцвет китайской 
культуры. Четыре  великих изобретении китайцев в эпоху Сун. Культурное 
взаимовлияние Китая и мира кочевников. 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) 

ЗАНЯТИЙ 
 

1.Природа и географическое расположение Китая.  
2.Начало эпохи бронзы и общество Инь. 
3.Древние религиозные представления в Китае и их роль в общественной 
жизни. 
4. Роль легизма в политикеЦинь Шихуанди. 
5. Социальная и политическая структурагосударства Хань. 
6. Восстание «желтых повязок» и падение империи Хань. (25-220гг.). 
7. «Сиюй» в политике китайских императоров. 
8. Период Саньгочжи или эпоха Троецарствия. 
9.Влияние буддизма на все стороны жизни средневекового Китая. 
10.Крестьянское восстание Хуан Чао и падение империи Тан. 
11.Отношения неханьских династии с Сунской династией. 
12.Завоевательные походы монголов на юге Китая и падение Южной Сун.  
13.Минский Китай и внешний мир. 
14.Крестьянское восстание Ли Цзычэня и падение династии Мин. 
15.Характер развития средневекового конфуцианства. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТА  

 
1.Природа и географическое расположение Китая.  
2.Начало эпохи бронзы и общество Инь. 
3.Древние религиозные представления в Китае и их роль в общественной 
жизни. 
4. Роль легизма в политике Цинь Шихуанди. 
5. Социальная и политическая структура государства Хань. 
6. Восстание «желтых повязок» и падение империи Хань(25-220гг.). 
7. «Сиюй» в политике китайских императоров. 
8. Отношения неханьских династии с Сунской династией. 
9.Завоевательные походы монголов на юге Китая и падение Южной Сун.  
10.Минский Китай и внешний мир. 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1.  Период Саньгочжи или эпоха Троецарствия. 
2. Влияние буддизма на все стороны жизни средневекового Китая. 
3. Крестьянское восстание Хуан Чао и падение империи Тан. 
4. Отношения неханьских династии с Сунской династией. 
5. Завоевательные походы монголов на юге Китая и падение Южной Сун.  
6. Минский Китай и внешний мир. 
7. Крестьянское восстание Ли Цзычэня и падение династии Мин. 
8. Характер развития средневекового конфуцианства. 
9. Крестьянское восстание Ли Цзычэня и падение династии Мин. 
10.  Характер развития средневекового конфуцианства. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. Васильев Л.С. Древний Китай.- М., 1995. 
2. В.Н.Никифоров. Очерк истории Китая: IIтысячелетие до н.э. – начало ХХ 
столетия. М., 2002. 
3.История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова. М., 2010. 
4.Фицджеральд Ч.П. Очерки истории Китая / Пер. с англ. Л.А.Калашниковой. – 
М., 2004. 
5. Алдабек Н.Ә. Қытай тарихы. Алматы, Қазақ университеті, 2008.  
6. Атеисты, материалисты, диалектики Древнего Китая. М., 1967. 
 
Дополнительная: 
1. Васильев К.В. Планы сражающихся царств. М., 1968. 
2. Васильев Л.С. Аграрные отношения и община в древнем Китае. М., 1961. 
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3. Ж. Жерне. Древний Китай. М., 2004. 
4. Малявин, В.В.. Китайская цивилизация.- М., 2000.  
 

ИСТОРИЯ ЯПОНИИ В ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение.  
Содержание дисциплины направлено на ознакомление студентов с 

историческими  процессами в Японии. История Японии является составной 
частью всемирной истории. Так как данная страна имеет самобытную и 
богатую историю, целесообразно рассмотреть особенности исторического 

№ Название тем 

1 

Введение. Географические условия и историко-культурный процесс. 
Летоисчисление и периодизация. Источниковедение и историография 
древней и средневековой истории Японии. Доисторическая Япония. 
Археологические исследования. Проблема хронологии. Япония и 
окружающий мир в древности. Ранняя фаза этнической истории 
японского архипелага. 

2 Япония в эпоху палеолита (40 – 13 тыс. лет до н.э.)  и неолита(13 тыс. 
лет до н.э. – 3  в. до н.э.). 

3 Бронзово-железный век в Японии.  Яёидзидай (3 в. до н.э. – 3 в. н.э.). 

4 Курганный период на японских островах. Кофундзидай (3 – 7 вв.). 
История государства Ямато. 

5 Япония в период Асука (592-710). 
6 Япония периода Нара (710-794). 
7 Япония в период Хэйан (794-1185). 
8 Япония в период Камакурского сёгуната (1185-1333). 

9 
Япония в период Намбокутёдзидай – «период Южного и Северного 
дворов» (1334 – 1392). Создание второго сёгуната Муроматибакуфу 
(1336-1573).  

10 Период феодальной раздробленности в Японии (1393-1551). 
11 Период объединения Японии (1551-1598). 
12 Образование и историческое развитие сёгуната Токугава (1598-1867). 

13 
Политико-административная система и социально-экономическое 
развитие сёгуната Токугава. Демографические процессы в период 
Токугава. 

14 Развитие социально-экономического кризиса в начале 19 века. Закат 
эпохи Токугава. 

15 Открытие Японии иностранными державами и его последствия.  Япония 
накануне революции.  
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развития по периодам. Знание истории и культуры страны  поможет 
сформировать вполне современного специалиста, способного решать важные 
научные проблемы, а также применять полученные знания на практике. 

Цель курса является дать студентам полную информацию об истории 
страны, социально-экономическом и политическом развитии в указанный 
период, а также ознакомить студентов с основными фактами и событиями 
исторического развития страны.  

В результате изучения данного курса студенты направления подготовки 
востоковедения должны иметь представление  о закономерностях развития 
общества, государства и о принципах формирования политики; об 
историческом многообразии культур и цивилизаций, проблемах истории, 
культуры, языка, религии страны; знать социально-экономическое и 
политическое развитие, основные закономерности развития истории, а также 
влияние различных социальных, политических, религиозных, исторических 
факторов на развитие общественно-политической мысли страны. А также, 
усвоить хронологию и периодизацию истории Японии, знать источники и 
историографию истории Японии, изучить основные исторические события, 
усвоить исторические термины и понятия, изучить социально-экономическое и 
политическое развитие изучаемой страны в древности и в средневековье. 

Географические условия. Природные условия.  Окружающий мир. 
Влияние Кореи и Китая.  

Особенности периодизация истории Японии. Проблемы хронологии. 
Источниковедение и историография. Происхождение этноса. Ранняя фаза 
этнической истории японского архипелага. Переселение китайцев и корейцев.  

 
Япония в древности 
Япония в эпоху палеолита и неолита.  
Археологические исследования в Японии. Кюсэккидзидай (40 – 13 тыс. 

лет до н.э.). Палеолитические стоянки «Ивадзюку».  Докерамическая культура. 
Раковинные кучи. 
Период «Дзёмон». (13 тыс. лет до н.э. – 3  в. до н.э.). Культура веревочной 
керамики. Присваивающие формы  хозяйственного уклада. Типы жилищ эпохи 
Дземон. Первые зачатки земледелия. Формирование религиозных 
представлений. Статуэтки Догу, Жезлы Сэкибо. Типы захоронений. Кризис 
присваивающего типа хозяйства. 
  

Бронзово-железный век в Японии.  
Яёидзидай (3 в. до н.э. – 3 в. н.э.). Керамика Яёи. Переход к 

производящему типу хозяйства. Заливное рисоводство. Появление 
металлических изделий, возникновение товарообмена.  Роль переселенцев в 
формировании культуры Яёи. Эволюция религиозных ритуалов. 
Характеристика культовых принадлежностей. Изменения антропологических 
особенностей. Возникновение социальных конфликтов с переселенцами.    

 
Курганный период на японских островах.  
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Кофундзидай (3 –7 вв.). Хронологические рамки периода Кофун. 
Типология японских курганов. Погребальный ритуал и инвентарь. Эволюция 
курганов. Общество периода Кофун. Изменение природных условий и 
интенсификация хозяйства. Широкое применение металлических орудий труда 
и массовое строительство ирригационных сооружений.  Поселения периода 
Кофун. Сведения о протогосударстве «Яматай».  

Государство Ямато. Политическая история Ямато в 4-6 вв. Процесс 
становления японской государственности. Внешние отношения  Ямато. 
Общественный строй. Организация управления. Система удзи-кабанэ. 
Категории зависимых людей бэмин. Экономические отношения. Перемещения 
политического центра Ямато. Начало распространения буддизма. 
Соперничество между буддизмом и синтоизмом. Разделение жреческих и 
распорядительных функций. Борьба  между домами Накатоми, Мононобэ  и 
Сога.  

 
Период Асука (592-710).  
Политические события периода Асука. Процесс становления японской 

государственности с централизованной властью.  Внешнеполитическая 
ситуация. Культурно-политическое воздействие Суйского и Танского дворов 
Китая на японское общество. Развитие дипломатических и культурных 
контактов. Политика Ямато на Корейском полуострове. Деятельность Сётоку-
тайси. Проведение крупномасштабных реформ государственного устройства. 
Рост чиновничьего аппарата и его постоянные реорганизации. «17 статей 
закона».  Реформы Тайка.  Законы Оми-рицуре и Тайхо-рицурё. Строительство 
новой столицы Фудзивара. 

 
Япония периода Нара (710-794).  
Формирование «государства рицурё» по Танскому образцу. 

Законодательные своды. Государственное устройство. Высшие 
государственные органы. Вооруженные силы. Градостроительные особенности 
новой столицы.  Социальная структура. Главные категории населения Нара. 
Чиновничество. Положение крестьян. Формирование государственной 
идеологии. Политическая история периода Нара. Борьба вокруг 
престолонаследия. Политическое доминирование рода Фудзивара. Правление 
Камму. 

Связи Нарской Японии с внешним миром. Взаимоотношения Японии с 
материковыми государствами в период Нара. Культурное взаимодействие с 
Танским Китаем в области науки и техники и в сфере государственного 
строительства. Дипломатические отношения с Силла. Отношения с 
государством Бохай. Личные контакты японцев с носителями континентальной 
культуры. Предпосылки перехода к самоизоляции. Ассимиляция народов 
Японского архипелага. Политика в отношении  эмиси (эдзо). Ассимиляция 
хаято (кумасо). Ямато и Япония. 
  

Период Хэйан (794-1185).  
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Строительство новой столицы Хэйанкё. Оформление социальной 
структуры японского государства. Структура Хэйанской аристократии. 
Развитие земледелия и расширение посевных площадей.  Земельная 
собственность и земельные отношения. Формирование военного сословия. 
«Военные» дома Минамото и Тайра. Междоусобные войны 11-12 вв. Рост 
влияния буддизма. Расцвет могущества Фудзивара.  Создание новой системы 
правления – инсэй. Смута годов Хогэн и завершение периода 
непосредственного правления императорского дома. 

Культура древней Японии. Культурные связи древней Японии. 
Религия. Появление письменности. Наука. Развитие литературы. Технология. 
Архитектура и монументальное строительство. Прикладное искусство. 
Традиционно-бытовая культура.  

 
Япония в средневековье. 
Камакурский сёгунат (1185-1333).  
Создание первого в истории Японии сёгуната (бакуфу) Минамото-но 

Ёритомо. Политико-административное устройство сёгуната. Двойственная 
структура власти. Появление института сиккэн. «Смута годов Дзёкю». 
Правление ХодзёЯсутоки. Эволюция системы власти. Монгольское нашествие. 
Причины падения Камакурскогосёгуната. Антогонизм внутри императорского 
дома. «Беспорядки годов Сётю». Свержение власти бакуфу. 

 
Намбокутёдзидай – «период Южного и Северного дворов» (1334 – 

1392).  
Причины раскола императорского дома. Правительство Кэмму. 

Деятельность Годайго и его реформы. Борьба за власть. Приход к власти дома 
Асикага. Создание второго сёгуната Муроматибакуфу (1336-1573). Военное 
противоборство между Южным и Северным дворами. Завершение периода 
Намбокутё и воссоединение императорского дома. Политико-
административное устройство сёгуната Асикага.    

 
Период феодальной раздробленности (1393-1551).  
Формирование феодальных княжеств. Возрастание центробежных 

тенденций. Распад системы сёэн. «Эпоха воюющих провинций» или 
Сэнгокудзидай – более чем столетний период феодальных междоусобных войн 
(1467-1573). Причины и последствия крестьянских движений XV-XVI вв. 
Становление сельской общины нового типа. История  «Республики Ямасиро». 
Массовое течение религиозных движений. Деятельность секты Иккоикки. 
Формы традиционных социальных протестов. 

 
Период объединения Японии (1551-1598).  
Начало объединительного процесса и военные походы Ода Нобунага. 

Свержение сёгунатаАсикага. Аграрные преобразования, политика в отношении 
ремесла и торговли. Экономические и политические факторы развития 
городов. Появление крупных экономических центров. Деятельность Тоётоми 
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Хидэёси (1582-1598) и завершение объединения Японии. Реформы Тоётоми 
Хидэёси в аграрной сфере, в области торговли и финансов, в организации 
государственного управления, в укреплении сословной системы. Корейские 
походы Хидэёси. 

Первые европейцы в Японии (1542-1631). Первые сведения о Японии в 
Европе. «Христианское столетие» в Японии. Деятельность Франциска Ксавье.  
Появление в Японии голландцев и англичан. Уильям Адамс, первый 
англичанин в Японии.  Начало гонений на христиан. Симабарское восстание. 
Политика изоляции страны. Голландская торговля в Японии. Голландский след 
в истории Японии во второй половине 18 века. Изучение голландского языка в 
Японии. Распространение европейских научных знаний. Роль княжеств в 
освоении европейских знаний. 

 
Образование и историческое развитие сёгунатаТокугава (1598-1867). 
 Победа Токугава Иэясу в борьбе за власть и установление третьего 

сёгуната. Перемещение политического центра в Эдо. Социально-
экономическая политика Токугава. Политико-административная система 
сёгуната.  Порядок наследования титула сёгуна. Социально-политическая 
структура. Система бакухан.  Особенности управления княжествами. 
Сословная система. Структура правящего класса. Система заложничества.  
Административные органы власти.   

 
Политико-административная система и социально-экономическое 

развитие сёгуната Токугава.  
Экономика периода Токугава. Сельское хозяйство и эволюция японской 

деревни. Формирование сельской буржуазии. Размеры и нормы 
налогообложения. Развитие городов и их типы в период Токугава. Дорожная 
сеть и водный транспорт. Формирование нового японского купечества.  
Демографические процессы в Токугавской Японии.   

 
Развитие социально-экономического кризиса в начале 19 века. Закат 

эпохи Токугава.  
Экономическое положение Японии в начале 19 века. Развитие 

социально-экономического кризиса. Реформы годов Тэмпо и их провал. 
Административные реформы в княжествах.  Политический кризис системы 
сёгунатаТокугава. Крестьянские восстания и «рисовые бунты» городской 
бедноты. Духовная оппозиция сёгунату – школа национальной науки 
(кокугакуха), школа Мито (Митогаку) и школа голландских наук (рангаку). 

 
«Открытие» Японии. Япония накануне революции.  
Международная обстановка на Дальнем Востоке в конце 18 –  начале 19 

века. Первые попытки США и России  «открыть» Японию. Международное 
соперничество вокруг открытия Японии. Заключение неравноправных 
договоров между Японией и иностранными державами.  Последние годы 
сёгуната Токугава. Социально-экономическое положение Японии в период 
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бакумацу. Активное вовлечение Японии в мировые торгово-экономические 
связи. Нарастание и обострение  общего политического кризиса внутри страны.  
Гражданская война 1863-1867 гг. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Происхождение этноса. Ранняя фаза этнической истории японского 
архипелага. 

2. Япония в период Дзёмон и Яёи. Роль переселенцев в формировании 
культуры Яёй. 

3. Период Кофун (курганный период) в истории Японии. Социально-
политическое устройство и внешняя политика государства Ямато. 

4. Реформы Тайка.  Оценка реформ Тайка. 
5. Политическая история периода Нара.  Эволюция надельной системы 

землепользования периода Нара. 
6. Политическая история периода Хэйан. Земельные отношения в 

Японии в период Хэйан. 
7. Культура древней Японии. 
8. Историография и источники средневековой истории Японии. 
9. Развитие феодальной экономики в период Камакура. Религиозные 

мировоззрения японцев в период Камакура. 
10. Создание и история развития  второго сёгуната Муромати бакуфу 

(1336-1573). 
11. Начало объединения Японии (1551-1582). Первый объединитель 

Японии – Тоётоми Хидэёси и его политическая деятельность. 
12. Первые европейцы в Японии (1542-1631). 
13. Экономика периода Токугава. История японского купечества. 
14. Демографические процессы в период Токугава. Развитие научной 

мысли и образования в период Токугава. 
15. Политическая борьба в Японии после «открытия» страны. Движения 

социального протеста и выступления народа в последние годы сёгуната 
Токугава. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 
 

1. Школа Нитирэн и его учение. 
2. Развитие синтоизма в средневековой Японии. 
3. История создания сегунатов в Японии. 
4. «Христианское столетие» в Японии. Деятельность Франциска Ксавье. 
5. Уильям Адамс, первый англичанин в Японии. 
6. Политика изоляции страны: причины и последствия. 
7. Сёгуны династии Токугава. 
8. Симабарское восстание в Японии. 



34 
 

9. Происхождение японского купечества. 
10. Выдающиеся политические деятели сёгуната Токугава. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Историография и источники средневековой истории Японии. 
2. Развитие феодальной экономики в период Камакура. Религиозные 

мировоззрения японцев в период Камакура. 
3. Создание и история развития  второго сёгуната Муромати бакуфу (1336-

1573). 
4. Начало объединения Японии (1551-1582). Первый объединитель Японии 

– Тоётоми Хидэёси и его политическая деятельность. 
5. Первые европейцы в Японии (1542-1631). 
6. Экономика периода Токугава. История японского купечества. 
7. Демографические процессы в период Токугава.  
8. Развитие научной мысли и образования в период Токугава. 
9. Политическая борьба в Японии после «открытия» страны.  
10. Движения социального протеста и выступления народа в последние годы 

сёгуната Токугава. 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ И РАБОТ 
 

1. Возникновение трех главных хозяйственно-культурных зон: 
Хоккайдо, Хонсю и север Кюсю, юг Кюсю и Окинава.  

2. Утверждение Китая и Кореи в роли культурных доноров. 
3. Эволюция религиозных представлений в древней Японии. 
4. Формирование общих принципов религиозной практики в древней 

Японии. 
5. Этническая история Ямато. 
6. История государства Ямато. 
7. Государство, основанное на законах  - «Рицурё кокка». 
8. СётокуТайси и его реформирование государственного  устройства. 
9. Законодательные кодексы и право в древней Японии. 
10. Эволюция системы землепользования в древней Японии. 
11. «Кодзики» и «Нихонсёки» - первые письменные источники  Японии. 
12. Борьба рода Фудзивара за политическое господство в Японии. 
13. Прикладное искусство в древней Японии. 
14. Формирование военного сословия Японии. 
15. История японской письменности. 
16. Земельная собственность и земельные отношения в средневековой 

Японии. 
17. Развитие ремесла и торговли в период Камакура. 
18. Монгольское нашествие в средневековой Японии и его последствия. 
19. Углубление религиозного синкретизма  в средневековой Японии. 
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20. Распространение дзэн-буддизма в Японии и его общественная роль. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная:   
1. Воробьев М.В. Япония в 3-7 вв. М., Наука, 1980. – 344 с.  
2. Мещеряков А.Н. Древняя Япония. М., ИДВ РАН, 2001. – 356 с. 
3. Жуков А.Е. История Японии. Т.1. С древнейших времен до 1868 г. – М., 

Институт Востоковедения РАН, 1999. – 663 с. 
4. Симонова-Гудзенко Е.К. История древней и средневековой Японии. 

М.,Наука, 1988. 
5. Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицын И. М. История Японии. М., 

1988. 
6. Сила-Новицкая Т.Г. Культ императора в Японии. Мифы, история, 

доктрины, политика. М., 1990. 
 
Дополнительная: 

1. Сила-Новицкая Т.Г. Культ императора в Японии. Мифы, история, 
доктрины, политика. М., 1990. 

2. Дж.Б.Сэнсом. Япония: краткая история культуры. – СПб., 2002. – 576 с. 
3. Мещеряков А.Н. Книга японских символов. – М., 2003. – 556 с. 
4. Арутюнов С.А., Щебенков В.Г. Древнейший народ Японии: судьбы 

племени айнов. М., 1992. 
5. Воробьев М.В. Японский кодекс «ТайхоЁро ре» (YIII в.) и право раннего 

средневековья. М.,1990 
6. Игнатович А.Н. Буддизм в Японии: Очерк  ранней истории. М.,1987.  
7. ИэнагаСабуро.  История японской культуры. М.,1972. 
8. Иофан Н.А. Культура древней Японии. М., 1974. 
9. Конрад Н.И. Избранные труды. История. М.,1974. 
10. Мещеряков А.Н. Герои, творцы и хранители японской старины. М., 1988.  
11. Мещеряков А.Н. Древняя Япония: буддизм и синтоизм. М., 1987. 
12. Япония: справочник. Ч.1. - М., 2010. 
13. Япония: справочник. Ч.2. - М., 2010.  
14. Япония от А до Я – популярная иллюстративная энциклопедия. – М., 

2000. – 640 с. 
15. 500 знаменитых японцев. Биографический справочник.– М., 2003.–296 с. 
16. Национальная религия японцев. СИНТО. – М., Крафт+., 2008. – 224 с. 
17. Трубникова Н.Н., Бачурин А.С. История религий Японии.  – М., Наталис, 

2009. – 560 с. 
18. Из истории общественной мысли Японии XYII-XIX вв. М.,1990. – 189 с. 
19. Искендеров А.А. Феодальный город Японии. М., 1961. 
20. Искендеров А.А. ТоётомиХидэёси. М., 1984 . 
21. Конрад Н.И. Очерк истории культуры средневековой Японии YII – XYI 

века. М.,1980. 
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22. НагатаХироси. История философской мысли Японии.  Пер.с  яп.  
М.,1991.  

23. Попов К.А. Законодательные акты средневековой Японии. М., 1984. 
24. РоджерсФ.Дж. Первый англичанин в Японии. М.,1996. 
25. Спеваковский А.Б. Самураи – военное сословие Японии. М.,1981. 

 
 

КОРЕЯ В ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Содержание дисциплины направленно на ознакомление студентов с 

историческими  процессами в изучаемых странах и определением их места и 
роли в мировом историческом процессе. Дисциплина предусматривает 
необходимость выработки у студентов навыков пользования понятийным и 

№ Наименование тем 
1.  Введение 
2.  Ранняя история Кореи. Корейский полуостров в догосударственную 

эпоху 
3.  Государство Древний Чосон. Протогосудартва Пуё и Три Хан. 
4.  Формирование Трех государств: Когурё, Пэкче и Силла в I – IV вв. 

Войны между Тремя государствами. 
5.  Войны Трех государств с Китаем династии Тан и объединение 

Кореи под эгидой государства Силла  
6.  Административное, социально-экономическое устройство 

Объединенного Силла. 
7.  Государство Пархэ (Бохай).  
8.  История Кореи в средние века. Становление государства Корё. 
9.  Отражение военных походов киданей в 993 - 1018 гг. и чжурчжэней 

в 1107 г. 
10.  Корё в XII – начале XIII в.: мятежи аристократии, борьба за власть 

при дворе и крестьянские восстания. 
11.  Военные походы монголов в Корё и подчинение Корё монгольской 

династии Юань Китая. 
12.  Государство Корё в XIV в. и приход к власти новой династии Ли. 
13.  Корея в XV- начале XVI в.: формирование государства Чосон раннего 

периода. 
14.  Имчжинская война 1592 - 1598 гг.  
15.  Маньчжурские военные походы в Корею 1627 - 1636 гг. Подчинение 

Кореи маньчжурской династии Цин. 
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методологическим аппаратом исторической науки при анализе новой истории 
изучаемых стран. 

В данной части учебно-образовательной программы по дисциплине 
"История изучаемых стран" специальности "5В020900 – востоковедение" 
хронологически рассматривается история Корей в новое и новейшее время. 

История региона специализации является составной частью всемирной 
истории. Так как данная страна имеет самобытную и богатую историю, 
целесообразно рассмотреть особенности их исторического развития по 
периодам. Знание истории и культуры страны  поможет сформировать вполне 
современного специалиста, способного решать важные научные проблемы, а 
также применять полученные знания на практике. 

Цель курса является дать студентам полную информацию об истории 
страны, социально-экономическом и политическом развитии в данный период, 
а также ознакомить студентов ее последствиями, с основными фактами и 
событиями исторического развития страны и т.д. Научить студентов 
самостоятельно изучать учебную и научную литературу по истории и культуре 
страны на языке изучаемой страны. 

В результате изучения данного курса студенты направления подготовки 
востоковедения должны иметь представление  о закономерностях развития 
общества, государства и о принципах формирования политики; об 
историческом многообразии культур и цивилизаций, проблемах истории, 
культуры, языка, религии страны;   знать  социально-экономическое и 
политическое развитие, основные закономерности развития истории, а также 
влияние различных социальных, политических, религиозных, исторических 
факторов на развитие общественно-политической мысли страны. 

Кроме этих, студент должен уметь профессионально анализировать 
ситуацию в стране, самостоятельно приобретать новые знания, используя 
современные образовательные технологии, на научной основе организовать 
свой труд. 

Одним из основных целей дисциплиныявляетсядать студентам полную 
информацию о государствах, их социально-экономическом и политическом 
развитии в новое время, а также ознакомить студентов с колониальной 
политикой Западных стран и ее последствиями, с основными фактами и 
событиями исторического развития изучаемых стран в новое и новейщее время 
и т.д. 

Научить студентов самостоятельно изучать учебную и научную 
литературу по истории и культуре изучаемых стран на языке изучаемой 
страны. 

А также, усвоить хронологию и периодизацию истории региона 
специализации, ознакомить с источниками и историографией по истории 
региона, изучить основные исторические события, усвоить исторические 
термины и понятия, изучить социально-экономическое и политическое 
развитие рассматриваемых стран по отдельности. 

Данная программа включает такие основные вопросы по истории Корей 
как о понятии история. О проблеме периодизации истории Кореи. Особенности 
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периодизации историков КНДР. Южнокорейская периодизация истории Кореи. 
Периодизация истории Кореи в трактовках российских и казахстанских 
корееведов. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Ранняя история Кореи. Корейский полуостров в догосударственную 

эпоху. 
Каменный век – палеолит, мезолит, неолит – на территории Корейского 

полуострова. О происхождении неолитического населения Корейского 
полуострова. Бронзовый и железный век на Корейском полуострове. 

Общая характеристика географического положения и климатических 
условий Кореи. Ландшафт Корейского полуострова, Муссонные 
климатические циклы. Сравнительная изолированность и моноэтничность 
населения. Традиционный хозяйственно-культурный комплекс Кореи. 
Доисторическая Корея. Культуры палеолита и неолита.   Недостаточность 
источниковой базы при изучении архаического периода истории Кореи. 

 
Государство Древний Чосон. Протогосудартва Пуё и Три Хан. 
Формально-хронологические этапы истории Древнего Чосона. О 

местоположении Древнего Чосона. Социально-экономическое устройство 
Древнего Чосона. История восприятия Древнего Чосона в Корее. Судьба 
четырех китайских округов на территории Древнего Чосона. 

Китайские источники о древней Корее. Образование государства Чосон. 
Дискуссии историков по вопросу периодизации древнейшей истории Кореи. 
Чосон и пограничные китайские царства. Взаимодействие Чосона и царства 
Янь (4 в. до н.э. – 222 г. н.э.) 

Формальная вассальная зависимость Чосона от царства Цинь. 
Обострение в 109–108 гг. отношений с Китаем и утрата собственной 
государственности предками корейцев. 

Социальная организация Чосона. Монархическая власть.  Зарождение 
государственного аппарата. Запретительный кодекс Чосона. 

Протогосудартва Пуё и Чингук и Три Хан: Махан, Пёнхан, Чинхан. 
Племенные объединения Корейского полуострова в первые века н.э. и их 
политическая организация. Возрастание роли ванов.  Роль и иерархия 
племенной аристократии. Домашнее рабство. Семейно-брачные отношения. 

 
Формирование Трех государств: Когурё, Пэкче и Силла в I – IV вв.  
Когурё. Пэкче. Силла. Административное, социально-экономическое 

устройство Трех государств. Легендарная версия происхождения ранних 
корейских государств Силла, Когуре и Пэкче. Борьба ранних корейских 
государств с соседними. Выход из подчинения Китаю государства Когуре. 
Наращивание территорий государством Силла. Борьба с японскими пиратами. 
Военные столкновения между Силла и Пэкче. Борьба Когуре с сянбийским 
государством Муюнов после падения китайской династии Хань в III в. н.э.  
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Политическая история государств Силла, Пэкче и Когуре в III–VI вв. Захват 
Китаем территорий трех царств в VII вв.  

Социальная организация ранних корейских государств. Возникновение 
чиновничества и системы рангов. Складывание государственной формы 
собственности и государственных форм ренты. 

 
Войны Трех государств с Китаем династии Тан и объединение Кореи 

под эгидой государства Силла.  
Войны Когурё с Китаем династии Тан в середине VII в. Покорение Пэкче 

и Когурё Китаем династии Тан и объединение Кореи под эгидой королевства 
Силла. Силлаский институт хваранов. 

 
Период Объединенного Силла. 
Период объединенного Силла.  Вассальная зависимость от танского 

Китая. Эволюция системы политической власти и внутриполитическая история 
Силла.  Период правления вана Синмуна – эпоха расцвета и могущества Силла.  
Упадок государства во второй половине IХ в. Усиление центробежных 
тенденций. Окончательный распад Силла к 935 г. 

Объединенное Силла к концу IX – началу X в.: причины распада единого 
государства. Пять основных источников сепаратизма в Силла. Хронология 
«Поздних Трех государств». Последние годы Объединенного Силла, 
сокращение теорриторий. 

 
Административное, социально-экономическое устройство 

Объединенного Силла.  
Административное устройство Объединенного Силла. Социально-

экономическое устройство Объединенного Силла. Эволюция земельных 
отношений в Корее. Практика «кормовых округов».  Надельная система 
организации государственного фонда земель и постепенное прикрепление 
крестьян к земле.  Захват служебных условных держаний  крупными 
чиновниками. Собственность буддийских монастырей. Создание системы 
государственного аппарата Силла в VI–VII вв.     Складывание военной 
организации на основе общинно-родовой организации. Культура 
Объединенного Силла. Широкое распространение буддизма и основание 
буддийских монастырей. Параллельное существование буддийской 
территориальной администрации и государственных учреждений. Попытки 
ограничить монастырскую собственность в VII–VШ вв.  

Идеология Объединенного Силла как сочетание местных верований, 
конфуцианства, буддизма и даосизма. Значение конфуцианства для развития 
сферы государственного управления. 

 
Государство Пархэ (Бохай).  
Образование государства Пархэ и проблема его этнокультурной 

принадлежности. Основные вехи истории государства Пархэ. Третий 
пархэский государь — Мун-ван (Тэ Хымму) и его реформы в государственном 
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устройстве Пархэ. Признание в 762 г. статуса полноправного государства 
Пархэ в императорском Китае. История государства Пархэ и южнокорейской и 
северокорейской историографии. 

Культура Кореи периода Трех государств. 
Верования. Конфуцианство и письменность. Материально-техническая 

культура. Архитектура. Скульптура, живопись, ремесло. Религиозные 
верования древней Кореи: переплетение тотемизма, анимизма, шаманизма, 
демонизма, культа предков и природы. Культ Неба и Луны. Проникновение 
китайской письменности и конфуцианства в Корею. Распространение буддизма 
с IV в. н.э. и даосизма – с VII в. 

 
История Кореи в средние века. Становление государства Корё. 
Объединение страны под властью Корё. Реформы системы 

государственного управления начала эпохи Корё. Социально-экономические 
реформы начала Корё. Борьба независимых от Силла правителей в начале Х в. 
и возвышение вана Гона. Провозглашение государства Коре в 918 г. 
Завершение объединения страны. Установление единой административной 
системы.  

 
Отражение военных походов киданей в 993 - 1018 гг. и чжурчжэней в 

1107 г.  
Политика Корё по отношению к киданям в Х в. Военные походы киданей 

в Корё в X–XI вв. Политика Корё по отношению к чжурчжэням в X–XII вв. 
Военные столкновения с чжурженями в ХII в. Признание государством Коре 
вассальной зависимости от чжурженьской империи Цинь в Китае. 

 
Корё в XII – начале XIII в.: мятежи аристократии, борьба за власть 

при дворе и крестьянские восстания. 
Расцвет государства Коре в ХI вв. Ослабление государства и сокращение 

государственного фонда земель в начале ХII вв. Система привилегий 
чиновничеству и имущественное расслоение в среде государственного 
аппарата. Произвол крупных землевладельцев и чиновников в отношении 
крестьян. Появление политической оппозиции дому правителей.  Рост 
крестьянских выступлений во второй половине ХII в. Мятежи корёской 
аристократии в XII в. Военная диктатура рода Чхве. Народные волнения конца 
XII – начала XIII в. 

Структура центрального аппарата. Расширение чиновничьего аппарата и 
его унификация в правление вана Мунджона.  Административно-
территориальное деление Коре.  Армия Коре.  Специфика господствующего 
класса Коре. Социальные группы податного населения. Виды земельной 
собственности в Коре. Налоговая система Коре. Внешнеэкономические 
отношения.  

 
Военные походы монголов в Корё и подчинение Корё монгольской 

династии Юань Китая. 
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Военные конфликты с киданями в начале ХIII в.  Вторжение 
монгольской армии на территорию Коре в 1218 г. Борьба Коре против 
монголов в первой половине ХIII в. Признание вассальной зависимости от 
монгольской империи в 1260 г.  

Военные походы монголов в Корё. Дипломатические отношения между 
Корё и монголами. Подчинение Корё монгольской династии Юань Китая. 
Разрушительные последствия монгольского владычества в Коре. Усиление 
феодальной эксплуатации и налогового бремени. Усиление процесса 
обезземеливания и разорения крестьянства. Крестьянские восстания ХIV в. 
Вторжение в Коре армии «красноголовых» из Китая.  

Признание вассальной зависимости от китайской династии Мин. 
Деятельность оппозиционной правительственной группировки «партии 
реформ». Военный конфликт с минским Китаем. Укрепление позиции «партии 
реформ» и возрождение централизованного государства. Ликвидация прежней 
земельной системы.   

 
Государство Корё в XIV в. и приход к власти новой династии Ли.  
Доминирование конфуцианства и буддизма в сфере идеологии и 

культуры. Активное участие буддийской церкви в политической жизни. 
Научно-технические достижения Корё. Издание исторических сочинений, 
литература, образование в Корё. Архитектура, ремесло, живопись Корё. 

Социально-экономическое положение Корё в XIV в. Попытки 
проведения реформ и приход к власти Ли Сонге. Ли Сонге – основатель новой 
корейской династии. Реорганизация центрального и местного 
государственного аппарата, его структура и функции. Административно-
территориальное деление государства. Восстановление правительственной 
армии. Укрепление замкнутости чиновничьего сословия. Резкое сужение 
полномочий и конфискация земельных владений буддистской церкви. 
Политика по увеличению численности свободного крестьянства и его 
прикрепление к государственной земле. 

 
Корея в XV- начале XVI в.: формирование государства Чосон 

раннего периода. 
Борьба за власть в первые годы династии Ли. Государственно-

административное устройство Кореи периода Чосон. Социально-
экономические изменения в раннем Чосоне. Внешние связи Кореи XV–XVI вв. 
Культурные достижения Кореи XV–XVI вв. 

Восстановление в 1401 г. отношений формального вассалитета с минской 
империей.  Укрепление северных границ Кореи крепостями. 

Изменение системы служебного землевладения и его постепенный 
упадок. Увеличение фонда частного землевладения. Восстание 1467 г. в 
провинции Хамген. 1469-1490 гг. – восстание под предводительством Чан 
Енъги.  

Социально-экономический и политический упадок Кореи в ХVI в. 
Развитие внутренней торговли, формирование местных рынков. Неуклонный 
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рост частной феодальной земельной собственности. Размывание сословной 
замкнутости феодальных землевладельцев. Обострение противоречий в среде 
корейской аристократии – борьба группировок хунгупха и сарим.   

 
Имчжинская война 1592 - 1598 гг.  
1592-1598 гг. – Имджинская война. Первый период войны (1592 – 1593). 

Флотоводец Ли Сунсин. Второй (1593 – 1597) и третий (1597 – 1598) периоды 
войны. Ухудшение внешнеполитического положения Кореи. Набеги 
чжурженей. Возрождение политики «поощрения земледелия». Последствия 
Имчжинской войны. 

 
Маньчжурские военные походы в Корею 1627 - 1636 гг. Подчинение 

Кореи маньчжурской династии Цин. 
Начало формирования представления о Корее как о «маленьком Китае» 
Захват Кореи манчьжурами и условия мира 1637 г. Вассалитет в 

отношении империи Цинь. Последствия манчьжурского нашествия. 
Правительственная политика изоляции. Корея  – «запретная страна».     

Дальнейший рост частного феодального землевладения. Усиление 
социальной дифференциации.  Волна народных восстаний 1671 года.   

Проникновение в Корею европейской культуры. Подъем военного дела. 
Возникновение прагматического идейного течения сирхак на рубеже ХVI–
ХVII вв.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Палеолит, неолит и бронзовый век на Корейском полуострове 
2. Корейского полуострова (X-III вв. до н. э.). Проблема 

происхождения древнего Чосона (X-IV вв. до н.э.) 
3. Оформление зрелой государственности в Когурё, Пэкче и Силла, 

их борьба за гегемонию на Корейском полуострове (IV-V вв.) 
4. Постепенное развитие ранней государственности в Силла.  
5. Ситуация на Корейском полуострове в VII в. Объединение 

Корейского полуострова под властью Силла 
6. Государство объединенное Силла. Социально-экономические 

отношения Силла. 
7. Государство Корё. Административная система государства Коре. 
8. Формы земельной собственности и их эволюция. 
9. Корея в ХIV–ХVвв. Кризис государственности ХIV в. и его 

причины 
10. Эволюция системы государственного управления. 
11. Конфуцианство и буддизм в генезисе корейской культуры. 
12. Изменения в сословной структуре корейского общества. 
13. Корейское государство Чосон.  Складывание государственного 

аппарата.  
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14. Экономическое развитие Кореи в ХVI–ХVII вв.  
15. Внешнеполитический кризис в Корее. Имджинская война. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 
 

1. Палеолит, неолит и бронзовый век на Корейском полуострове 
2. Корейского полуострова (X-III вв. до н. э.). Проблема 

происхождения древнего Чосона (X-IV вв. до н.э.) 
3. Оформление зрелой государственности в Когурё, Пэкче и Силла, 

их борьба за гегемонию на Корейском полуострове (IV-V вв.) 
4. Постепенное развитие ранней государственности в Силла.  
5. Ситуация на Корейском полуострове в VII в. Объединение 

Корейского полуострова под властью Силла 
6. Государство объединенное Силла. Социально-экономические 

отношения Силла. 
7. Государство Корё. Административная система государства Коре. 
8. Эволюция системы государственного управления. 
9. Конфуцианство и буддизм в генезисе корейской культуры. 
10. Изменения в сословной структуре корейского общества. 
11. Корейское государство Чосон.  Складывание государственного 

аппарата.  
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Формы земельной собственности и их эволюция. 
2. Корея в ХIV–ХVвв. Кризис государственности ХIV в. и его 

причины 
3. Эволюция системы государственного управления. 
4. Конфуцианство и буддизм в генезисе корейской культуры. 
5. Изменения в сословной структуре корейского общества. 
6. Корейское государство Чосон.  Складывание государственного 

аппарата.  
7. Экономическое развитие Кореи в ХVI–ХVII вв.  
8. Внешнеполитический кризис в Корее. Имджинская война. 
9. Экономическое развитие Кореи в ХVI–ХVII вв.  
10. Внешнеполитический кризис в Корее. Имджинская война. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 
Основная: 
1. История Кореи. Новая трактовка, М., 2001. 
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2. История Кореи (Новое прочтение). [Учебное пособие] / Под ред. 
А.В. Торкунова. – М.: МГИМО (У) – Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2003.  

3. История Кореи. – Сеул, 1995. 
4. Курбанов, С.О. Курс лекций по истории Кореи. С древности до 

конца XX в. – СПб.: СПбГУ, 2005.  
5. Тихонов В. История Кореи М., 2003. 
6. Бутин Ю.М. Корея: от Чосона к трем государствам (II в. до н.э.-

IVв.) Новосибирск, 1984. 
 
Дополнительная:   

1. Ванин Ю. В. Феодальная Корея в XIII—XIV вв. М., 1962. 
2. Волков С.В.   Ранняя история буддизма в Корее . М., 1985. 
3. Воробьёв М.В.Корея до второй трети VII в. СПб., 2002. 
4. Воробьёв М.В.Очерки культуры Кореи. СПб., 2002. 
5. Государство Бохай (698-926) и племена Дальнего Востока России. 

М., 1994. 
6. Корея,  Справочник, Сеул,1993. 
7. Ланьков А.Н: Политическая борьба в Корее XVI-XVIIIвв. СПб., 

1995. 
8. Ли Ги Бэк. История Кореи: новая трактовка. М., 2000. 
9. Очерк Корейской истории, Пхеньян, 1991. 
10. Пак М.Н. Очерки по историографии Кореи М., 1987. 

 
ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ ТУРЦИИ 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1.  Введение.   Географическое положение Малой Азии. Древнее 

население. Источники и историография истории Древнехеттского 
царства. 

2.  Древнехеттский период (XVIII-XVI вв. до н.э.). Особенности 
политического правления в Хеттском царстве. 

3.  Малая Азия в составе державы Ахеменидов и державы 
А.Македонского. Малая Азия под властью Селевкидов и 
Птолемеев.  Греческие города Малой Азии. 

4.  Независимые государства Малой Азии в постэллинистический 
период. 
 

5.  Образование Восточно-Римской империи и Малая Азия в составе 
Византии. 

6.  Древние тюркские племена и тюркские государства и их 
этнический состав. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Содержание дисциплины направленно на ознакомление студентов с 

историческими  процессами в изучаемых странах и определением их места 
и роли в мировом историческом процессе. Дисциплина предусматривает 
необходимость выработки у студентов навыков пользования понятийным и 
методологическим аппаратом исторической науки при анализе новой 
истории изучаемых стран. 

В данной части учебно-образовательной программы по дисциплине 
"История изучаемых стран" специальности "5В020900 – востоковедение" 
хронологически рассматривается история Турции в новое и новейшее 
время. 

История региона специализации является составной частью всемирной 
истории. Так как данная страна имеет самобытную и богатую историю, 
целесообразно рассмотреть особенности их исторического развития по 
периодам. Знание истории и культуры страны  поможет сформировать 
вполне современного специалиста, способного решать важные научные 
проблемы, а также применять полученные знания на практике. 

Цель курса является дать студентам полную информацию об истории 
страны, социально-экономическом и политическом развитии в данный 
период, а также ознакомить студентов ее последствиями, с основными 
фактами и событиями исторического развития страны и т.д. Научить 
студентов самостоятельно изучать учебную и научную литературу по 
истории и культуре страны на языке изучаемой страны. 

В результате изучения данного курса студенты направления 
подготовки востоковедения должны иметь представление  о 
закономерностях развития общества, государства и о принципах 
формирования политики; об историческом многообразии культур и 
цивилизаций, проблемах истории, культуры, языка, религии страны;      

7.  Государство Великих Сельджукидов и Румский султанат. 
8.  Переселение первых тюрков в Малую Азию. 

 
9.  Правление Баязида І. Нашествие Тимура и его последствия. 
10.   Появление новой могущественной державы - Османской империи 

в ХҮ в. 
11.  Завоевательная политика Османской империи в І пол. ХҮІ в. 
12.   Государственное устройство  Османской империи. 
13.  Османская империя в ХҮІІ в. 
14.  Взаимоотношение Османской империи с европейскими 

государствами и с Россией. 
15.  Ухудшение внутренного положения. Реформы Кепрюлю. 
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знать социально-экономическое и политическое развитие, основные 
закономерности развития истории, а также влияние различных социальных, 
политических, религиозных, исторических факторов на развитие 
общественно-политической мысли страны. 

Кроме этих, студент должен уметь профессионально анализировать 
ситуацию в стране, самостоятельно приобретать новые знания, используя 
современные образовательные технологии, на научной основе организовать 
свой труд. 

Одним из основных целей дисциплины является дать студентам 
полную информацию о государствах, их социально-экономическом и 
политическом развитии в новое время, а также ознакомить студентов с 
колониальной политикой Западных стран и ее последствиями, с основными 
фактами и событиями исторического развития изучаемых стран в новое и 
новейщее время и т.д. 

Научить студентов самостоятельно изучать учебную и научную 
литературу по истории и культуре изучаемых стран на языке изучаемой 
страны. 

А также, усвоить хронологию и периодизацию истории региона 
специализации, ознакомить с источниками и историографией по истории 
региона, изучить основные исторические события, усвоить исторические 
термины и понятия, изучить социально-экономическое и политическое 
развитие рассматриваемых стран по отдельности. 

Географическое положение Малой Азии. Древнее население. 
Источники и историография истории Древнехеттского царства. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Древнехеттский период (XVIII-XVI вв. до н.э.). Особенности 

политического правления в Хеттском царстве. 
Города-государства на территории Малой Азии. Образование 

централизованного Хеттского государства в XVIII в. До н.э. Древнехеттский 
период (XVIII-XVI вв. до н.э.). Особенности политического правления в 
Хеттском царстве. Среднехеттский период (XV в. До н.э.). Новохеттская 
держава (XIV-XIII вв. до н.э.). Внешняя политика Хеттского государства. 
Сельское хозяйство, ремесло и торговля. Особенности классового деления в 
хеттском обществе, нашествие «народов моря» и распад Древнехеттского  
государства. Культура. Внутренняя и внешняя политика государств Фригии и 
Лидии в Малой Азии. 

 
Малая Азия в составе державы Ахеменидов и державы 

А.Македонского. Малая Азия под властью Селевкидов и Птолемеев.  
Греческие города Малой Азии. 

Завование Малой Азии в ҮІ в. до н.э. персами и их правление. Поход 
А.Македонского на Восток. Победа при Гранике. Войны диадохов. 
Образование эллинистических государств.   
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Независимые государства Малой Азии в постэллинистический 

период.  
Независимые государства Пергам, Вифиния, Каппадокия, Понт. 

Пергамское царство в западной Малой Азии (ІІІ-ІІвв.до.н.э.). Преобладание 
греческих начал в общественной и государственной структуре. Экономика. 
Сельское хозяйство.  Ремесло и торговля. Особенности политической 
структуры. Атталиды. Внешняя политика. Пергамское царство в составе 
Римской империи.  Понтийское царство в северо-восточной части Малой Азии. 
Внутренняя и внешняя политика. Завование Римом Понтийского царства. 

 
Образование Восточно-Римской империи и Малая Азия в составе 

Византии.  
Источники Китая, европейских и русских авторов о древних гуннов. 

Историография истории гуннов. Н.А.Аристов, В.В.Бартольд, Л.Гумилев, 
К.Акишев и т.д. Образ жизни и религизная вера гуннов. Государство гуннов. 
Внутренняя и внешняя политика. Взаимоотношение с Китаем. 

 
Древние тюркские племена и тюркские государства и их этнический 

состав. 
Источники о древних тюрков. Орхона-Енисейские памятники. М.Кашкари 

и его сведения о тюрков. Историография. Древнетюркские племена и их 
этнический состав.  Происхождение тюрков. Первый тюркский каганат. 
Государственная и социальная структура. Экономика. Внешняя политика. 
Кризис и распад империи тюрков. Восточнотюркский и западнотюркский 
каганаты. Тюркские государства в ҮІІІ-ХІІІвв. Религия и культура тюрков.  

 
Государство Великих Сельджукидов и Румский султанат. 
Тюркоязычные племена огузов. Противостояние между Сельджукидами и 

Газневидами. Тогрул-бек. Образование Сельджукидского государства. 
Завоевательные походы. Сражение с Византией под Манцикертом  1071г.  
Распад единой Сельджукидской державы. Образование Румского султаната  в 
Малой Азии. Распространение влияния Румского султаната на Трапезундское 
царство. Поражение от монголов в 1243г. при Кесе Даге. Свержение власти 
Сельджукидов в нач. ХІҮв.  

 
Переселение первых тюрков в Малую Азию. 
Великое переселение народов и первые тюрки в Анатолии и Фракии. 

Булгары, сувары, авары и хазары. Переселение тюрков в Анатолию из Средней 
Азии, Ирана и Афганистана в ҮІІІ-Хвв. 

Нашествие монголов и вторая волна тюркской миграции в Анатолию. 
«Эпоха бейликов». Османский бейлик и его полное освобождние от 
Сельджуков. Постепенное усиление Османского бейлика. Тимарная система. 
Завоевательная политика Османского бейлика в Юго-Восточной Европе во ІІ 
пол. ХІҮв. Усиление могущества Османского султана. Правление Мурада І. 
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Правление Баязида І. Нашествие Тимура и его последствия. 

Завоевательная политика Мехмеда І. Восстание Бедреддина Симави. 
Становление Османского государства. Тимарная система. Сипахи. Янычары.  
Правление султана Баязида І. Система Капыгул.  

 
Появление новой могущественной державы - Османской империи. 
Развал Византии ХІІ-ХҮ вв.. Феодальный строй Османской империи. 

Правление Мехмеда ІІ Фатиха и его завоевание Константинополя.  Канун-
наме. Восстание в Малой Азии.  

 
Завоевательная политика Османской империи в І пол. ХҮІв. 

Обострение отношений с Ираном. Завование арабских стран. Правление 
султана Сулеймана Великолепного.  

 
Государственное устройство  Османская империи. 
Апогей мощи и славы Османской империи. Экономическое положение. 

Государственное устройство. Армия. 
 
Османская империя в ХҮІІ в. 
Политическое и социально-экономическое положение. Антифеодальное 

восстание крестьян.  
 
Взаимоотношение Османской империи с европейскими 

государствами и с Россией. 
Взаимоотношение Османской империи с европейскими государствами и с 

Россией. Капитуляция 1535г. Упадок военно-ленной системы.  
 
Ухудшение внутренного положения. Реформы Кепрюлю. 
Антифеодальные движения. Освободительные движения Балканских 

стран против Османского ига. Ухудшение внутренного положения. Реформы 
Кепрюлю. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Политическое и социально-экономическое развитие 

Древнехеттского государства. 
2. Внешняя политика Хеттского государства. 
3. Внутренняя и внешняя политика Лидии и Фригии. 
4. Правление Селевкидов в Малой Азии. 
5. Династия Птолемеев и Малая Азия. 
6. Внутренняя и внешняя политика Пергамского царства. 
7. Внутренняя и внешняя политика Понтийского царства. 
8. Малая Азия в составе Византийской имеперии. 
9. Внутренняя и внешняя политика империи гуннов. 
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10. Историография истории тюрков. 
11. Внешняя политика древнетюркской империи. 
12. Политическая и социально-экономическая структура 

древнетюркского государства. 
13. Образование государства Великих Сельджукидов. 
14. Распад Румского султаната и  «эпоха бейликов». 
15. Завоевательная политика Османского государства в ХІҮв. 
 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 
 
1. Политическое и социально-экономическое развитие 

Древнехеттского государства. 
2. Внешняя политика Хеттского государства. 
3. Внутренняя и внешняя политика Лидии и Фригии. 
4. Правление Селевкидов в Малой Азии. 
5. Династия Птолемеев и Малая Азия. 
6. Внутренняя и внешняя политика Пергамского царства. 
7. Внутренняя и внешняя политика Понтийского царства. 
8. Малая Азия в составе Византийской имеперии. 
9. Внутренняя и внешняя политика империи гуннов. 
10. Историография истории тюрков. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Образование государства Великих Сельджукидов. 
2. Распад Румского султаната и  «эпоха бейликов». 
3. Завоевательная политика Османского государства в ХІҮв. 
4. Образование Османского государства и его внутренняя структура. 
5. Правление султана Мехмеда ІІ Фатиха.  
6. Завоевание арабских стран Османской империей. 
7. Взаимоотношение Османской империи и Ирана в средние века. 
8. Социально-экономическое положение  Османской империи в ХҮІв. 
9. Упадок военно-ленной системы и реформы Кепрюлю. 
10. Османская империя и Россия в ХҮІ-ХҮІІвв. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. Гумилев Л.Н. Древние тюрки. СПб, 2007. 
2. Истоки тюрков. Алматы, 2005. 
3. Закиев М.З. Происхождение тюрков и татар. М., 2003. 
4. Бартольд В.В. Работы по истории и филологии тюркских и 

монгольских народов. М., 2002. 
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5. Еремев Д.Е. История Турции в средние века и новое время. М., 
1992. 

6. Османская империя: государственная власть и социально-
политическая структура. М.,1990. 

7. Петросян Ю.А. Османская империя: могущество и гибель. М.,1990. 
8. История Востока в 6 т. Восток в средние века. Т2, Восток на 

рубеже средневековья и нового времени ХҮІ-ХҮІІІвв.Т3 М., 2002. 
9. Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-

Восточной Европы в ХҮ-ХҮІвв. М., 1984. 
 
Дополнительная: 
1. Вайнберг В.И. Этногеография Туран в древности. М.,1999. 
2. История Востока в 6 т. Восток в средние века. Т2 М., 2002. 
3. Тюркские народы: Энциклопедический справочник. Алматы, 2004. 
4. Мейер М.С. Османская империя в ХҮІІІв. Черты структурного 

кризиса. М., 1991. 
5. Лорд Кинросс. Расцвет и упадок Османской империи. М.,1999. 

 
 

ИСТОРИЯ АРАБСКИХ СТРАН В ДРЕВНОСТИ И 
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Название тем 

1 Введение. Царства Северной Аравии и Южноаравийские 
государства. 

2 Аравия в древности. 
3 Население Аравии.  
4 Социально-экономические отношения в Аравии V–VII вв.   
5 Религиозные верования арабов до ислама. 

6 Обстановка на Ближнем Востоке в начале ҮІІ века. Появление 
новой религии – ислама. 

7 Победа ислама в Аравии.  

8 Образование Халифата. Арабский халифат в период «Золотого 
века».  

9 Эпоха великих завоеваний в 633 – 656 гг.  
10 Омейядский халифат (61-750 гг.). 
11 Аббасидский халифат (750-1258 гг.). 

12 Образование независимых арабских государств на территории 
северной Африки.  

13 ХІ-ХVІ вв. Арабские государства в Северной Африке и в 
Испании. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 
Содержание дисциплины направленно на ознакомление студентов с 

историческими  процессами в изучаемых странах и определением их места и 
роли в мировом историческом процессе. Дисциплина предусматривает 
необходимость выработки у студентов навыков пользования понятийным и 
методологическим аппаратом исторической науки при анализе новой истории 
изучаемых стран.  

В данной части учебно-образовательной программы по дисциплине 
«История изучаемых стран» специальности «5В020900 – Востоковедение» 
хронологически рассматривается история Арабских стран в новое и новейшее 
время. 

История региона специализации является составной частью всемирной 
истории. Так как данная страна имеет самобытную и богатую историю, 
целесообразно рассмотреть особенности их исторического развития по 
периодам. Знание истории и культуры страны  поможет сформировать вполне 
современного специалиста, способного решать важные научные проблемы, а 
также применять полученные знания на практике. 

Цель курса является дать студентам полную информацию об истории 
страны, социально-экономическом и политическом развитии в данный период, 
а также ознакомить студентов ее последствиями, с основными фактами и 
событиями исторического развития страны и т.д. Научить студентов 
самостоятельно изучать учебную и научную литературу по истории и культуре 
страны на языке изучаемой страны. 

В результате изучения данного курса студенты направления подготовки 
востоковедения должны иметь представление  о закономерностях развития 
общества, государства и о принципах формирования политики; об 
историческом многообразии культур и цивилизаций, проблемах истории, 
культуры, языка, религии страны;      знать социально-экономическое и 
политическое развитие, основные закономерности развития истории, а также 
влияние различных социальных, политических, религиозных, исторических 
факторов на развитие общественно-политической мысли страны. 

Кроме этих, студент должен уметь профессионально анализировать 
ситуацию в стране, самостоятельно приобретать новые знания, используя 
современные образовательные технологии, на научной основе организовать 
свой труд. 

Одним из основных целей дисциплины является дать студентам полную 
информацию о государствах, их социально-экономическом и политическом 
развитии в новое время, а также ознакомить студентов с колониальной 

14 Турецкая экспансия на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 
15 Восточный вопрос и борьба держав за османское наследство.  



52 
 

политикой Западных стран и ее последствиями, с основными фактами и 
событиями исторического развития изучаемых стран в новое и новейщее время 
и т.д. 

Научить студентов самостоятельно изучать учебную и научную 
литературу по истории и культуре изучаемых стран на языке изучаемой 
страны. 

А также, усвоить хронологию и периодизацию истории региона 
специализации, ознакомить с источниками и историографией по истории 
региона, изучить основные исторические события, усвоить исторические 
термины и понятия, изучить социально-экономическое и политическое 
развитие рассматриваемых стран по отдельности. 

Царства Северной Аравии. Североаравийские племена и государственные 
образования. Набатейское царство. Источники по изучению историю 
Набатейского царства. Тадмурское царство. Государство Хира. Государство 
Гассасинов. 

Южноаравийские государства. Южноаравийские государства в древности. 
Политическая история южноаравийских племен. Государство Маин. Царства 
Катабан и Хадрамаут и Саба. Государства Химьяритов. Города Хиджаза. 
Мекка. Общественный и политический строй Южной Аравии. Культура 
древней Аравии. Создание алфавитной системы письма. Влияние близлежащих 
племен и стран на культуру Аравийского полуострова.  

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Аравия в древности.  
Аравийский полуостров.  Физическая география, население. 

Климатические условия Аравии в VI–VII вв. Растительность и животный мир. 
Земледелие  и древние ирригационные цивилизации Месопотамии и Египта. 
Йемен в раннем средневековье. Ирригационные системы Йемена. Ремесленная 
продукция Йемена. Население Северной и Центральной Аравии. Бедуины.  
Крупные земледельческие районы. Жители Аравии: оседлые и кочевники. 
Типы смешанного хозяйства. Развитие социально-экономических отношений в 
Аравии накануне рождения ислама. 

 
Население Аравии.  
Основные этнические группы: обитатели Южной Аравии, носивших в 

раннем средневековье собирательное название «химйариты», и население в 
основном кочевое, населявшее остальной полуостров, которое соседи (по 
крайней мере с VII в. до н. э.) называли «арабами». Химйариты, создатели 
древней цивилизации Йемена, относящиеся к южносемитской группе. 
Обитатели степной Аравии, относящиеся к северосемитской группе. 
Южноарабские (йеменские, или кахтанитские) племена и северные племена 
(низаритские). Арабские  письменности: южноарабская и арамейская. 
Появление арабского алфавита. Роль письменности в формировании 
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средневековой арабской культуры как особого этапа развития культуры 
Средиземноморья и Среднего Востока. 

Аййам ал-араб («дни арабов»), поэтические сборники – «диваны», 
источники сведений о жизни и представлениях домусульманских кочевников 
Аравии. 

 
Социально-экономические отношения в Аравии V–VII вв.   
Изучение социально-экономических отношений раннесредневековой 

Аравии. Социально-экономический строй домусульманской Аравии. 
Социально- экономическое развитие кочевого общества. Истоки зарождения 
государственности в Аравии. Образование мусульманского государства. 
Оседлые племена Северной и Центральной Аравии. 

Классовое общество в Южной Аравии к VII в.. Значения 
самоуправляющихся общин – шаабов. Функции шаабов в возведении 
общественных зданий, строительство укреплений, сооружении и поддержании 
порядка ирригационных систем. Падение роли городских общин, превращение 
городов-государств в города. Исчезновение господствовавшего общинно- 
городского строя. Процессы феодализации, происходившие в 
Средиземноморье, в Аравии и в Иране в IV–VI вв. 

 
Религиозные верования арабов до ислама.  
Процесс трансформации политеизма в монотеизм в Йемене. 

Распространение монотеистических религии Ближнего Востока: иудаизма и 
христианство. Проникновение иудаизма в Аравию. Иудейские колонии в 
оазисах Хиджаза и Неджда.  Мекка в начале VII в. Мекка как культовый центр. 
Особое значение Мекки как культового центра. Храм Ка'ба. Значение Ка'бы. 
Генеалогия племени курайш. Совет курайшитов (ал-мала, ан-надва). Статус 
Дар ан-надва. 

 
Обстановка на Ближнем Востоке в начале ҮІІ века. Появление новой 

религии – ислама.  
Феномен рождения новой религии. Жизнь и деятельность пророка 

Мухаммада. Коран как единственный подлинный источник. Источники 
сведений о жизни и деятельности Мухаммада. Первые письменные сочинения 
биографического характера. Первая полная связная биография (сира) Ибн 
Исхака (704–767). Обработка Ибн Хишама в начале IX в. Начало религиозной 
проповеди Мухаммада. Акабское соглашение и переселение Мухаммада в 
Йасриб. Формирование общины. Хиджра и ее значение. Битва при Бадре.  
Формирование мусульманской догматики и обрядности. Битва при Ухуде. 
Новые юридические понятия. Сложение мусульманской семейной этики. Битва 
у Рва.  

 
Победа ислама в Аравии.   
Ирано-византийская война. Паломничество и договор в Худайбии в 628 г. 

Завоевание Хайбара и Фадака. Дипломатические шаги Мухаммада. 
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Установления дипломатических отношений с Гассанидами и непосредственно 
с Византией. Битва при Муте в 629 г. Сражение при Хунайне и осада Таифа в 
630 г. Зарождение государственности. Последние походы.  «Прощальное 
паломничество». Кончина Мухаммада. 

 
Образование Халифата. Арабский халифат в период «Золотого века».  
Смерть посланника Аллаха и проблема преемника. Верхушка мухаджиров 

и принятие решении «заместителя посланника Аллаха», халифа расули-л-лах. 
Объединение в руках халифа светской и духовной власти. Избрания Абу Бакра. 
Отступничество (ридда) и борьба с ним. Выступления против власти Медины. 
Восттании в Неджде во главе с Тулайхой, Мусайлимой в Йамаме. Борьба за 
установление власти халифа в Хадрамауте. Первое столкновение с Ираном. 
Иракский поход Халида б. Ал-Валида. 

 
Эпоха великих завоеваний в 633 – 656 гг.  
Организация похода на Византию. Первый успех: победа при Аджнадайне 

в 634 г.. Смерть Абу Бакра. Сражение под Фихлем и сдача Дамаска. Борьба за 
Хиру. Военные действия в Месопoтамии в 634–636 гг. Разгром сасанидского 
Ирана. Бои в Хузистане. Битва при Нихавенде и перелом в войне с 
сасанидским Ираном в 643 г.. Завоевание Азербайджана в 644 г.. Завоевание 
Египта в 641 г.. Вторжение в Египет и сдача Александрии в 641 г. 

 
Омейядский халифат (61-750 гг.).  
Арабские завоевания и становление мусульманского теократического 

государства. Образование Омейядского халифата. Халифат в период правления 
суфианидов и марванидов. Общественный строй Дамасского халифата. 
Арабские завоевания. 

 
Аббасидский халифат (750-1258 гг.).  
Багдадский халифат. Государственно-административная система 

Багдадского халифата. Политический строй халифата. Развитие земледелия, 
ремесла и торговли. Развитие арабо-мусульманской культуры. Период 
ренессанса. Завоевание Испании арабами. Битва под Пуатье. Кордовский 
халифат. Андалузская цивилизация. Начало междоусобной войны. Реконкиста. 

 
Образование независимых арабских государств на территории 

северной Африки.   
Появление полунезависимых княжеств на территории северной Африки. 

Идрисиды (788-974), Аглабиды (800-909), Тулуниды (868-905), Ихшидиды 
(935-963), Хамдины (944-1003). Кордовский халифат. Завоевание Испании 
арабами. Покорение Вестготских княжеств. Битва под Пуатье. Народные 
движения в Багдадском халифате. Распад Аббасидского халифата. 

 
ХІ-ХVІ вв. Арабские государства в Северной Африке и в Испании.  
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Египет и Сирия в ХІ-ХV вв. Государство Фатимидов. Внутренняя и 
внешняя политика Фатимидского государства. Государство Айюбидов. 
Крестовые походы. Борьба против крестоносцев. Установление власти 
мамлюков в Египте и Сирии. Монгольское нашествие на Ближнем Востоке. 
Тимуриды. Образование самостоятельных государственных объединений на 
территории Магриба. Мурабиты. Государство Альморавидов. Империя  
Альмохадов. 

 
Турецкая экспансия на Ближнем Востоке и в Северной Африке.  
Арабские страны в составе Османской Империи. Общественный строй 

арабских стран. Землевладения в арабских провинциях Османской империи. 
Арабские города. Формы промышленного производства. Сельское хозяйство.. 
Гнет османских завоевателей и их арабских вассалов. Восстания арабских 
народов Османской империи  в конце ХҮІ – начале ХҮІІ вв. Антитурецкие 
восстания в Сирии, Ливане и Ираке. Режим капитуляции. 

 
Восточный вопрос и борьба держав за османское наследство .  
Кризис Османской империи. Потеря юго-восточной части  Аравийского 

полуострова. Договоры Османской империи с Францией. Экспедиция 
Бонапарта в Египет. Египет в эпоху Мухаммеда Али. Реформы, завоевательные 
походы  и капитуляция Мухаммеда Али. Восточный вопрос. Французское 
завоевание Магриба. Государство Абд аль-Кадира Алжирского. 
Проникновение  Германии, Англии, Италии в арабские страны. Установление 
протектората в Тунисе и Марокко. Захват  Ливии Италией. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Появление первых государственных образовании  в Аравии. 
2. Классовое общество в Южной Аравии к VII в. 
3. Основные этнические группы Аравии. 
4. Религиозные верования арабов до ислама. 
5. Феномен рождения новой религии. 
6. Жизнь и дятельность пророка Мухаммада. 
7. Период правления четырех праведных халифов. 
8. Источники по изучению древней истории арабов. 
9. Арабские завоевания и становление мусульманского теократического 

государства. Халифат Омейядов (661-750 гг.). 
10. Халифат Аббасидов (750-1257 гг.). 
11. История мамлюков и правление Султана Байбарса в Сирии и Египте. 
12. Средневековая арабо-мусульманская культура. 
13. Турецкая экспансия на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Арабские страны в составе Османской Империи. 
14. Северо-африканские государства халифата: Идрисиды, Аглабиды, 

Тулуниды, Ихшидиды, Хамданиды. 
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15. Египет в XI – XV вв. Государство Айюбидоов. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТА 

 
1. Появление первых государственных образовании  в Аравии. 
2. Классовое общество в Южной Аравии к VII в. 
3. Основные этнические группы Аравии. 
4. Религиозные верования арабов до ислама. 
5. Феномен рождения новой религии. 
6. Жизнь и дятельность пророка Мухаммада. 
7. Период правления четырех праведных халифов. 
8. Источники по изучению древней истории арабов. 
9. Средневековая арабо-мусульманская культура. 
10. Турецкая экспансия на Ближнем Востоке и в Северной Африке.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Арабские завоевания и становление мусульманского 
теократического государства. Халифат Омейядов (661-750 гг.). 

2. Халифат Аббасидов (750-1257 гг.). 
3. История мамлюков и правление Султана Байбарса в Сирии и 

Египте. 
4. Средневековая арабо-мусульманская культура. 
5. Турецкая экспансия на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Арабские страны в составе Османской Империи. 
6. Северо-африканские государства халифата: Идрисиды, Аглабиды, 

Тулуниды, Ихшидиды, Хамданиды. 
7. Египет в XI – XV вв. Государство Айюбидов. 
8. Арабские страны в составе Османской Империи. 
9. Северо-африканские государства халифата: Идрисиды, Аглабиды, 

Тулуниды, Ихшидиды, Хамданиды. 
10. История мамлюков и правление Султана Байбарса в Сирии и 

Египте. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная:  
1. Большаков  О.Г. История халифата.  Т 1-3. М.,1998. 
2. Беляев В.А.Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье. 

М., 1965., 2002.  
3. Очерки истории арабской культуры 5-15 вв. М.,1982. 
4. Пигулевская Н.В.Арабы у границ Византии и Ирана в 4-6вв. М., 1998. 
5. Большаков О.Г. История халифата (в 4-х т.) том 1 - 2. М., 1989. 1998. 
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6. Фильштинский И.М. История арабов и Халифата (750-1517 гг). Издание 
второе, исправленное и дополненное. М., Формика, 2001. -352 с. 

7. Али Заде Айдын Ариф-оглы. Хроники мусульманских государств. 1-7 
веков хиджры. Изд. 2-е, исправ. И доп. – М., УММА, 2004. – 445 с. 

8. Васильев Л.С. История Востока. М., 2001. 
 
Дополнительная: 
1. Васильев Л.С. История Востока. М., 2001.  
2. Пиотровская М.Б. Южная Аравия в раннее средневековье. М., 1985. 
3. Негря Л.В. Общественный строй Северной и Центральной Аравии в 5-7  

вв. М., 1986. 
4. Беляев В.А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье. 

М., 1986. 
5. Ислам в истории народов Востока. М.,1981. 
6. В.В. Бартольд.  Работы по истории ислама и арабского Халифата. 

Сочинения, т.6. М.,1966. 
 
 

ИСТОРИЯ ИРАНА В ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование тем 
1.  Введение. Иран  в эпоху палеолита (40 – 13 тыс. лет до н.э.)  и 

неолита(13 тыс. лет до н.э. – 3  в. до н.э.). 
2.   Древная цивилизация на территории Ирана. Элам и Мидийское 

царство. 
3.  Государство ахеменидов. 
4.  Держава Александра Македонского – государство селевкидов. 
5.   Парфянское государство. Государственный строй Парфянского 

государства. 
6.  Образование державы Сасанидов.  
7.  Религия и культура в Сасанидском Иране. 
8.  Иран при последних Сасанидах. 
9.  Иран в составе Арабского халифата (середина VII – начало XІ вв.). 
10.  Государства газневидов и сельджукидов в Иране. 
11.  Иран под властью монголов и государства ильханидов (1220-1353 

гг.). 
12.  Иран в послемонгольский период и народные движения в середине 

XIV XV вв. 
13.  Иран под властью Тимура и тимуридов. 
14.  Сефевидское государство (XVI в). 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Содержание дисциплины направленно на ознакомление студентов с 

историческими  процессами в изучаемых странах и определением их места и 
роли в мировом историческом процессе. Дисциплина предусматривает 
необходимость выработки у студентов навыков пользования понятийным и 
методологическим аппаратом исторической науки при анализе новой истории 
изучаемых стран.  

В данной части учебно-образовательной программы по дисциплине 
«История изучаемых стран» специальности «5В020900 – Востоковедение» 
хронологически рассматривается история Корей в новое и новейшее время. 

История региона специализации является составной частью всемирной 
истории. Так как данная страна имеет самобытную и богатую историю, 
целесообразно рассмотреть особенности их исторического развития по 
периодам. Знание истории и культуры страны  поможет сформировать вполне 
современного специалиста, способного решать важные научные проблемы, а 
также применять полученные знания на практике. 

Цель курса является дать студентам полную информацию об истории 
страны, социально-экономическом и политическом развитии в данный период, 
а также ознакомить студентов ее последствиями, с основными фактами и 
событиями исторического развития страны и т.д. Научить студентов 
самостоятельно изучать учебную и научную литературу по истории и культуре 
страны на языке изучаемой страны. 

В результате изучения данного курса студенты направления подготовки 
востоковедения должны иметь представление  о закономерностях развития 
общества, государства и о принципах формирования политики; об 
историческом многообразии культур и цивилизаций, проблемах истории, 
культуры, языка, религии страны;      знать социально-экономическое и 
политическое развитие, основные закономерности развития истории, а также 
влияние различных социальных, политических, религиозных, исторических 
факторов на развитие общественно-политической мысли страны. 

Кроме этих, студент должен уметь профессионально анализировать 
ситуацию в стране, самостоятельно приобретать новые знания, используя 
современные образовательные технологии, на научной основе организовать 
свой труд. 

Одним из основных целей дисциплины является дать студентам полную 
информацию о государствах, их социально-экономическом и политическом 
развитии в новое время, а также ознакомить студентов с колониальной 
политикой Западных стран и ее последствиями, с основными фактами и 
событиями исторического развития изучаемых стран в новое и новейщее время 
и т.д. 

15.  Средневековая культура и идеология  Ирана. 
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Научить студентов самостоятельно изучать учебную и научную 
литературу по истории и культуре изучаемых стран на языке изучаемой 
страны. 

А также, усвоить хронологию и периодизацию истории региона 
специализации, ознакомить с источниками и историографией по истории 
региона, изучить основные исторические события, усвоить исторические 
термины и понятия, изучить социально-экономическое и политическое 
развитие рассматриваемых стран по отдельности. 

Иран  в эпоху палеолита (40 – 13 тыс. лет до н.э.)  и неолита(13 тыс. лет до 
н.э. – 3  в. до н.э.). Иран: географическая среда, население, источники и 
историография. Элам и Мидийское царство 

Географическая среда. Индоевропейская языковая семья и ее ветви. 
Происхождение наименования Ирана. Источники по истории Ирана. История 
изучения Ирана. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Древняя цивилизация на территории Ирана.  
Эламская цивилизация. Связь Элама с государствами Месопотамии. 

Культура Древнего Элама. Мидийское царство. Распространение 
ираноязычных племен в Мидии. Ассирийцы в Мидии. Вторжение 
киммерийцев и скифов. Возникновение и расцвет Мидийского царства.  

 
Государство ахеменидов.  
Создание Ахеменидского государства и завоевания Ахеменидов. 

Восстания покоренных Ахеменидами народов. Реформы Дария. Греко-
персидские войны. Ахеменидское государство после Ксеркса. Падение 
Ахеменидского государства.Религия древнего и средневекового Ирана. 
Древние религиозные верования. Приход Ислама на территорию Ирана. 
Шиизм. 

 
Держава Александра Македонского – государство Селевкидов.  
Завоевание греками Малой Азии, Сирии и Египта. Захват Вавилона и Суз. 

Сожжение Персеполя. Борьба народов Средней Азии против греко-
македонского завоевания. Государство Селевкидов. Упадок государства 
Селевкидов. Греко-Бактрийское и Парфянское государства.  

 
Парфянское государство.  
Образование Парфянского государства и их борьба с Селевкидами. 

Экспансия Рима на Восток и войны Парфии с Римом за гегемонию в 
Восточном Средиземноморье. Государственный строй Парфянского 
государства. Внутренняя борьба в Парфии. Вторжение в Парфию римских 
войск. Падение Парфянского государства.  

 
Иран при Сасанидах.  
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Образование державы Сасанидов. Государственный строй при Сасанидах.  
 
Культура и религия в Сасанидском Иране.  
Внешняя политика Сасанидов. Реформы Хосрова I Ануширвана. Иран при 

последних Сасанидах. Культурные связи древней Ирана. Религия.  Появление 
письменности. Наука. Развитие литературы. Технология. Архитектура и 
монументальное строительство. Прикладное искусство. Традиционно-бытовая 
культура. 

 
Иран при последних Сасанидах. 
Социально-экономическое развитие Ирана при Сасанидах. Культура 

Сасанидского Ирана.  
 
Иран в составе Арабского халифата (середина VII – начало X вв.).  
Завоевание Ирана арабами. Последствия арабского завоевания. Иран при 

Омейядах. Борьба против Омейядов. Падение халифата Омейядов. Создание 
Аббасидского халифата. Народные восстания в Иране. Распад Аббасидского 
халифата. Восстание зинджей. 

 
Государства газневидов и сельджукидов.  
Государство Газневидов. Государство Сельджукидов. Распад державы 

Сельджукидов. Исмаилиты в Иране. Государство хорезмшахов. Культура и 
идеология в Иране в X- начале XIII вв. 

 
Иран под властью монголов и государства ильханидов (1220-1353 гг.).  
Завоевание Ирана монголами. Последствия монгольского завоевания. 

Основание государства ильханов Хулагуидов. Внутренний строй государства 
Хулагуидов. Налоговая система ильханов. Реформы Газан-хана. Политический 
распад Ирана. 

 
Иран под властью Тимура и Тимуридов.  
Движение сарбедаров. Народные движения в других областях Ирана в 

XIV в. Иран под властью Тимура и Тимуридов. Народные движения в первой 
половине XV в. 

 
Сефевидское государство (XVI в.).  
Сефевиды и кызылбаши. Образование Сефевидского государства. 

Политика Сефевидов при Исмаиле I и Тахмаспе I. Укрепление государства 
Сефевидов.  Народные восстание в XVI в. Иран на рубеже  XVI и XVII вв. 
Реформы и политика Аббаса I. Внешняя политика Аббаса и его преемниках. 
Феодальное  отношение в Иране  XVII вв. Государственный строй  
Сефевидского Ирана .Культура и религия в XVII вв. 

 
Средневековая культура и идеология  Ирана 
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Литература средневекового Ирана. Изобразительное искусство. Влияние 
Ислама в иранскую и культуру качевников. Расвет иранской  культуры при 
Хулагухане. Иранская архитектура после монголской эпохи. Культурное 
взаимовлияние иранцев    в мир  кочевников. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Характеристика географического положения и природно-
климатических условий региона.  

2. Важнейшие источники по истории Ирана и Средней Азии.  
3. Население и язык. Принадлежность языка древних иранцев к 

конкретной языковой ветви языковой семьи;  
4. Образование Мидийского союза ираноязычных племен.  
5. Реформы Киаксара.  
6. Включение Мидии в состав Персидской державы при Кире II.  
7. Образование Персидского княжества в VII в. до н.э.  
8. Захват престола Дарием I и политический кризис 
9. Греко-персидские войны.  
10. Государственный строй Ирана при сасанидах.  
11. Восстание "мага" Гауматы. 
12. Восточный поход Александра Македонского и крушение державы 

Ахеменидов.  
13. Возникновение зороастризма. 
14. Памятники архитектуры и искусства. 
15. Последствия арабского завоевания. 
 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 
 

1. Характеристика географического положения и природно-
климатических условий региона.  

2. Важнейшие источники по истории Ирана и Средней Азии.  
3. Население и язык. Принадлежность языка древних иранцев к 

конкретной языковой ветви языковой семьи. 
4. Иран в эпохи Сиалки. Влияние расселение племен джейтунской 

культуры. 
5. Образование Мидийского союза ираноязычных племен.  
6. Реформы Киаксара.  
7. Включение Мидии в состав Персидской державы при Кире II.  
8. Образование Персидского княжества в VII в. до н.э.  
9. Захват престола Дарием I и политический кризис. 
10. Греко-персидские войны.  
11. Религиозный синкретизм и веротерпимость в Персидской державе.  
12. Восстание "мага" Гауматы. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Социально-экономический и политический строй аббасидского 
халифата.   

2. Восстание зинджей. 
3. Образование государство Газневидов. 
4. Образование государство Сельджукидов. 
5. Завоевательные походы монголов на Иран.  
6. Движение сарбедаров. 
7. Внутренний строй государства Хулагуидов. 
8. Реформы Газан-хана. 
9. Иран под властью Тимура и Тимуридов. 
10. Государство хорезмшахов. 
11. Государства сефевидов. 
12. Искусство и литература средневекового Ирана. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. Реза Эсфахани. Иран аз зардошт та қиомхай ирани. -Техран: Элхам. 

1366х/ж. -203б. 
2. Бартольд  В.В. Том 7.  Работы по исторической географии и 

истории Ирана. М., Наука, 1971. 
3. Бартольд В.В.  Том 8.  Работы по источниковедению. М., Наука, 

1973. 
4. Дандамаев  М.А. Ахеменидское  государство  и  его  значение в  

истории  древного  Востока. М., Наука, 1978. 
5. Луконин  В.Г. Культура  Сасанидского  Ирана. М., Наука, 1969.   
6. Насер Хосроу. Сафарнамэ. -Техран: Зауар, 1363х.ж. -347б 
7. Аджайб ад-дунийа (чудеса мира). -Российская АН, отдел истории, -

Москва: Наука, изд.фирма ``Восточная литература``,  1993.- 539с.Зарин Куб . 
Тарихе Иран . Тегеран, 1999. 

8. Шабани Риза. Иран тарихы. Алматы, 2002.  
9. История  Ирана в древних и средних  времен . М.,1995. 
10. Бехзади Рокия.   Древние народы Центральной Азиии и Ирана. 

Тегеран, 1995. 
11. Жеңіс Ж.Ж. Ежелгі және ортағасырлардағы Иран мен Тұран. 

Алматы. 2016 ж.     
12. Абдольхусейн Зарринкуб. Карнамэйэ Эслам. -Техран: Амир Кабир. 

1369х/ж. -296б.  
13. Азизолла Бейат. Тарихэ Иран аз зохурэ эслам та дэйоламэ. -Техран:  

Энтешарат-э донешгах-э Шахид Бехешти, 1370 х/ж. -405бет. 
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14. Истахри, Абу Исхак. Масолек ва мамолек. -Техран: ВТНК. 
1347х/ж. -37б. 

15. Абдол Али Дастғейб. Худжум-э ордуй-э моғул бэ Иран. -Техран: 
Элм, 1367х/ж. -235б. 

16. Азизолла Бейат. Тарихэ Иран аз зохур-э эслам та дэйоламэ. -
Техран: Энтешарат-э донешгах-э Шахид Бехешти, 1370 х/ж. -406бет. 

17. Машкур М.Дж.Торихе Иронзамин. -Техран: Ентешороте Ашрақи, 
1363х. -187б. 

18. Ала ад-дин Ата Малек ал-Джувейни. Торихе Джахангушоий. ІІІ 
том, Техран: Бомдод, 1329 /1911ж -345с. 

19. Жеңiс Жомарт. Ортағасырлардағы тұрандықтар және Иран (ХI-ХIҮ 
ғ.ғ. түркiлер билiгi тұсындағы Ирандағы дiни, саяси және мәдени дамулар) –
Түркiстан. ХҚТУ. 2004. -223б. 

 
Дополнительная: 
1. Авдиев В.Н. История Древнего Востока. М.,1953. 
2. Довгяло Г.И., Перзашкевич О.В., Прохоров А.А. История древнего 

Востока. Мн, 2001. 
3. История древнего Востока / Под ред. В.И.Кузищина. М.,1999. 
4. История древнего мира / Под ред. И.М. Дьяконова. Т.1-3. М., 1983. 
5.  Иванов. М.С  Бабидское восстания в Иране. Востлит. 1993 г. 
6.  Иран  и Иранцы.  Алматы 1998 г. 
7.  Иран  и Иранцы   до Ахеменидов. Москва. 2000 г. 
8.  Дьяконов. А. Древняя история Ирана. Москва. 1993 г. 

 
ИСТОРИЯ ИНДИИ В ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 

1 
Введение.   Древнейшие индийские цивилизации. Города в 
Хараппской цивилизации.  Древние арийские племена в долине 
Ганга. 

2 Древнейшие династии и государства Северной Индии. 
3 Маурийская империя и роль буддийской религии. 
4 Религиозные течения эпохи Маурьев 

5 Экономическое и культурное развитие Индии в кушано-гуптский 
период. 

6 Политическая история Северо-Западной Индии в Iв.до н.э. – Iв.н.э. 
7 Южная Индия в древности. Западные Кшатрапы и Сатаваханы 

8 Развитие феодальных отношений (VI-XII в.) Экономическое 
положение. 

9 Мусульманские завоевания и образование Делийского Султаната. 
10 Социально-экономическое положение  Делийского Султаната. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение.  
Содержание дисциплины направленно на ознакомление студентов с 

историческими  процессами в изучаемых странах и определением их места и 
роли в мировом историческом процессе. Дисциплина предусматривает 
необходимость выработки у студентов навыков пользования понятийным и 
методологическим аппаратом исторической науки при анализе древней и 
средневековой истории изучаемых стран. 

В данной части учебно-образовательной программы по дисциплине 
"История изучаемых стран" специальности "5В020900 – востоковедение" 
хронологически рассматривается история Индии в древности и средевековье. 

История региона специализации является составной частью всемирной 
истории. Так как данная страна имеет самобытную и богатую историю, 
целесообразно рассмотреть особенности их исторического развития по 
периодам. Знание истории и культуры страны  поможет сформировать вполне 
современного специалиста, способного решать важные научные проблемы, а 
также применять полученные знания на практике. 

Цель курса является дать студентам полную информацию об истории 
страны, социально-экономическом и политическом развитии в данный период, 
а также ознакомить студентов ее последствиями, с основными фактами и 
событиями исторического развития страны и т.д. Научить студентов 
самостоятельно изучать учебную и научную литературу по истории и культуре 
страны на языке изучаемой страны. 

В результате изучения данного курса студенты направления подготовки 
востоковедения должны иметь представление  о закономерностях развития 
общества, государства и о принципах формирования политики; об 
историческом многообразии культур и цивилизаций, проблемах истории, 
культуры, языка, религии страны;      знать социально-экономическое и 
политическое развитие, основные закономерности развития истории, а также 
влияние различных социальных, политических, религиозных, исторических 
факторов на развитие общественно-политической мысли страны. 

Кроме этого, студент должен уметь профессионально анализировать 
ситуацию в стране, самостоятельно приобретать новые знания, используя 
современные образовательные технологии, на научной основе организовать 
свой труд. 

11 Экономика и внешняя политика династий Сайидов и Лоди. 
12 Завоевания Бабура и образование Могольского государства. 
13 Могольское государство при Акбаре. 

14 Государственная политика Моголов при правлении Джахангире. 
Народное волнения и войны в Декане 

15 Культурное наследие Моголов и архитектурное достояние XVI-XVIII 
вв. 
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Одним из основных целей дисциплины является дать студентам полную 
информацию о государствах, их социально-экономическом и политическом 
развитии в новое время, а также ознакомить студентов с колониальной 
политикой Западных стран и ее последствиями, с основными фактами и 
событиями исторического развития изучаемых стран в древности и 
средневековье и т.д. 

А также, усвоить хронологию и периодизацию истории региона 
специализации, ознакомить с источниками и историографией по истории 
региона, изучить основные исторические события, усвоить исторические 
термины и понятия, изучить социально-экономическое и политическое 
развитие рассматриваемых стран по отдельности. 

Данная программа включает такие основные вопросы как природа 
Южной Азии. Древнейшие цивилизации Индии.  Возникновение  варнового 
строя. Города- государства в Древней Индии. Древнее до индоарийское 
население Индии. Проникновение индоевропейских племен на территорию 
Индии во II тысячелетии до нашей эры. Источники  и историография  истории 
Южной Азии.  

Периоды истории Южной Азии:  I. Древнейшая Индская цивилизация. II. 
«Ведийский период». III. «Буддийский период». IV. Классическая эпоха. 

Древнейшая Индская цивилизация  (XXIII - XVIII вв. до н.э.). Города в 
Хараппской цивилизации. Древние арийские племена в долине Ганга. 
Основные центры - Мохенджо-Даро и Хараппа. Социально-экономическое 
развитие древнего общества. Периоды развития культуры. Период распада 
древней цивилизации. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Древнейшие династии и государства Северной Индии. 
Социально-политическое положение Индии в III-VII вв. Расселение 

индоарийских племён на территорию Индии. Развитие Индии в 
ранневедийской эпохе. Перемены в экономике строе Северной Индии. 
Возникновение  варнового строя. Основание первых городов - государств в 
Древней Индии. 

 
Маурийская империя и роль буддийской религии. 
Прогрессивное развитие Северной Индии в середине I тысячелетия  до н.э. 

Процесс урбанизации. Развитие товарно-денежных отношений. Усиление 
политической власти в отдельных царствах. Образование общеиндийской 
державы Маурьев. Период расцвета Маурийского государства. Усиление и 
распростронение  буддийской религии. 

 
Религиозные течения эпохи Маурьев 
Распад державы Маурьев. Политическая неустойчивость. Усиление 

вторжения иноземцев. Объединение Северной Индии под властью Гуптской 
династии.  
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Экономическое и культурное развитие Индии в кушано-гуптский 

период. 
Период расцвета и гибель государства Гуптов. Социально-экономические 

отношения. Превращение  варнового строя в кастовую систему. Социально-
политическое положение  Индии в III-VII вв.  Индийские государства в VIII-X 
вв. Культура Древней Индии. Религия. Литература. Архитектура и искусство. 

 
Политическая история Северо-Западной Индии в I в.до н.э. – I в.н.э. 
Социально-политическое положение  Индии в III-VII вв. Раздробленность. 

Сословия, община, касты. Земельные отношения. Вторжение белых гуннов 
(эфталитов).  

 
Южная Индия в древности. Западные Кшатрапы и Сатаваханы 
Держава Харши. Индийские государства в VIII-X вв. Завоевательные 

походы Среднеазиатских феодалов.  
 
Развитие феодальных отношений (VI-XII в.) Экономическое 

положение. 
Структура общества. Индийское ремесло, торговля в VI-X вв. и их 

организация. Города в Индии. Индуизм, Ислам, Буддизм. Культура Индии. 
Индийская цивилизация и ее влияние на соседние страны. 

 
Мусульманские завоевания и образование Делийского Султаната. 
Положение в Индии в XI-XII вв. Завоевательные походы мусульманских 

государств Средней Азии в Индии и образование Делийского Султаната.  
 
Социально-экономическое положение  Делийского Султаната. 
Завоевание Бабуром Индии и образование государства Великих Моголов. 

Мухаммад Хайдар Дуглат и его период его правления в Кашмире. 
 
Экономика и внешняя политика династий Сайидов и Лоди. 
Развитие государства в XVII-XV вв. Борьба с монгольским нашествием. 

Развитие кастового строя. Образование государств Бахмани и Виджаянагар и 
их упадок. Религиозная ситуация в Индии. Культура Индии. 

 
Завоевания Бабура и образование Могольского государства. 
Северная Индия в начале XVI-в. Раздробленность и междоусобицы. 

Завоевания Бабура и создание государства Великих Моголов. Мухаммед 
Хайдар Дулати и его правление в Кашмире. Формы феодального 
землевладения. Акбар и его реформы. 

 
Могольское государство при Акбаре. 
Покорение соседних княжеств. Государственный строй Султаната. 

Религиозная обстановка.  
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Государственная политика Моголов при правлении Джахангире. 

Народное волнения и войны в Декане 
Народные движения в XVI-XVII вв. и их характер. Проникновение 

европейцев. Начало кризиса султаната Великих Моголов.  
 

Культурное наследие Моголов и архитектурное достояние XVI-XVIII 
вв. Культурное наследие Моголов и архитектурное достояние XVI-XVIII вв. в 
истории Индии 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 
(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 
1. Политическая организация и социальная структура древних. 
2. Религиозная традиция. Язык и развитие письменности древних 

индийцев.  
3. Экономика и политическая организация ведийских племен. 
4. Происхождение варн. Сословно-кастовый строй в Древней Индии. 
5. Древнейшие династии и государства Северной Индии. 
6. Возвышение государство Магадхи. Правление Бимбисары. 
7. Поход Македонского в Индию. Государство Нандов. 
8. Образование империи Маурьев. Чандрагупта и Биндусара. 
9. Государственное управление и внешняя политика Маурьев при 

Ашоке. 
10. Религиозная политика царя Ашоки и распростронение буддизма. 
11. Образование Кушанской империи и правление царя Канишки. 
12. Образование империи Гуптов и правление Самудрагупты. 
13. Внутренние и внешние факторы падения Гуптской империи. 
14. Экономическое развитие и социальная структура кушано-гуптской 

эпохи. 
15. Культурное наследие древней Индии в кушано-гуптской эпохе. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 
 

1. Политическое и экономическое развитие Индии в VI-XII веках. 
2. Общество, культура и религия  Индии в VI-XII веках. 
3. Делийский султанат при правлении Мамлюкских султанов.  
4. Социально-экономическое положение Делийского султаната. 
5. Вторжение войска Тимура в Индию и упадок Туглакидской 

династии. 
6. Развитие Делийского султаната при династиях Саидов и Лоди. 
7. Государство Бахманидов, Биджапур, Голконда и Гуджарат. 
8. Образование Кушанской империи и правление царя Канишки. 
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9. Образование империи Гуптов и правление Самудрагупты. 
10. Внутренние и внешние факторы падения Гуптской империи. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Образование Могольского государства. Правление Бабура и 
Хумаюна. 

2. Система управления и реформы в Могольской империи при 
Акбаре. 

3. Система государственного и частного землевладения при Акбаре. 
4. Правление Джахангира. Народные движения: рошаниты и сикхи. 
5. Внутренняя политика Могольской империи при Шах Джахане.  
6. Внутреняя и внешняя политика Моголов при правлении 

Аурангзеба. 
7. Народные восстания во второй половине XVII века. 
8. Культурные и духовные достижения Индии в период XVI-XVII вв. 
9. Экономическое развитие и социальная структура кушано-гуптской 

эпохи. 
10. Культурное наследие древней Индии в кушано-гуптской эпохе. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная:   
1. Антонова К.А., Бонгард-Левин, Котовский Г.Г., История Индии. М., 

1973. 
2. Ульциферов О.Г. Культурное наследие Индии. М., 2005.  
3. Желябовская Л.В. Религии Индии. Москва: Мир кн., 2006. 
4. Жоль К.К. Индуизм в истории Индии: учеб. пособие для вузов. 

Москва: АСТ: Восток-Запад, 2006. 
5. Давыдов  А. В. Северная Индия. М.: АСТ : Восток-Запад, 2006. 
6. Носов К. С. Замки и крепости Индии. Санкт-Петербург, 2008. 
7. Лопанцев Ю. М. Религии Индии: учеб. Пособие.  Волгоград: 

Перемена, 2006. 
8. Юрлов Ф.Н. История Индии. ХХ век.  М., 2010. 
9. Таммита-Дельгода С. Индия. История страны. М., 2007. 
10. Антонова К.А., Бонгард-Левин, Котовский Г.Г., История Индии. 

М., 1973. 
11. Ульциферов О.Г. Культурное наследие Индии. М., 2005.  
12. Желябовская Л.В. Религии Индии. Москва: Мир кн., 2006. 
13. Жоль К.К. Индуизм в истории Индии: учеб. пособие для вузов. 

Москва: АСТ: Восток-Запад, 2006. 
14. Давыдов  А. В. Северная Индия. М.: АСТ : Восток-Запад, 2006. 
15. Носов К. С. Замки и крепости Индии. Санкт-Петербург, 2008. 
16. Лопанцев Ю. М. Религии Индии: учеб. Пособие.  Волгоград: 
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Перемена, 2006. 
17. Юрлов Ф.Н. История Индии. ХХ век.  М., 2010. 
18. Таммита-Дельгода С. Индия. История страны. М., 2007. 
 
Дополнительная: 
1. Васильев. Религии Востока. М, 1999. 
2. Ульциферов. Религии Индии. М, 2003. 
3. Васильев Л.С. История Востока. М., 2001. 
4. История Древнего Востока. М., 2001. 
5. История стран Азии и Африки в древности. М., 1992/ Бзежинский 

З. Великая шахматная доска. М., 1999. 
6. Васильев Л.С. История Востока. М., 2001. 
7. История стран Азии и Африки в средние века. Т1,2 М. 1987. 
8. Горелов И.О. Корея. Концепция объединения. М, 1997. 
9. История Древнего Востока. М., 2001. 
10. История стран Азии и Африки в средних веках. М., 1992. 
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IISNNV 2207 ИСТОРИЯ ИЗУЧАЕМЫХ СТРАН В НОВОЕ И 

НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 
 

Объем - 4 кредита 
 

Авторы: 
Женис Ж.Ж. - кандидат исторических наук, старший преподаватель 

кафедры Ближнего Востока и Южной Азии 
Тургенбай А. - кандидат исторических наук, доцент кафедры  

Дальнего Востока 
Ашинова Ж. - кандидат исторических наук, доцент кафедры  

Дальнего Востока 
Ем Н.Б. - кандидат исторических наук, доцент кафедры Дальнего Востока 

Жунус К. - старший преподаватель кафедры Тюрксой 
Таубалдиева Д. - старший преподаватель кафедры Ближнего  

Востока и Южной Азии 
Мырзағұл Ж. - старший преподаватель кафедры Ближнего  

Востока и Южной Азии 
 

Рецензенты: 
Дәулетхан Ә.Д. – кандидат исторических наук, ведущий научный 

сотрудник института истории и этнологии имени Ч. Ч.Валиханова КН МОН РК 
Габдуллин К.Т.– доктор PhD,  доцент кафедры Тюрксой факультета 

востоковедения  Казахского национального университета 
 имени аль-Фараби 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В данной учебно-образовательной программе по дисциплине «История 

изучаемой страны в новое и новейшее  время» специальности «5В020900 – 
Востоковедение» хронологически рассматривается история стран АТР (Китая, 
Японии, государств Корейского полуострова), стран Среднего Востока (Ирана, 
Турции, Индии), арабских стран Ближнего Востока в новое и современное 
время. 

Данная дисциплина имеет огромное значение в подготовке 
конкурентоспособных востоковедов на трудовом рынке Казахстана. 
Взаимосвязь периода истории изучаемых стран нового времени с предыдущей 
историей, а также современной ситуацией имеет междисциплинарный 
характер. Знание истории и культуры этих стран поможет сформировать 
вполне современного специалиста, способного решать важные научные 
проблемы, а также применять полученные знания на практике. 

Цель дисциплины дать студентам полную информацию о государствах, 
их социально-экономическом и политическом развитии в новое время, а также 
ознакомить студентов с колониальной политикой Западных стран и ее 
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последствиями, с основными фактами и событиями исторического развития 
изучаемых стран в новое время и т.д. 

Научить студентов самостоятельно изучать учебную и научную 
литературу по истории и культуре изучаемых стран на языке изучаемой 
страны. 

Задачи данного курса 
- усвоить хронологию и периодизацию истории региона специализации; 
- ознакомить с источниками и историографией по истории региона; 
- изучить основные исторические события; 
- усвоить исторические термины и понятия; 
- изучить социально-экономическое и политическое развитие 

рассматриваемых стран по отдельности. 
Процесс изучения дисциплины «История изучаемой страны в новое 

время» направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность представлять результаты своей работы для других 

специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде; 
- владение методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований. 
Ожидаемые результаты изучения дисциплины 
В результате изучения данного курса студенты направления подготовки 

востоковедения должны иметь представление: 
- о закономерностях развития общества, государства и о принципах 

формирования политики; 
- об историческом многообразии культур и цивилизаций, проблемах 

истории, культуры, языка, религии изучаемой страны; 
знать: 
- социально-экономическое и политическое развитие рассматриваемых 

стран по отдельности; 
- основные закономерности развития истории изучаемой страны; 
- влияние различных социальных, политических, религиозных, 

исторических факторов на развитие общественно-политической мысли 
изучаемой страны; 

уметь: 
- профессионально анализировать ситуацию в странах изучаемых 

языков; 
- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 

образовательные технологии, на научной основе организовать свой труд. 
Изучение истории изучаемой страны имеет важное научное и 

практическое значение в подготовке специалистов-востоковедов. Востоковеды 
наряду с изучением восточных языков должны знать историю, культуру и 
понимать менталитет народов изучаемых стран. Изучение истории изучаемой 
страны способствует не только развитию исторической науки, но и 
востоковедения в целом. 

Пререквизиты: Древняя история стран Востока; средневековая история 
стран Востока; История изучаемой страны  в древности и в средневековье.  
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ИСТОРИЯ КИТАЯ В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение  
Содержание дисциплины направленно на ознакомление студентов с 

историческими  процессами в изучаемых странах и определением их места и 
роли в мировом историческом процессе. Дисциплина предусматривает 
необходимость выработки у студентов навыков пользования понятийным и 
методологическим аппаратом исторической науки при анализе новой истории 
изучаемых стран.  

В данной части учебно-образовательной программы по дисциплине 
«История изучаемых стран» специальности «5В020900 – Востоковедение» 
хронологически рассматривается история Китая в новое и новейшее время. 

История региона специализации является составной частью всемирной 
истории. Так как данная страна имеет самобытную и богатую историю, 
целесообразно рассмотреть особенности их исторического развития по 
периодам. Знание истории и культуры страны  поможет сформировать вполне 
современного специалиста, способного решать важные научные проблемы, а 
также применять полученные знания на практике. 

№ Название тем 
1 Империя Цин (1644-1911). 
2 Казахские ханства и Китай. 
3 Политика «самоусиления» Цинских правителей 1860-1895гг. 
4 Развитие Китая в 80-90-х гг. ХІХ в. 

5 Восстание Ихэтуаней 1898-1901гг и «новая политика» Цинских 
правителей. 

6 Подъем буржуазно-революционного движения. Синьхайская 
революция 1911-1913 гг. и образование Китайской Республики. 

7 Китай во время первой мировой войны. 
8 «Движение 4 мая» и вторая Китайская революция 

9 «Нанкинское десятилетие» и Национально-освободительная война 
против японских агрессоров1937-1945гг. 

10 Китайская Народная Республика в 1949-1966гг. 
11 Культурная революция(1966-1976). 
12 Китай в годы всесторонних реформ (80-е годы ХХ века). 
13 Развитие казахстано-китайских отношении. 
14 Позиции Китая на международной арене. 
15 Китай в ХХІ веке. 
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Цель курса является дать студентам полную информацию об истории 
страны, социально-экономическом и политическом развитии в данный период, 
а также ознакомить студентов ее последствиями, с основными фактами и 
событиями исторического развития страны и т.д. Научить студентов 
самостоятельно изучать учебную и научную литературу по истории и культуре 
страны на языке изучаемой страны. 

В результате изучения данного курса студенты направления подготовки 
востоковедения должны иметь представление  о закономерностях развития 
общества, государства и о принципах формирования политики; об 
историческом многообразии культур и цивилизаций, проблемах истории, 
культуры, языка, религии страны;      знать социально-экономическое и 
политическое развитие, основные закономерности развития истории, а также 
влияние различных социальных, политических, религиозных, исторических 
факторов на развитие общественно-политической мысли страны. 

Кроме этих, студент должен уметь профессионально анализировать 
ситуацию в стране, самостоятельно приобретать новые знания, используя 
современные образовательные технологии, на научной основе организовать 
свой труд. 

Одним из основных целей дисциплины является дать студентам полную 
информацию о государствах, их социально-экономическом и политическом 
развитии в новое время, а также ознакомить студентов с колониальной 
политикой Западных стран и ее последствиями, с основными фактами и 
событиями исторического развития изучаемых стран в новое и новейщее время 
и т.д. 

Научить студентов самостоятельно изучать учебную и научную 
литературу по истории и культуре изучаемых стран на языке изучаемой 
страны. 

А также, усвоить хронологию и периодизацию истории региона 
специализации, ознакомить с источниками и историографией по истории 
региона, изучить основные исторические события, усвоить исторические 
термины и понятия, изучить социально-экономическое и политическое 
развитие рассматриваемых стран по отдельности. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Империя Цин (1644-1911).  
Завоевание Китая манчжурами и установление маньчжурской власти в 

Китае. Активная внешняя политика Цинских императоров, их завоевательные 
походы в соседние государства и присоединение новых территорий. 
Образования Синьцзяна. 

Политический и социально-экономический строй империи Цин в XVII-
XVIIIвв. Развитие русско-китайских отношений. Китай в эпоху перед 
вторжением европейских держав (90-е гг.XVIIIв.- 40-е гг.ХIХв.). Ослабление 
Цинского режима. Увеличение народных восстаний и движений тайных 
обществ против Цинской власти. 
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Казахские ханства и Китай.  
Установление отношении между цинским двором и казахскими 

ханствами. Политика Абылайхана в отношении Китая. Территориальные 
споры. «Казахский вопрос» в цинском дворе. «Илийский вопрос». Договоры о 
границе между Россией и цинским Китаем. 

 
Политика «самоусиления» Цинских правителей 1860-1895 гг. 
Активизация политики англичан в отношении Китая.Опиумная торговля и 

ее последствия. Первая (1840-1842) и вторая (1856-1860) опиумные войны. 
Подписание Китаем неравноправных договоров с европейскими державами  

Восстание Тайпинов 1850-1864 гг. Причины восстания.Этапы восстания 
тайпинов. Создание государство «Тайпин тяньго». Социально-экономическая 
политика правителей «Тайпин тяньго» под руководством Хун Сюцюаня. 
Раскол между вождями тайпинов. Причины поражения тайпинов. 

Меры, предпринятые для увеличения военной мощи. Последствия 
внедрения иностранного капитала. Широкомасштабная деятельность 
иностранных держав по «открытию» Китая. Франко-китайская война 1884-
1885гг. Японо-китайская война 1894-1895гг. Крах политики самоусиления.  

 
Развитие Китая в 80-90-х гг. ХІХ в.  
Увеличение зависимости Китая от иностранных держав и разделение его 

на сферы влияния. Финансовое закабаление и иностранные концессии. 
Тенденции в развитии национального капитализма и попадание его в 
зависимость от иностранного капитала. Активизация реакционной политики в 
отношении народа и рост произвола бюрократии. Формирование 
оппозиционных сил уверенных в необходимости проведения 
широкомасштабных реформ в стране. 

Реформаторское движение 1895-1898гг. Идеи Кан Ювэя и его соратников 
по преобразованию государства. «Сто дней реформ». Реакционный переворот 
Цыси и поражение реформаторского движения. 

 
Восстание Ихэтуаней 1898-1901гг. и «Новая политика» Цинских 

правителей.  
Рост народного недовольства колониальной деятельностью иностранцев, 

погром всего иноземного, восстание отрядов справедливости и мира. 
Отношение к восставшим маньчжурских правителей. Интервенция западных 
держав 1900г. Поражение ихэтуаней.Заключительный протокол и закабаление 
Китая. 

«Новая политика» Цинских правителей. Попытки по преобразованию 
государственных структур по западному образцу. Рост настроений 
пообразованию конституционной монархии. Развитие кризиса империи. 

 
Подъем буржуазно-революционного движения. Синьхайская 

революция 1911-1913гг. и образование Китайской Республики.  
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Начальный период деятельности Сунь Ятсена. Организация «Общества 
возрождения Китая». Возникновение революционных организаций и 
формирование революционных центров. Принятие Объединенным союзом 
«Трех народных принципов» Сунь Ятсена в качестве своей программы. 
Повсеместное распространение движения по свержению маньчжурской власти. 

Синьхайская революция 1911-1913 гг. и образование Китайской 
Республики. Меры по реорганизации государственного аппарата. Приход к 
президентской власти Юань Шикая и рост контрреволюционных тенденций. 
Организация партии «Гоминьдан». Социально-политическая ситуация в целом 
по стране во время синьхайской революции. 

Рост политического соперничества и перемены в методах политической 
борьбы. Идеологическая борьба и движение за новую культуру.  
Распространение марксизма в Китай. 

 
Китай во время первой мировой войны.  
Стремления Японии к доминирующему положению на Дальнем Востоке и 

предъявление Китаю «21 требования» после вторжения на Шаньдунский 
полуостров в 1915г. Социально-экономическое положение Китая. 

Культура Китая в новое время. Литература и искусства нового Китая. 
Влияние западных ценностей на традиционную культуру китайцев. 

 
«Движение 4 мая» и вторая Китайская революция 
«Движение 4 мая»1919г. Образование коммунистической партии Китая. 

Реорганизация партии Гоминьдан и создание революционной базы в Гуандуне. 
Рост политической борьбы накануне национальной революции. Чан Кайши и 
его политическая деятельность. 

Китай в 1925-1927гг. национальной революции. Начальный этап 
Национальной революции (май 1925г. – июнь 1926.). Северный поход 
гоминьдановцев и возрастание народных волнений. Уханьский кризис. Начало 
вооруженной борьбы между Гоминьданом и компартией Китая. Характер 
развития культуры и социально-экономические сдвиги китайского общества в 
1918-1927гг. 

 
«Нанкинское десятилетие» и Национально-освободительная война 

против японских агрессоров 1937-1945гг. Гражданская война 1946-1949гг. 
Утверждение в 1929г. и распространение на весь Китай гоминьдановской 

власти под руководством Чан Кайши. Направление внутренней и внешней 
политики, социально-экономические меры, шаги по организации 
государственного сектора и формированию бюрократического капитала 
гоминдановского правительства. Захватнический поход японских 
империалистов на Северо-восток Китая. Развитие советского движения. 
Политическая деятельность Мао Цзэдуна. Походы Гоминьдана и поражение 
советского движения. Перемещение Красной Армии на Северо-запад Китая. 
Национально-освободительная война против японских агрессоров 1937-1945гг. 
1-й период войны(1937-1938), образование единого национального фронта 
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против японских захватчиков. 2-й период (1938-1941), установление 
временного постоянства на фронте и перемены во внутриполитической 
ситуации в Китае. 3-й период (1941-1945), выход Японии на тихоокеанскую 
арену во второй мировой войне. Создание марионеточной государственности 
на оккупированных Японией землях и их социально-экономическое 
положение. «Новая политика» Японии в Китае. Положение в Гоминьдановских 
районах. КПК и развитие освобожденных районов. Заключительный этап 
войны и ее итоги. Победа народной революции 1946-1949гг. Послевоенный 
политический кризис и переговоры между КПК и Гоминьданом. Начало нового 
этапа гражданской войны. Создание на Северо-востоке Китая революционных 
баз при помощи советского Союза. Политический и экономический кризис и 
развал гоминьданского режима в Китае. Развитие гражданской войны. 
Аграрная реформа КПК. Победа КПК. Мартовский пленум ЦК КПК 1949г. 

 
Китайская Народная Республика в 1949-1957гг.  
Образование Китайской Народной Республики и начало модернизации 

Китая. Создание новой государственности, восстановление народного 
хозяйства, образование государственного сектора в экономике, формирование 
новых административных институтов. Переход Китая к 
социалистическомустроительству. Главное направление КПК впереходный 
период. Задачи 1-й пятилетки 1953-1957гг. и ее итоги. Принятие Конституции 
КНР.  Изменения в промышленном секторе. Меры по кооперации в сельском 
хозяйстве. 

Политика «большого скачка»(1958-1960).Разногласия среди 
руководителей партии КНР. Широкомасштабная компания по выплавке стали 
под лозунгом «Догоним и перегоним развитые страны!». Движения по 
созданию народных коммун. Ухудшение условий жизни народа. Меры по 
преодолению последствий авантюрной политики(1960-1965). 

 
Культурная революция (1966-1976).  
Политическая борьба между партийными руководителями по 

определению внутренней и внешней политики государства. Действия отрядов 
хунвэйбин и цзаофань. Осуществление «культурной революции».  

КНР в годы ликвидации последствий «культурной революции»(1976-
1978). Смерть Мао Цзэдуна и борьба за власть. Ликвидация банды «четырех». 
Дэн Сяопин и активизация его деятельности.Программа «4-х модернизаций». 
3-й пленум ЦК КПК 11-го созыва 1978г. 

 
Китай в годы всесторонних реформ (80-е годы ХХ века).  
Идея «социализма с китайской спецификой». Меры по преобразованию 

всех отраслей экономики. Свободные экономические зоны. Привлечение 
иностранных инвестиций. Роль хуацяо. Вопрос реформ политической системы.  

Развитие КНР в 90-годы. Интеграционные процессы. Направления 
внутренней и внешней политики КНР. Распад СССР и установление 
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отношении с новыми государствами. Принцип «один Китай две системы». 
Тайваньский вопрос. Возвращение Сянгана и Аомэня Китаю.  

 
Развитие казахстано-китайских отношении. 
Установление отношении между КНР и РК. Политические, экономические 

и культурные отношения между двумя государствами. Сотрудничества в 
рамкахШОС. Решение территориальных споров. Реалии и перспективы 
отношении между РК и КНР. 

 
Позиции Китая на международной арене. 
Политическая роль Китая в современноммировом сообществе. Китай и 

международные организации: ООН, Юнеско, МАГАТЭ, ВОЗ и др. Позиция 
Китая по вопросам терроризма и экстремизма. Роль КНР в АТР. Российско-
китайские и китайско-американские отношения. Образование Шанхайской 
организации сотрудничества. Цели и задачи, участники ШОС. Перспективы 
развития ШОС. ШОС и ее место в мировой политике. 

 
Китай в ХХІ веке.  
Китай в ВТО. «Пятое поколение» китайских руководителей. XVII и XVIII 

съезды КПК. Социальная модернизация китайского общества. Китайская 
деревня сегодня. Актуальные проблемы современного Китая. Перспективы 
Китая в XXI веке. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Завоевание Китая маньчжурами и установление маньчжурской 
власти в Китае. 

2. Развитие русско-китайских отношений. 
3. Договоры о казахской границе между Россией и цинским Китаем. 
4. Первая (1840-1842) и вторая (1856-1860)опиумные войны. 
5. «Новая политика» и попытки по преобразованию государственных 

структур. 
6. «Три народных принципа» Сунь Ятсена. 
7. Идеологическая борьба и движение за новую культуру. 
8. Политика по преодолению последствий большого скачка (1960-

1965). 
9. Свободные экономические зоны КНР. 
10. Возвращение Сянгана и Аомэня Китаю. 
11. Реалии и перспективы отношении между РК и КНР. 
12. Позиция Китая по вопросам терроризма и экстремизма. 
13. Перспективы развития ШОС. 
14. «Пятое поколение» китайских руководителей. 
15. Основные тенденции экономического и военно-политического 

развития КНР на современном этапе.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 
 

1. Идеологическая борьба и движение за новую культуру. 
2. Политика по преодолению последствий большого скачка (1960-

1965). 
3. Свободные экономические зоны КНР. 
4. Возвращение Сянгана и Аомэня Китаю. 
5. Реалии и перспективы отношении между РК и КНР. 
6. Позиция Китая по вопросам терроризма и экстремизма. 
7. Установление отношении между КНР и РК.  
8. Политические, экономические и культурные отношения между 

двумя государствами.  
9. Сотрудничества в рамках ШОС.  
10. Решение территориальных споров.  
11. Реалии и перспективы отношении между РК и КНР. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Перспективы развития ШОС. 
2. «Пятое поколение» китайских руководителей. 
3. Основные тенденции экономического и военно-политического 

развития КНР на современном этапе.  
4. Политическая роль Китая в современном мировом сообществе.  
5. Китай и международные организации: ООН, Юнеско, МАГАТЭ, 

ВОЗ и др. 
6. Позиция Китая по вопросам терроризма и экстремизма.  
7. Роль КНР в АТР.  
8. Российско-китайские и китайско-американские отношения.  
9. Образование Шанхайской организации сотрудничества.  
10. Цели и задачи, участники ШОС.  
11. ШОС и ее место в мировой политике. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ И РАБОТ 

 
1 Военная модернизация в КНР: новые тенденции  
2 Внешнеполитические принципы КНР. 
3 Реорганизация Гоминьдана, образование КПК и рост политической 

борьбы в Китае в 1919-1925 гг. 
4 Китай в годы Национальной революции 1925-1927 гг. 
5 «Нанкинское» десятилетие в Китае в 1927-1937 гг. 
6 Национально-освободительная борьба китайского народа против 

японского агрессора в 1937-1945 гг. 
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7 Годы гражданской войны в Китае в 1946-1949 гг.  
8 Основные тенденции развития Китая  
9 «Большой скачок» и урегулирование экономики 1958-1965 гг. 
10 «Культурная революция» в Китае в 1966-1976 гг. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. История Китая. Под ред. А.В.Меликсетова. М., 1998. 
2. История Китая / В.В.Адамчик, М.В. Адамчик, А.Н. Бадан и др.- Мн., 

2004. 
3. Никифоров В.Н. Очерк истории Китая: IIтысячелетие до н.э. – начало 

ХХ столетия. М., 2002. 
4. Усов В.Н. История КНР. В 2 т. Т.1. 1949-1965 гг., Т.2. 1966-2004 гг.: 

учебник. М., 2006. 
5. Внешняя политика государства Цин в XVII веке. Отв. редактор 

Л.И.Думан, М.,1977. 
6. Гуревич Б.П. Международные отношения в Центральной Азии в XVII – 
первой половине XIXв. М., 1979 
7. Политика КНР на современном этапе: реалии и перспективы.- Алматы: 

КИСИ при Президенте РК, 2005 г. 
 
Дополнительная: 
1. Маньчжурское владычество в Китае: Сб.ст., М., 1966. 
2. Селищев А.С., Селищев Н.А. Китайская экономика в ХХІ веке. –СПб.: 

Питер, 2004.-240 с.  
3. Китай в мировой политике. – М.: МГИМО, 2004.-528 с.  
7. Рахманин О.Б. К истории отношений России- СССР с Китаем в ХХ 

веке. М., 2002. 
 
 

ИСТОРИЯ ЯПОНИИ В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ (1868- 2016). 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1 Введение.   Рождение новой Японии.  Выход Японии на мировую 

арену.  Падение сегуната и гражданская война (1867-1869). 
2 Мэйдзийские  преобразования в Японии.   Социальный протест в годы 

Мэйдзийских реформ. 
3 Экономические преобразования 80-х годов XIX века. Реформирование  

политической системы и организация правительства по европейскому 
образцу. 

4 Внешняя политика Японии в 70-х – 90-х гг. XIX века. 
5 Превращение японии в великую державу.Вступление Японии в борьбу 



80 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Содержание дисциплины направленно на ознакомление студентов с 

историческими  процессами в изучаемых странах и определением их места и 
роли в мировом историческом процессе. Дисциплина предусматривает 
необходимость выработки у студентов навыков пользования понятийным и 
методологическим аппаратом исторической науки при анализе новой истории 
изучаемых стран.  

В данной части учебно-образовательной программы по дисциплине 
«История изучаемых стран» специальности «5В020900 – Востоковедение» 
хронологически рассматривается история Японии в новое и новейшее время. 

История региона специализации является составной частью всемирной 
истории. Так как данная страна имеет самобытную и богатую историю, 
целесообразно рассмотреть особенности их исторического развития по 
периодам. Знание истории и культуры страны  поможет сформировать вполне 
современного специалиста, способного решать важные научные проблемы, а 
также применять полученные знания на практике. 

Цель курса является дать студентам полную информацию об истории 
страны, социально-экономическом и политическом развитии в данный период, 
а также ознакомить студентов ее последствиями, с основными фактами и 
событиями исторического развития страны и т.д. Научить студентов 

за империалистический раздел мира (1894-1904).    
6 Внутреннее положение Японии в 1895-1904 гг. Япония в последние 

годы Мэйдзи (1905-1912). 
7 Японии в период «Демократии Тайсё».   Япония в первой мировой 

войне (1914-1918). 
8 Япония в годы «либерального десятилетия» (1918- 1929).  Внешняя 

политика Японии в 1918-1930 годах. 
9 Мировой экономический кризис и Япония (1929-1931). Военные 

авантюры Японии в 1931-1936 гг. 
10 Вступление Японии на путь установления «нового порядка» в 

Восточной Азии (1937-1941). Япония в тихоокеанской войне 1941-1945 
гг. 

11 Япония в период оккупации и послевоенных реформ (1945-1952). 
12 Япония на пути к восстановлению статуса мировой державы (1952-

1971). 
13 Япония в период высоких темпов экономического роста. Япония в 

числе лидеров современного мира (1971-1989). 
14 Развитие Японии на последнем этапе блокового противостояния (1981-

1989). Япония перед лицом назревших преобразований (1990-2000). 
15 Политическое и экономическое развитие Японии в XXI веке. 
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самостоятельно изучать учебную и научную литературу по истории и культуре 
страны на языке изучаемой страны. 

В результате изучения данного курса студенты направления подготовки 
востоковедения должны иметь представление  о закономерностях развития 
общества, государства и о принципах формирования политики; об 
историческом многообразии культур и цивилизаций, проблемах истории, 
культуры, языка, религии страны; знать социально-экономическое и 
политическое развитие, основные закономерности развития истории, а также 
влияние различных социальных, политических, религиозных, исторических 
факторов на развитие общественно-политической мысли страны. 

Кроме этих, студент должен уметь профессионально анализировать 
ситуацию в стране, самостоятельно приобретать новые знания, используя 
современные образовательные технологии, на научной основе организовать 
свой труд. 

Одним из основных целей дисциплины является дать студентам полную 
информацию о государствах, их социально-экономическом и политическом 
развитии в новое время, а также ознакомить студентов с колониальной 
политикой Западных стран и ее последствиями, с основными фактами и 
событиями исторического развития изучаемых стран в новое и новейщее время 
и т.д. 

Научить студентов самостоятельно изучать учебную и научную 
литературу по истории и культуре изучаемых стран на языке изучаемой 
страны. 

А также, усвоить хронологию и периодизацию истории региона 
специализации, ознакомить с источниками и историографией по истории 
региона, изучить основные исторические события, усвоить исторические 
термины и понятия, изучить социально-экономическое и политическое 
развитие рассматриваемых стран по отдельности. 

Данная программа включает такие вопросы как общая характеристика 
проблем изучаемого периода. Социально-экономическое развитие Японии 
накануне реставрации Мэйдзи. Замедление темпов роста экономики. 
Расшатывание феодальной сословной структуры. Падение эффективности 
государственного управления и рост местного сепаратизма. Кризис 
политической системы сёгуната. Международное положение Японии и ее 
насильственное открытие иностранными державами. Развал сёгуната Токугава. 
Отставка последнего сёгуна – Токугава Ёсинобу  и восстановление 
императорской власти. Вступление на престол императора Муцухито. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Япония в новое время 
 
Введение. Рождение новой Японии. Выход Японии на мировую 

арену. Падение сегуната и гражданская война(1868-1869).  
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Общая характеристика проблем изучаемого периода. Социально-
экономическое развитие Японии накануне реставрации Мэйдзи. Замедление 
темпов роста экономики. Расшатывание феодальной сословной структуры. 
Падение эффективности государственного управления и рост местного 
сепаратизма. Кризис политической системы сёгуната. Международное 
положение Японии и ее насильственное открытие иностранными державами. 
Развал сёгунатаТокугава. Отставка последнего сёгуна – Токугава Ёсинобу  и 
восстановление императорской власти. Вступление на престол императора 
Муцухито. 

  Гражданская война 1868-1869 гг. и ее итоги. Манифест   о реставрации 
императорской власти от 3 января 1868 года. Историческое значение 
реставрации Мэйдзи. Становление Японии на путь капиталистического 
развития. 

 
Мэйдзийские  преобразования.  Социальный протест в годы 

Мэйдзийских реформ.   
Предпосылки интенсивной модернизации.  Начало деятельности 

императора Мэйдзи.   Учреждение новой системы государственного 
управления.  Первые внешнеполитические шаги. Ликвидация феодального 
сепаратизма и завершение государственного объединения страны. 
Упразднение княжеств и создание префектур и институтов местного 
самоуправления. Создание новой административной системы. Реформы 
сословной структуры.     Реформирование вооруженных сил и полиции. 
Создание армии по европейскому образцу. Введение всеобщей воинской 
повинности.   Формирование новой судебно-правовой системы. Реформы в 
сфере образования.   Проведение аграрных реформ в 1871-1873 гг. Ликвидация 
феодальной земельной монополии и введение капиталистического принципа 
частной собственности на землю. Капитализация пенсий бывших даймё и 
самураев. Роль государства в развитии промышленности. Итоги 
экономических реформ 60-70-х гг. 

Развитие капиталистических отношений в стране. Сложение нового 
уклада социально-политической системы. Перемены в системе отношений в 
японском обществе. Характеристика и формы социального протеста.  
Основные категории акции социального протеста. Недовольства крестьян. 
Движение ёнаоси. Самурайская оппозиция. Сацумское восстание. Либеральная 
оппозиция. «Движение за свободу и народные права». Формирование рабочего 
класса. Первые рабочие выступления.  

 
Экономические преобразования 80-х годов XIX века. 

Реформирование  политической системы и организация правительства по 
европейскому образцу.  

Переломный период в развитии японского капитализма. Изменения в 
экономической политике. Принятие закона о продаже государственных 
предприятий. Политика поощрения частнокапиталистической 
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промышленности. Формирование дзайбацу – японских финансово-
промышленных групп. Развитие частнокапиталистического сектора экономики. 

Политика финансовой стабилизации. Реформы Мацуката. Упразднение 
системы национальных банков и создание банковской системы по 
европейскому образцу. Повышение налогов и сокращение государственных 
расходов. Новая финансово-экономическая политика.  Стабилизация 
денежного обращения. Социально-экономические последствия политики 
финансовой стабилизации. Двойственная структура японской 
промышленности. Развитие транспорта и связи. Новый западный образ жизни 
японцев. Первый кризис перепроизводства в текстильной промышленности.     
Развитие внешней торговли. Изменения структуры внешней торговли. 
Укрепление позиций японских торговых компаний.  

Активизация политической жизни страны. Деятельность оппозиционного 
движения «Дзиюминкенундо»(«Движение за свободу и народные права»). 
Создание первых политических партии Японии. Конституционная либеральная 
партия – «Риккэндзиюто». Конституционная партия реформ и прогресса – 
«Риккэнкайсинто». Меры по укреплению японской государственности. Указ о 
введении аристократических титулов (июль 1884 г.). Реформа 
государственного аппарата.     Создание первой японской конституции. Ранние 
проекты конституции. Правительственная миссия Ито Хиробуми в западных 
странах. Создание тайного совета и разработка проекта конституции.  
Провозглашение конституции 11 февраля 1889 г. Основные положения 
конституции.    Учреждение парламента и начало его работы. Первые выборы в 
парламент и первые сессии. Институт гэнро.   

 
Внешняя политика Японии в 70-х – 90-х гг. XIX века.  
Империалистическое соперничество европейских стран на Дальнем 

Востоке. Формирование целей  японской внешней политики. Два основных 
направления внешней политики: ликвидация неравноправных договоров, 
заключенных с западными странами и участие наравне с ними в 
империалистических захватах на континенте. Проведение агрессивной 
внешней политики, направленной на создание собственной колониальной 
империи. Начало агрессии в отношении Китая. Военная экспедиция на 
Тайвань. Присоединение островов Рюкю (Окинава). Политика в отношении 
Кореи.  Японо-корейский договор 1876 года. Обострение японо-корейских 
отношений. Активное вмешательство Японии во внутренние дела Кореи и 
попытка прояпонского переворота в Корее. Конвенция Ли-Ито.  Развитие 
русско-японских отношений. Проблема Сахалина. Русско-японский Санкт-
Петербургский  договор 1875 г.   Борьба Японии за отмену неравноправных 
договоров. Дипломатические и военные средства борьбы за получение 
равноправного статуса на международной арене. Миссия ИвакураТомоми в 
США  - пробный камень японской дипломатии.  Новые методы во внешней 
политике. Достижение равноправного международного статуса.   
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Превращение Японии в великую державу. Вступление Японии в 
борьбу за империалистический раздел мира (1894-1904).   

Обострение борьбы за территориальный раздел мира и изменение 
соотношения сил на мировой арене. Международное положение Японии. 
Перспективные объекты Японской экспансии. 

   Японо-китайская война 1894-1895 гг.  Развитие японо-китайского 
противостояния в Корее. Ход военных действий. Заключение Симоносэкского 
мирного договора 17 апреля 1895 г. Вмешательство России, Германии и 
Франции.  

  Участие Японии в борьбе за раздел Китая. Внутреннее положение 
Китая. Империалистическое соперничество за сферы влияния в Китае. 
Доктрина «открытых дверей и равных возможностей» в Китае. Особенности 
японской политики в Китае. Восстание ихэтуаней в Китае и военная 
интервенция европейских держав и Японии против повстанцев. Ухудшение 
русско-японских отношений. Возникновение англо-японского союза. 

  Усиление международных позиции Японии к началу XX века и его 
причины. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Корни русско-японских 
противоречий. Усиление военного присутствия России на Дальнем Востоке. 
Обострение русско-японских отношений. Создание «Тайродосикай» - 
«Антирусской лиги». 

  Международная обстановка на Дальнем Востоке накануне войны. 
Причины англо-японского союзного договора 1902 года. Разрыв 
дипломатических  отношений  между Японией и Россией и начало военных 
действий со стороны японского флота в Порт-Артуре. Боевые действия на 
суше. Заключительная фаза войны. Цусимское сражение и разгром русской 
эскадры.  

     
Внутреннее положение Японии в 1895-1904гг. Япония в последние 

годы Мэйдзи (1905-1912).  
Внутренняя политика. Положение японских трудящихся.  Ухудшение 

экономического положения. Антивоенные движения в Японии. Истощение 
ресурсов Японии.  

   Начало поисков мира. Подготовка сторон к переговорам. Начало 
переговоров между Россией и Японией  в Портсмуте. Вмешательство 
Т.Рузвельта в ход переговоров.  Подписание Портсмутского мирного договора 
5 сентября 1905 г.   Антиправительственные выступления в Японии после 
заключения мира. Значение победы в войне для Японии. Утверждение Японии 
в роли великой державы. 

Утверждение Японии в роли великой военной державы. Рост 
колониально-захватнических тенденций во внешней политике.   Использование 
результатов русско-японской войны Японией для окончательного захвата 
Кореи. Установление японского протектората над Кореей. Назначение Ито 
Хиробуми генеральным резидентом в Сеуле. Антияпонские восстания 
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корейского народа. Завершение аннексии Кореи. Ликвидация независимой 
Кореи и превращение ее в японскую колонию – Тёсэнсотокуфу.  

   Экспансия Японии в Южной Маньчжурии.  Подписание Пекинского 
договора в 1905 году между Китаем и Японией. Создание 
полугосударственной компании Южно-Маньчжурской железной дороги 
(ЮМЖД) и Восточно-колонизационного общества. 

   Великие державы и Япония. Обострение империалистического 
соперничества в Китае. Усиление японо-американских противоречий. 
Охлаждение японо-британских отношений. Сближение в русско-японских 
отношениях. Секретный союзный договор Японии с Царской Россией 1916г.  

   Внутриполитическое положение Японии. Имитация двухпартийной 
системы. Подъем рабочего движения. Активность левых политических 
организаций. Деятельность КатаямаСэн и КотокуДэндзиро.  

 
Японии в период «Демократии Тайсё». Япония в первой мировой 

войне (1914-1918).  
Переход Японии от военно-бюрократических к «партийным кабинетам 

(1912-1918). Наступление нового этапа становления гражданского общества в 
Японии – «Демократии Тайсё». Перемены в японском обществе. Развитие 
новых для Японии ценностей. Нетрадиционная постановка вопроса о 
взаимоотношении индивидуума и общества. Формирование гражданского 
общества. Принципы формирование кабинетов. Характерные приметы годов 
Тайсё. Формирование новой японской политической  культуры.  

Внутренняя политика накануне и во время мировой войны. Третий 
кабинет Кацура. Кабинет адмирала Ямамото. Правительство Окума. Кабинет 
Тэраути. 

Усугубление экономического положения во время первой мировой 
войны. «Рисовые бунты» - массовые движения социального протеста. 
Экономические и политические плоды «рисовых бунтов» в виде коррекции 
политики правительства.  

Причины вступления Японии в войну. Объявление войны и начало 
военных действий Японии против Германии. Взятие Циндао и укрепление 
позиций в Шаньдуне. Благоприятная для Японии международная ситуация. 
Программа политического, экономического и военного проникновения в 
Китай. «21 требование» предъявленное Японией Китаю. Позиция стран 
Антанты. Принятие китайским правительством «21 требования». 

   Маневры японской  дипломатии в вопросе о сепаратном мире. 
Нарастание империалистических противоречий на Дальнем Востоке. Японо-
американские трения по китайскому вопросу.  

  Участие Японии в Парижской мирной конференции. Решения 
Парижской конференции и передача Японии «германских владений» в Китае. 
Антияпонские  демонстрации и бойкот японских товаров в Китае. 

  Рост вовлеченности Японии в международные торговые связи. Влияние 
мировой войны на экономическое развитие Японии. 
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Япония в новейшее время 
 
Япония в годы «либеральное десятилетие» (1918-1929). Внешняя 

политика Японии в 1918-1930 годах.     
Изменение системы международных отношений после первой мировой 

войны. Перемены в идеологии  международных отношений.   Новые 
направления и методы во внешней политике Японии. Подъем и спад 
либеральных тенденций во внутренней  политике (1919-1930 гг.)  

Усиление политических позиций, активизация монополистического 
капитала. Появление «партийного» правительства. Внутри- и 
внешнеполитический курс «народного премьера» -  ХараТакасаки. Защита 
интересов финансового капитала, усиление империалистической агрессии, 
расширение колониальной экспансии, подавление демократического движения 
внутри страны. 

  Правление «маринистской клики». Оживление промышленности страны 
после «великого землетрясения» 1923 года. Приход к власти в 1924 году 
правительства Като Такааки (кабинет «Мицубиси»). Подъем движения за 
расширение избирательного права. Законы «о всеобщих выборах» и «о 
поддержании общественного спокойствия». Двойственность японской 
политики 20-х гг. Финансовый кризис 1927 г. Скандал с Формозским банком.  

  Политика кабинета ТанакаГиити. Секретный «меморандум Танака». 
Всеобщие выборы 1928 г. Ужесточение внутренней и внешней политики.  

  Развитие рабочего движения в Японии. Забастовочные движения 1918-
1922 гг. Появление коммунистических организаций. Образование левых 
политических партий.  

  Последствия «либерального десятилетия». 
Противоречивый характер японской внешнеполитической стратегии.  

Японская интервенция на русском Дальнем Востоке. Участие Японии в 
совещаниях стран Антанты, вырабатывающих планы военной интервенции. 
Начало интервенции. «Николаевский инцидент». Создание Дальневосточной  
Республики (ДВР). Провозглашение советской власти во Владивостоке в 1922 
году и провал японской интервенции. Установление дипломатических 
отношений между СССР и Японией.  

   Переустройство мирового порядка по итогам первой мировой войны. 
Проблемы послевоенного урегулирования на Дальнем Востоке. Вашингтонская 
конференция и ее итоги. Судьба англо-японского союза. «Договор 9-ти 
держав» о политике в Китае. Решение Шаньдунского вопроса.  Вопрос о 
морских вооружениях. «Договор 5-ти держав».  Завершение послевоенного 
передела сфер влияния империалистических держав на Тихом океане и 
Дальнем Востоке. 

   Внешняя политика  в отношении Китая. Противоборство двух курсов. 
Китайская политика правительства Танака. «Маньчжурский инцидент» 1928 г. 
Присоединение Японии к «пакту Бриана - Келлога». Отставка Танаки. 

  Япония на Лондонской конференции 1930 г.  Лондонское соглашение о 
сокращении морских вооружений и внутриполитическая борьба вокруг него. 
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Отход Японии от политики ограничения вооружений. Перестройка структуры 
японской экономики в соответствии с требованиями   подготовки к войне. 

 
Мировой экономический кризис и Япония (1929-1931).  Военные 

авантюры Японии в 1931-1936 гг.  
Экономическое развитие Японии накануне мирового экономического 

кризиса. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и его воздействие на 
японскую экономику.  

  Кризисные явления в японской экономике. Падение производства в 
промышленности. Банкротство средних и мелких предприятий. Кризис в 
сельском хозяйстве. Падение совокупной стоимости продукции сельского 
хозяйства. Рост безработицы. 

   Попытки государства стабилизировать экономику путем изменения 
финансовой политики. Курс «контролируемой инфляции». 

   Последствия мирового кризиса для японской внутренней политики. 
Обострение внутриполитической ситуации. Резкое ухудшение положения 
трудящихся. Расширение движения социального протеста. Характер 
забастовочной борьбы. Антивоенные демонстрации. Полицейские репрессии 
властей.  

   Сдвиг в настроениях правящих кругов. Требования пересмотра 
политического курса со стороны «новых» и «старых» концернов.  Основа 
японской внешней и внешнеэкономической политики - концепция 
«восточноазиатской сферы совместного процветания» и ее суть.  

   Поиски пути выхода из социальных конфликтов. Становление Японии 
на путь захватнической войны на Азиатском материке. 

Рост политических афер в Японии и характеристика главных 
политических сил. Влияние националистов в Японской политике. Возрастание 
роли военных в политической жизни. Противоречия в военных кругах. Выход 
на политическую арену «молодых офицеров». Становление фашистского 
движения в Японии. Национал-социалистическое течение.  Военно-
фашистское движение. Первые военные заговоры.   

     Японская агрессия в Китае. Маньчжурский инцидент 1931г. 
Шанхайский инцидент 1932 г. и провал японской интервенции.  Создание 
марионеточного государства Маньчжоуго в 1932г. Рассмотрение 
маньчжурского вопроса в Лиге Наций и выход Японии из Лиги Наций. 
События в Маньчжурии и   напряжение советско-японских отношений.  
Разрешение вопроса о КВЖД.  

    Правительственный кризис в Японии и формирование последнего 
«партийного» кабинета Инукаи Цуёси. Активизация деятельности 
террористических организаций. Кабинет «национального единства» адмирала 
Сайто. Правительство Окада. Теория о «сущности императорской власти». 
Путч 26 февраля 1936г. Разгром путча и конец фашистского движения в 
Японии.  
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Вступление Японии на путь установления «нового порядка» в 
Восточной Азии (1937-1941).  Япония в тихоокеанской войне 1941-1945 гг.      

Формирование нового правительства Хирота Коки. Планы создания 
тотального государства.  Заключение «антикоминтерновского пакта» 1936 г. в 
Европе. 

 Попытки упразднения политических партий в Японии. Первый кабинет 
Коноэ и его правительственная программа. Развязывание японо-китайской 
войны. Инцидент у Лукоуцзяо 7 июля 1937 г.  и начало военных действий 
Японии против Китая.  Позиции иностранных государств к развязыванию 
Японией войны в Китае.  

Напряжение отношений между СССР и Японией.  Бои на о. Хасан. 
Необъявленная война на Халхин-Голе и оттеснение японцев советскими 
войсками.   

Осложнение отношений с Великобританией и США. Попытки 
правительства Абэ смягчить японо-американские противоречия.   

Суть концепции «новый порядок в Восточной Азии». Влияние войны в 
Китае на японскую экономику.  

Принципы «новой политической структуры» Коноэ. «Основные 
принципы организации новой экономической структуры». 

Заключение «тройственного пакта» между Японией, Германией и 
Италией в 1940 г.       Заключение советско-японского пакта о нейтралитете 13 
апреля 1941 г. Выбор направления японской агрессии. Расширение японской 
экспансии в сторону стран Южных морей. Последние шаги Японии на пути к 
войне на Тихом океане.  

Начальный этап войны. Нападение на Перл-Харбор. Захват Филиппин. 
Падение Сингапура. Борьба за стратегическую инициативу. Сражение у атолла 
Мидуэй. Борьба на подступах к Австралии. Военные действия  Японии в Китае 
и на Тихом океане.  

Внешняя политика Японии в период военных успехов. Отношения с 
союзными странами. Вопрос об участии Японии в войне против СССР. 
Политика в отношении азиатских народов.  

Закат могущества японской империи. Операции в центральной части 
Тихого океана. Военные действия в Бирме в 1944 г. Наступление японских 
войск в Центральном Китае. Филиппинское морское сражение. Битва за 
Окинаву. Воздушное наступление на Японию. Борьба на морских 
коммуникациях. 

Внутренне положение в Японии в годы войны. Деятельность японского 
парламента. Проявления недовольства войной. Политика «духовной 
мобилизации» народа. Отставка правительства Тодзё. Политика кабинета  
Коисо. 

Япония на пороге поражения. Потсдамская декларация. Атомные 
бомбардировки японских городов. Вступление СССР в войну с Японией. 
Капитуляция Японии. 

 
Япония в период оккупации и послевоенных реформ (1945-1952). 
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  Япония на демократическом пути развития. Последствия поражения для 
Японии во второй мировой войне. Особенности оккупации Японии. Политика 
демократизации и демилитаризации Японии. Послевоенные преобразования в 
Японии. Этапы оккупации Японии и их характеристика. Причины «обратного 
курса» в политике оккупации. Внутриполитическая борьба в Японии в 
последние годы оккупации. Заключение мирного договора в Сан-Францисско и 
окончание оккупации. 

 
Япония на пути к восстановлению статуса мировой державы (1952-

1971).  
Завершение восстановления экономики. Создание «политической 

системы 1955 года». Поиск места Японией  в системе международных 
отношений. Феномен высоких темпов экономического роста. Появление новых 
политических партий и образование новых профцентров. Внешняя политика 
Японии в формирующемся многополярном мире. 

Япония в числе лидеров современного мира (1971-1989).
 Окончание периода высоких темпов экономического роста. 
 Активизация японской дипломатии. Новые тенденции во 
внутриполитической жизни. Экономическое развитие Японии после 
структурной перестройки. Глобализация внешней политики Японии. 
Внутриполитическая жизнь Японии. Эволюция ведущих политических партий. 

 
Япония на последнем этапе блокового противостояния (1981-1989). 

Япония перед лицом назревших преобразований (1990-2000).  
Десятилетие экономической депрессии. Новые тенденции в социальной 

сфере. Окончание функционирования «политической системы 1955 года» и 
начало эры коалиционных правительств. Основные проблемы внешней 
политики. Перемены на внутриполитической арене на рубеже веков.  

 
Политическое и экономическое развитие Японии в XXI веке. 
Япония в XXI веке. Внутриполитические проблемы Японии. Реформы 

Дз. Коидзуми. Внешняя политика Японии и ее новые ориентиры. Проблемы 
экономического развития. Изменения в политической расстановке сил. 
События 11 марта 2011 г. и ее экономические и политические последствия для 
Японии. Внешняя политика Японии в ЦА и в Республике Казахстан. 

  
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Реставрация Мэйдзи и ее историческое значение. Мэйдзийские 
преобразования. 

2. Экономические реформы в период Мэйдзи. Реформы образования в 
период Мэйдзи. 

3. Социальный протест в годы мэйдзийских реформ. 
4. Реорганизация политической системы Японии в период Мэйдзи. 
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5. Организация правительства по европейскому образцу. Создание 
первой японской конституции. Начало работы парламента Японии. 

6. Внешняя политика Японии в 70-х – начале 90-х гг. 19 века. 
7. Борьба Японии за отмену неравноправных договоров. 
8. Участие Японии в борьбе за раздел Китая в конце 19 века. 
9. Экономическое развитие Японии в период между японо-китайской 

и русско-японской войнами. 
10. Внутриполитическое развитие Японии в период между японо-

китайской и русско-японской войнами. 
11. Отношения Японии с великими державами в последние годы 

Мэйдзи. 
12. Внутриполитическое положение Японии в последние годы Мэйдзи. 
13. Суть  «Демократии Тайсё» в Японии. 
14. Внутренняя политика Японии накануне и во время первой мировой 

войны. 
15. Участие Японии в первой мировой войне.  Япония на Парижской 

мирной конференции. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТА 

 
1. Подъем и спад либеральных тенденции в японской политике в 

1918-1930-х гг. 
2. Тенденции внутриполитического развития и экономическое 

развитие Японии в  20-30-е годы 20 в. 
3. Противоречия японской внешней политики в 1918-1930-х гг. и 

борьба за «новый порядок» в Восточной Азии (1937-1945). 
4. Япония в войне на Тихом океане и последствия поражения Японии 

во второй мировой войне. 
5. Демилитаризация и демократизация общественно-политической 

жизни Японии в период оккупации. 
6. Этапы оккупации и их характеристика. Причины «обратного 

курса» в политике оккупации (1948-1952). 
7. Завершение восстановления экономики в 50-60-х гг. 20 в. 
8. Создание «политической системы 1955 года» и 

внутриполитическое развитие Японии в послеоккупационный период. 
9. Япония в период высоких темпов экономического роста (1960-

1971). 
10. Новые тенденции во внутриполитической жизни Японии в 70-80-х 

гг. 20 в. 
11. Японская экономика после структурной перестройки (80-е годы) и 

кризисные явления в японской экономика в 90-е гг.. 
12. Внешняя политика Японии после окончания блокового 

противостояния и в новом веке. 
13. Внутриполитическая жизнь Японии  в 90-х гг. 20в. 
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14. Япония в 21 веке: экономическое и политическое развитие. 
15. Япония и Казахстан: тенденции и перспективы двусторонних 

отношений. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Формирование государственной идеологии в период Мэйдзи. 
2. Первые политические партии Японии. 
3. Создание первой японской конституции. 
4. Внешняя политика Японии в 70-х – начале 90-х гг. 19 века. 
5. Политика Японии в отношении Кореи в 70-90-х гг. 19 в. 
6. Русско-японские отношения в  70-90-х гг. 19 в. 
7. Японо-китайская война 1894-1895 гг. 
8. Русско-японская война в 1904-1905 гг.: причины, ход и итоги. 
9. Отношения Японии с великими державами в эпоху Мэйдзи. 
10. Внутриполитическое положение Японии в эпоху Мэйдзи. 
11. «Демократия Тайсё» в Японии. 
12. Япония в первой мировой войне. 
13. «Рисовые бунты» в Японии - массовые движения социального протеста. 
14. Влияние мировой войны на экономическое развитие Японии. 
15. История создания японского парламента. 

 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ И РАБОТ 
 

1. Борьба Японии за «новый порядок» в Восточной Азии (1937-1945). 
2. Япония на Вашингтонской конференции. 
3. Японо-китайская война в 1937-1945 гг. 
4. Япония в войне на Тихом океане. 
5. Послевоенная оккупации Японии и ее последствия. 
6. Война в Корее и Япония. 
7. Создание «политической системы 1955 года» в Японии. 
8. Японское экономическое чудо. 
9. Японо-американский военно-политический союз.  
10. Послевоенная модернизация политической системы Японии. 
11. Эволюция ведущих политических партий Японии во второй половине 20 

века. 
12. Внешняя политика Японии после окончания блокового противостояния. 
13. Япония и Казахстан: тенденции и перспективы двусторонних 

отношений. 
14. Политическое развитие Японии после событий 11 марта 2011 г. 
15. Япония в современной мировой политике. 
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доктрины, политика. М., 1990. 
 
Дополнительная: 

1. СССР и Япония. М., 1987. 
2. Япония: конец 20 века. Последние трансформации. Японский 

феномен. М., 1996. 
3. Актуальные проблемы современной Японии. – М., 2002. – 155 с. 
4. Дёлэ Н. Япония вечная. – М., 2002. – 160 с. 
5. Дж.Б.Сэнсом. Япония: краткая история культуры. – СПб., 2002. – 

576 с. 
6. Мещеряков А.Н. Книга японских символов. – М., 2003. – 556 с. 
7. Пронников В.А., Ладанов И.Д. Японцы (этнопсихологические 

очерки). – М., 1985. – 203 с. 
8. Стрельцов Д.В. Система государственного управления в Японии в 

послевоенный период. – М.. 2002. – 304 с.  
9. Япония: справочник. Ч.1. - М., 2010. 
10. Япония: справочник. Ч.2. - М., 2010.  
11. Япония второй половины XX века: Проблемы и судьбы. – М., 2003. 

-248 с. 
12. Япония от А до Я – популярная иллюстративная энциклопедия. – 

М., 2000. – 640 с. 
13. 500 знаменитых японцев. Биографический справочник.– М., 2003.–

296 с. 
14. История Востока. В 6-ти тт. Т. 3. Восток на рубеже средневековья и 

нового времени. XVI-XVIII вв. М., 1999. Т.4 Восток в период нового времени. 
М., 2002. 

15. Новая история стран Азии и Африки XVI-XIX вв. В 3 ч.  /  Под ред. 
А.М. Родригеса. М.: Владос, 2004. 

16. Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время. – 
М.: Проспект, 2008. 

17. Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время в 
вопросах и ответах: учебн. пособие. – М.: Проспект, 2007.  
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ИСТОРИЯ КОРЕЯ В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Введение 
Содержание дисциплины направленно на ознакомление студентов с 

историческими  процессами в изучаемых странах и определением их места и 
роли в мировом историческом процессе. Дисциплина предусматривает 
необходимость выработки у студентов навыков пользования понятийным и 
методологическим аппаратом исторической науки при анализе новой истории 
изучаемых стран.  

В данной части учебно-образовательной программы по дисциплине 
«История изучаемых стран» специальности «5В020900 – Востоковедение» 
хронологически рассматривается история Корей в новое и новейшее время. 

История региона специализации является составной частью всемирной 
истории. Так как данная страна имеет самобытную и богатую историю, 
целесообразно рассмотреть особенности их исторического развития по 
периодам. Знание истории и культуры страны  поможет сформировать вполне 
современного специалиста, способного решать важные научные проблемы, а 
также применять полученные знания на практике. 

Цель курса является дать студентам полную информацию об истории 
страны, социально-экономическом и политическом развитии в данный период, 

№ Название тем 
1 История Кореи в новое время.  
2 Корея в первой половине XIX в.  
3 Реформы 1894 – 1895 гг.  
4 Аннексия Кореи и установление японского колониального 

режима в 1910 г.  
5 Освобождение Кореи от японского колониального господства.  
6 КНДР и Республика Корея в 1948-1950 гг. 
7 Корейская война 1950 – 1953 гг. 
8 «Апрельская революция» и Вторая Республика.  
9 Южная Корея под властью «диктаторского режима» Пак 

Чжонхи.  
10 Республика Корея в начале пути демократизации. 
11 Корея в первой половине ХХ веке. 
12 КНДР в 1953-1960 гг. 
13 КНДР в 1970-1980-х гг.  
14  Ядерная проблема КНДР. 
15 Межкорейские отношения в ХХI веке. 
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а также ознакомить студентов ее последствиями, с основными фактами и 
событиями исторического развития страны и т.д. Научить студентов 
самостоятельно изучать учебную и научную литературу по истории и культуре 
страны на языке изучаемой страны. 

В результате изучения данного курса студенты направления подготовки 
востоковедения должны иметь представление  о закономерностях развития 
общества, государства и о принципах формирования политики; об 
историческом многообразии культур и цивилизаций, проблемах истории, 
культуры, языка, религии страны;      знать социально-экономическое и 
политическое развитие, основные закономерности развития истории, а также 
влияние различных социальных, политических, религиозных, исторических 
факторов на развитие общественно-политической мысли страны. 

Кроме этих, студент должен уметь профессионально анализировать 
ситуацию в стране, самостоятельно приобретать новые знания, используя 
современные образовательные технологии, на научной основе организовать 
свой труд. 

Одним из основных целей дисциплины является дать студентам полную 
информацию о государствах, их социально-экономическом и политическом 
развитии в новое время, а также ознакомить студентов с колониальной 
политикой Западных стран и ее последствиями, с основными фактами и 
событиями исторического развития изучаемых стран в новое и новейщее время 
и т.д. 

Научить студентов самостоятельно изучать учебную и научную 
литературу по истории и культуре изучаемых стран на языке изучаемой 
страны. 

А также, усвоить хронологию и периодизацию истории региона 
специализации, ознакомить с источниками и историографией по истории 
региона, изучить основные исторические события, усвоить исторические 
термины и понятия, изучить социально-экономическое и политическое 
развитие рассматриваемых стран по отдельности. 

Данная программа включает такие основные вопросы по истории Корей 
как, переход к новой агротехнике, его социально-экономические последствия. 
Новая аграрная политика государства. Ремесло и торговля. Рост ремесленного 
производства в Корее XVII-XVIII вв. Социальное расслоение. Социальное 
расслоение в Корее ХУП-ХУШ вв. путем формирования трех основных 
новых групп населения: крупных землевладельцев (чичжу), крестьян, 
имеющих землю (чонхо), и безземельных крестьян-арендаторов (мучжонхо). 
Становление крупных частных землевладельцев. Новый путь экономического 
развития Кореи. Развитие товарно-денежных отношений. 

Возникновение и развитие нового течения сирхак. Корейский мыслитель 
Ли И (1536-1584). Истоки идейного течения сирхак определяются в 
отечественной и корейской историографии. Сирхак о реформах в сфере 
земледелия и землепользования. Лю Хёнвон. Сирхак о государственном 
устройстве Кореи, ее месте в мире. Проекты реформ Чон Ягъёна. Хон Дэён, Ли 
Донму (1741-1793), Пак Чивон, Пак Чега. 
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Художественная литература на корейском языке. Пхансори. Новый тип 
пейзажной живописи чиккён сусанхва. художник Чон Сон (1676-1759), Ли 
Мёнук (жил во времена правления государя Сукчона (1674-1720)). В XVIII в. 
художники Ким Хондо (1745-после 1816), Ким Дыксин (1754-1822), Син 
Юнбок (1758-?) как зачинатели массового живописного 
жанра пхунсокхва («зарисовки нравов и обычаев»). Портретная живопись Юн 
Дусо (1668-1715). Первым кореец, принявший христианство, Хо Гюн (1569-
1618). Ремесло, наука. Распространение христианства 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
История Кореи в новое время.  
Социально-экономические изменения в Корее XVII-XVIII вв.       Новое 

течение сирхак и культура Кореи XVII - начала XIX в.  
 
Корея в первой половине XIX в.  
Правление тэвонгуна. Кризис и упадок позднефедальной 

государственности в Корее (вторая половина ХІХ в.) 
Положение в Корее в начале XIX в. Чинчжуское восстание 1862 г. 

Реформы тэвонгуна. Правление тэвонгуна в Корее с 1863 г. Медленный подъем 
экономики Кореи в ХVII–ХVIII вв. Расширение объемов производства и 
специализация ремесла и промыслов. Рост численности населения, в т.ч. 
городского. Активизация внутренней и внешней торговли. Возрастание 
удельного веса частных форм хозяйствования и товарности производства. 
Противоречивая экономическая роль феодального государства. Возрастание 
роли денег.  

Обострение кризиса феодальной системы в Корее последней четверти ХIХ 
в. Упадок системы янбанского деспотизма. Дискуссии в правящих кругах 
Кореи о политике изоляционизма.  

Колониальная экспансия Англии, Франции, США, усиление деятельности 
христианских миссионеров в отношении Кореи. Угроза прямого военного 
вторжения со стороны Франции. Колонизация Китая и Японии и возможность 
широкого проникновения североатлантических стран на Дальний Восток. 

Французское вторжение в Корею в 1866 г. Американских военный поход 
против Кореи в 1871 г. Укрепление военных береговых линий в Корее и 
массовые крестьянские восстания. Приход к власти в Корее в 1874 г. 
представителей рода Мин.  

 «Открытие Кореи» и начало социально-экономических преобразований. 
Движение за реформы кэхва ундон. 

Освобождение Кореи от японского колониального господства. 
Активизация колониальной политики Японии. Японо-корейский «договор о 
мире и дружбе» 1876 г. Конкуренция западных держав в Корее за право 
экстерриториальности. 1882–1884 гг. – серия неравноправных договоров Кореи 
с США, Англией, Германией, Италией, Россией и Францией. Вступление в 
эпоху колониального закабаления Кореи.  
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Завершение политики «закрытия страны». Начало социально-
экономических преобразований. Движение кэхва ундон. Обострение 
внутриполитической борьбы. Переворот 1884 г. 

Крестьянское восстание и  учение тонхак.  Корея второй половины 1880-х 
– начала 1890-х гг. стихийные крестьянские выступления в уездах Чинджу и 
Кэрён. Возникновение идейного учения тонхак. «Революция» тонхак. 
Народные восстания. Крестьянское восстание в 1893-1894 гг. 

 
Реформы 1894 – 1895 гг.  
Деятельность Общества независимости. Провозглашение Корейской 

Империи. Японо-китайская война и реформы годов кабо и ыльми. Финансовый 
дефицит государства и способы его преодоления. Глубокий социальный кризис 
в Корее. Последствие крестьянской войны 1894 г. Реформы в Корее. Отмена 
крепостной зависимости ноби и других средневековых устоев. Юридическое 
равноправие граждан. Симонсекский договор 1895 г. с Китаем. Образование и 
деятельность Общества независимости. Провозглашение Корейской Империи.   

 
Аннексия Кореи и установление японского колониального режима в 

1910 г. 
Корея в 1900-1905 гг. Корея под протекторатом Японии (1905 – 1910). 

Японская колонизация Кореи (1910 г.) и начальный этап антияпонского 
движения за независимость. 

Российско-японское противостояние в Корее. Русско-японская война 
1904–1905 гг. Японская оккупация Кореи. Утрата Кореей государственной 
самостоятельности.  

Подъем национально-освободительного движения в начале ХХ в. 
Антияпонская партизанская борьба в 1905–1907 гг. 

Аннексия Кореи и установление японского колониального режима в 1910 
г. Японское генерал-губернаторство в Корее и его методы правления. 
Насаждение японского языка и культуры в Корее. 1910–1918 гг. – земельная 
перепись в Корее и ее итоги.. 

Первое десятилетие после японской аннексии Кореи. Первомартовское 
движение 1919 г. Итоги и последствие первомартовское движение. Введение 
системы «культурного управления». Реформы системы управления, 
образования и права. 

Положение в Корее в 1920-1930-е гг. Основные направления движения за 
независимость внутри страны. Коммунистическое движение и выступления 
народных масс. Движение за сохранение национальной культуры.  

Движение за независимость Кореи в 1920 – 1930-е гг. за рубежом. 
Временное правительство Республики Корея в эмиграции. Деятельность 
общество «Кунминхве». Действия корейских вооруженных отрядов в 
Маньчжурии. Революционная деятельность Ким Ирсена. 

Корея в годы японо-китайской и второй мировой войны 
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Положение Кореи в годы японо-китайской и второй мировой войны. 
Принудительная милитаризация корейской экономики.. Политика японизации 
Кореи. Антияпонская вооруженная борьба 1937–1945 гг. 

Корейская культура в первой половине ХХ в. Движение за сохранение 
национальной самобытности. Идей освобождение  в национальной прозе и 
поэзии. Научная мысль, искусство и архитектура в период аннексии. 

Освобождение Кореи от японского колониального господства. Проблема 
воссоздания государственности в 1945 – 1948 гг. 

Освобождение Кореи от японского колониального господства. 
Освобождение Кореи Советской Армией в 1945 г. Демократические 
преобразования в Корее. Разделение Кореи на зоны ответственности советской 
и американской армий к северу и югу от 38 параллели. Корейский вопрос в 
политике великих держав. Московское совещание трех держав и его решения. 
Политика СССР в Корее в 1945 – 1948 гг. Первые шаги на пути создания 
КНДР. Политика США в Корее в 1945 – 1948 гг. Первые шаги на пути 
создания Республики Корея. Деятельность корейских политических лидеров, 
направленная на построение государственности в Корее в 1945 – 1948 гг.  

 
КНДР и Республика Корея в 1948-1950 гг. 
Создание Временного Народного Комитета Северной Кореи и его  

деятельность. Социалистические преобразования в Северной Корее в 1946–
1947 гг. Проамериканские преобразования в Южной Корее. «Комиссия ООН 
по Корее». Проведение независимых  выборов в Южной Корее и образование 
правительства Ли Сынмана в 1948 г. Принятие конституции КНДР. Корея как 
эпицентр противостояния двух мировых систем. 

 
Корейская война 1950 – 1953 гг. 
Международная ситуация и начало Корейской войны. Ход боевых 

действий и переговоров. Корейская война (1950–1953 гг.) и ее этапы. Военное 
участие СССР, США и КНР. Переговоры великих держав по корейскому 
вопросу. Панмыньчжонский договор 1953 г. Основные итоги войны. 
Последствия Корейской войны. 

 
«Апрельская революция» и Вторая Республика.  
Первая Республика после Корейской войны.  Провозглашение Республики 

Корея 15 августа 1948 г. Эпоха президенства Ли Сынмана, ее характеристика. 
«Студенческая революция 19 апреля» 1960 г.  «Апрельская революция» и 
Вторая Республика. Период «второй республики» в Южной Корее (апрель 1960 
– май 1961 гг.) – продолжение кризиса в республике.   

Военный переворот 16 мая 1961 г. Приход к власти Пак Чонхи. Первые 
достижения Третьей Республики. Восстановление отношений между Южной 
Кореей и Японией. 

Феномен корейского «экономического чуда» 1960–1980-х гг. 
Авторитаризм власти как фактор стабильности. Влияние традиционного уклада 
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жизни корейского общества в развитии экономики. Роль крупных 
многопрофильных концернов в экономике Южной Кореи.  

 
Южная Корея под властью «диктаторского режима Пак Чонхи. 

Хроника политических событий. 
Диктатура и демократия в Третьей Республике. Изменение конституции, 

политической и административной системы в 1972 г. Переворот юсин и 
ужесточение диктатуры в период Четвертой Республики. Социально-
экономическая политика. Основные направления развития экономики. 
Движение за новую деревню. Убийство генерала Пак Чонхи в 1979 г. 
Диктатура Пак Чонхи и ее значение. Продолжение экономической и 
политической стратегии режимом Чон Духвана (1980–1987 гг.). 

 
Республика Корея в начале пути демократизации. 
Приход к власти Чон Духвана. Установление Пятой Республики. 

Социально-экономическая и внешняя политика Чон Духвана.  
Массовые демонстрации за демократические преобразования 1987 г. 

Демократические выборы 1987 г. и правление генерала Ро Дэу. Президентские 
выборы 1992 г. и правление Ким Енсама. Отход армии от политики и 
государственного управления. 

Приход к власти Ро Дэу. Провозглашение Шестой Республики. Внешняя 
политика Ро Дэу. Социально-экономическая ситуация в годы президентства Ро 
Дэу. 

Выборы президента Ким Ёнсама. Курс реформ Ким Ёнсама и «эпоха 
Международного валютного фонда». 

 
Корея в первой половине ХХ века. 
 Выборы президента Ким Дэчжуна. Преодоление «эпохи Международного 

валютного фонда» и основные достижения политики Ким Дэчжуна. Хроника 
основных событий. Внешняя политика президентов Ким Дэчжуна и Но 
Мухёна. Экономическая ситуация в Республике Корея. Интернет-революция и 
интернет-экономика в Южной Корее. Развитие Кореи в правлениях 
президентов Ли Мен Бака и Пак Хын Ке.  

 
КНДР в 1953-1960 гг.  
Успехи послевоенного восстановления 1953-1956 гг. III съезд Трудовой 

партии Кореи и курс на независимое развитие. Движение Чхоллима. 
Развитие экономики КНДР после 1956 г. Плановая социалистическая 

индустриализация. Участие КНР и СССР в восстановлении экономики.  
 IV съезд Трудовой партии Кореи, «метод Чхонсанри» и «Тэанская 

система работы». Курс на параллельное строительство экономики и обороны. 
Принятие Конституции 1972 г. Структура государственной власти КНДР. 
Партийная система Северной Кореи. Трудовая партия Кореи: общая 
характеристика.  
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Финансовая система КНДР. Пятилетние планы экономического развития и 
их реализация. Отношения с Республикой Корея и проблема объединения: 
проблемы и перспективы. 

 
КНДР в 1970-1980-х гг.  
КНДР в 1970-1980-х гг.: «борьба за окончательное построение 

социализма». КНДР перед комплексом проблем. Новая политика мобилизации 
народа. VI съезд Трудовой партии Кореи. Попытка «открытия» 
северокорейского общества в 1980-е гг. Время испытаний и поиска новых 
путей. КНДР после распада социалистического лагеря и смерти Ким Ирсена. 
Конституция 1992 и 1998 гг. как отражение новых тенденций в развитии 
КНДР. 

 
Ядерная проблема КНДР. 
КНДР в ХХI веке. Хроника основных событий. Внутриполитические 

события Северной Кореи. Идеи и политика сонгун. Политические 
события 2004 г. Ёнчхонская катастрофа. Новый этап экономических реформ в 
КНДР. Ядерная проблема КНДР. Шестисторонние переговоры по 
северокорейской ядерной проблеме  2003-2004 гг. Вопрос строительства 
атомной электростанции на легкой воде. 

 
Межкорейские отношения в ХХI веке. 
Политическая основа межкорейских отношений. Межкорейские 

политические контакты и переговорный процесс. Межкорейские 
экономические отношения. Межкорейские военные отношения. Вооруженные 
конфликты и столкновения. Межкорейские культурные связи. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Социально-экономические изменения в Корее XVII—XVIII вв. 
2. Социально-экономические положение в Корее (вторая половина 

ХІХ в.). 
3. Начало социально-экономических преобразований. Движение за 

реформы кэхва ундон 
4. Реформы 1894-1895 гг. Деятельность Общества независимости. 
5. Корея под протекторатом Японии (1905-1910) 
6. Аннексия Кореи и установление японского колониального режима.  
7. Движения за независимость Кореи в 1920 – 1930-е гг.внутри 

страны. 
8. Движение за независимость Кореи в 1920 – 1930-е гг. за рубежом.  
9. Проблема воссоздания государственности в 1945 – 1948 гг. 
10. Корейская война (1950–1953 гг.) и ее этапы. 
11. Приход к власти Пак Чонхи. Третья и Четвертая Республики. 
12. Республика Корея в условиях демократии. 1991-1999 гг. 
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13. КНДР в 1970-1980-х гг.  
14. Республика Корея И КНДР  в ХХI веке. 
15. Объединение Кореи: проблемы и перспективы. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТА 
 

1. Корея под протекторатом Японии (1905-1910) 
2. Аннексия Кореи и установление японского колониального режима.  
3. Движения за независимость Кореи в 1920 – 1930-е гг.внутри 

страны. 
4. Движение за независимость Кореи в 1920 – 1930-е гг. за рубежом.  
5. Проблема воссоздания государственности в 1945 – 1948 гг. 
6. КНДР в 1970-1980-х гг.: «борьба за окончательное построение 

социализма».  
7. Новая политика мобилизации народа. 
8. VI съезд Трудовой партии Кореи.  
9. Попытка «открытия» северокорейского общества в 1980-е гг.  
10. КНДР после распада социалистического лагеря и смерти Ким 

Ирсена. 
11. Конституция 1992 и 1998 гг. как отражение новых тенденций в 

развитии КНДР. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Корейская война (1950–1953 гг.) и ее этапы. 
2. Приход к власти Пак Чонхи. Третья и Четвертая Республики. 
3. Республика Корея в условиях демократии. 1991-1999 гг. 
4. КНДР в 1970-1980-х гг.  
5. Республика Корея И КНДР  в ХХI веке. 
6. Объединение Кореи: проблемы и перспективы. 
7. Политическая основа межкорейских отношений.  
8. Межкорейские политические контакты и переговорный процесс. 
9. Межкорейские экономические отношения.  
10. Межкорейские военные отношения.  

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ И РАБОТ 

 
1. Корейская война 1950-1953 гг. и разделение Кореи. 
2. Политический портрет Ким Чен Ира. 
3. Феномен «корейского экономического чуда». 
4. Многопрофильные концерны в корейской экономике. 
5. Политические партии современной Кореи. 
6. Развитие науки в Корее. 
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7. Политическая система современной Кореи: становление и эволюция. 
8. «Азиатский» экономический кризис1997 г. и Южная Корея. 
9. Экономические и культурные связи Южной Кореи и Казахстана. 
10. Национальные традиции в Корее и проблема глобализации. 
11. Корейская этническая диаспора.  
12. Межэтнические отношения зарубежных корейцев. 
13. Корейский вопрос в ХХI веке. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 
Основная: 
1. Большаков И.Г., Толорая Г.Д. Корейская народно-демократическая 

республика. – М., 1990. 
2. История Кореи. – Сеул, 1995. 
3. История Кореи (Новое прочтение). [Учебное пособие]/Под ред. А.В. 

Торкунова. – М., 2003.  
4. Ким, Г.Н.. Республика Корея.- Алматы, 2010. 
5. Курбанов, С.О. Курс лекций по истории Кореи. С древности до конца 

XX в. – СПб.: СПбГУ, 2005.  
6. Симбирцева Т.М. Корея на перекрестке эпох. – М., 2000. 
 
Дополнительная: 
1. Галкина Л.В. Корейская поэзия 20-х годов ХХ века.- Владивосток, 1988 
2. Ковалев А.В. Политика США и Японии на Корейском полуострове.- М., 

1990. 
3. Ланьков А.Н. Политическая борьба в Корее ХVII-XVIII вв. СПб., 1995 
4. Пак Б.Б. Российская дипломатия  и Корея (1860-1888). М., 1998 
5. Суслина С.С. Экономика Республика Корея в свете глобализации. М.: 

ИДВ РАН, 2002. 
6.Тостокулаков И.А.   Политическая модернизация Южной Кореи. Ч.1-

2 Владивосток, 2007. 
7. Толстокулаков И. А. Развитие демократического процесса в Южной   

Корее в период VI Республики. Владивосток, 2003. 
8. Торкунов А. В. Загадочная война: корейский конфликт 1950-1953 гг. М., 

2000. 
9. Тригубенко М. Е., Толорая Г. Д. Очерки экономики Республики Корея. 

М., 1993. 
 

ИСТОРИЯ ТУРЦИИ В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Название тем 

1 Социально-экономический строй Османской империи во второй 
половине XVII-XVIII вв. 
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2 Войны Османской империи с Европейскими странами во второй 
половине XVII века. 

3 Международное положение Османской империи во второй 
половине XVIII в. 

4 Зарождение «Восточного вопроса». 
5 Крымская война1853-1856 гг. 

6 Возникновение просветительского и конституционного 
движения. «Новые османы». 

7 Особенности развития капиталистических отношений в Турции. 

8 Младотурецкая революция 1908-1909 гг. Турция в годы І мировой 
войны. 

9 Подъем антиколониальной борьбы. Севрский договор. 
10 Турция накануне  и в годы Второй мировой войны. 
11 Послевоенное развитие Турции (1945-1960 гг.). 

12 Обострение внутриполитической обстановки в стране в период 
правления ДП (1950-1960 гг.). 

13 Вторая республика: время политической либерализации (1960-
1980 гг.). 

14 Третья республика. Курс на экономическую либерализацию. 

15 Политическое и социально-экономическое положение Турции в 
конце 1990-начале 2000-х гг. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Содержание дисциплины направленно на ознакомление студентов с 

историческими  процессами в изучаемых странах и определением их места и 
роли в мировом историческом процессе. Дисциплина предусматривает 
необходимость выработки у студентов навыков пользования понятийным и 
методологическим аппаратом исторической науки при анализе новой истории 
изучаемых стран.  

В данной части учебно-образовательной программы по дисциплине 
«История изучаемых стран» специальности «5В020900 – Востоковедение» 
хронологически рассматривается история Турции в новое и новейшее время. 

История региона специализации является составной частью всемирной 
истории. Так как данная страна имеет самобытную и богатую историю, 
целесообразно рассмотреть особенности их исторического развития по 
периодам. Знание истории и культуры страны  поможет сформировать вполне 
современного специалиста, способного решать важные научные проблемы, а 
также применять полученные знания на практике. 

Цель курса является дать студентам полную информацию об истории 
страны, социально-экономическом и политическом развитии в данный период, 
а также ознакомить студентов ее последствиями, с основными фактами и 
событиями исторического развития страны и т.д. Научить студентов 
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самостоятельно изучать учебную и научную литературу по истории и культуре 
страны на языке изучаемой страны. 

В результате изучения данного курса студенты направления подготовки 
востоковедения должны иметь представление  о закономерностях развития 
общества, государства и о принципах формирования политики; об 
историческом многообразии культур и цивилизаций, проблемах истории, 
культуры, языка, религии страны;      знать социально-экономическое и 
политическое развитие, основные закономерности развития истории, а также 
влияние различных социальных, политических, религиозных, исторических 
факторов на развитие общественно-политической мысли страны. 

Кроме этих, студент должен уметь профессионально анализировать 
ситуацию в стране, самостоятельно приобретать новые знания, используя 
современные образовательные технологии, на научной основе организовать 
свой труд. 

Одним из основных целей дисциплины является дать студентам полную 
информацию о государствах, их социально-экономическом и политическом 
развитии в новое время, а также ознакомить студентов с колониальной 
политикой Западных стран и ее последствиями, с основными фактами и 
событиями исторического развития изучаемых стран в новое и новейщее время 
и т.д. 

Научить студентов самостоятельно изучать учебную и научную 
литературу по истории и культуре изучаемых стран на языке изучаемой 
страны. 

А также, усвоить хронологию и периодизацию истории региона 
специализации, ознакомить с источниками и историографией по истории 
региона, изучить основные исторические события, усвоить исторические 
термины и понятия, изучить социально-экономическое и политическое 
развитие рассматриваемых стран по отдельности. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Социально-экономический строй Османской империи во второй 

половине XVII-XVIIIвв.  
Османское феодальное общество к началу нового времени. Положение 

коестьянства.  Экономическая жизнь во второй половине XVII-XVIIIвв. 
Финансовые затруднение и усиление налогового гнета. Антифеодальная 
борьба народных масс во второй половине XVII в.  

Реформы Кёпрюлю во второй половине XVII века.Экономические 
трудности и осложнение политической обстановки страны. Новые тенденции в 
социальной жизни. Замещание натуральной формы налогов на денежной. 
Попытки «оживления» сипахийской системы. 

 
Войны Османской империи с Европейскими странами во второй 

половине XVII века.  
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Война с Венецией за захват о. Крит(1645-1669 гг.). Война Аврстрией 
(1663-1664 гг.). Война с Польшей (1672-1676 гг.) и Россией (1677-1678 гг.) за 
Украину. Война с коалицией держав «Священной лиги» (1683-1698 гг.). 

Османская империя во второй половине XVIII в. «Генеральные 
Капитуляции» 1740 г.Обострение борьбы различных группировок внутри 
правящего класса. Усиление сторонииков реалистической внешней политики. 
Политика Ибрагим паши (1718-1730). Ухудшение социальной жизни народа. 
Восстание под руководством Патрона Халила 1730 г.  

Русско-турецкая война 1735-1739 гг. и посредничество французского 
посла маркиза Вильнёва. Заключение нового договора с Францией в 1740 г. 
Предоставление французам права экстерриториальности и льготных условий 
торговли. Признание султана бессрочного действия капитуляции. 

 
Международное положение Османской империи во второй половине 

XVIII в.  
Военно-экономическая слабость Османский империи. Ухудшение 

международного положение. 
Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Кучюк-Кайнарджийский мирный 

договор 1774 г.  Присоединение Крыма к России (1783).  Влиятельные позиции 
Англии и Франции в стране. Поражение в войне 1787 г.  и новые 
территориальные потери. Политический кризис страны.    

 
Зарождение «Восточного вопроса».   
Внутренний распад Османской империи и проблема раздела турецких 

владений европейских держав. Сталкновение интересов России и Англии и 
Франции  в отношении проливов и вопросах  о балканских провинциях 
Турции. Возникновение «Египетского вопроса». Усиление экспансии 
иностранного капитала. 

Второй этап «Египетского вопроса». Начало танзимата.Опубликование 
Гюлханейского "Хатт-и- шерифа" в I819 г. Попытки англичанов обострить 
конфликта между Портой и египеским пашой. Приказ султана своим войскам 
выступить против Мухаммеда Али и неудачи.  

Содержание реформ первого периода (1839 – 1856 гг.). Лондонская 
конвенция 1840 г. 

 
Крымская война1853-1856 гг.  
Начало русско-турецкой войны 1853 г. и разгом турецкого флота. 

Вступление в войну Англии и Франции. Англо-франко-турецкий союзный 
договор 1854 года. Парижский мир 1856 года и ухудшение положение  Турции.  

Второй период Танзимата (1856-l878 гг.). Хатт-и хумаюн 1856 г. 
Социально-экономические предпосылки реформ танзимата. Закон об 
учреждении Османского банка 1856 г. Земельный кодекс 1856-1870 гг. Закон о 
предоставлении иностранцам права владения землей. Рост внешнего долга 
Османской империи.  
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Возникновение просветительского и конституционного движения. 
«Новые османы».  

Либерально-конституционное движение в Турции в 60-70-х годахXIX 
века. Образование «Общества новых Османов». Балканский кризис 1875-1876 
гг. Переворот «новых османов» и «Конституция Мидхата». Пробуждение 
политического сознания в турецком обществе. 

 
Особенности развития капиталистических отношений в Турции. 

Приток иностранных инвестиций. Расширение прослойки турецкой 
интеллигенции. Политический кризис 70-х годов ХІХ в. Конституция 1876 г. 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и разгон парламента. Сан-Стефанский и 
Берлинский трактат. 

Турция в годы Абдулхамидовской тирании. Борьба империалистических 
держав за господство в Османской империи. Германский империализм в 
Османской империи. Багдадская железная дорога. 

Кемалистская революция в Турции. Поражение Османской империи в 
первой мировой войне и оккупация ее территории войсками блока Антанты. 

 
Младотурецкая революция 1908-1909 гг. Турция в годы І мировой 

войны. 
Абдулгамид II и младотурки. Первое конституционное правительство 

младотурок 6 августа 1908 г. Военная реформа 1909 г. Внешняя политика 
султана Абдулгамид II. 

 
Подъем антиколониальной борьбы. Севрский договор. 
Севрский договор.  Подъем национально-освободительного движения 

против иностранных оккупантов. Победа кемалистской революции. 
Лозаннский мир и закрепление победы турецкого народа в международном 
договоре. 

Провозглашение Республики. Итоги и характер Кемалистской революции. 
 
Турция накануне  и в годы Второй мировой войны.   
Внешняя политика Турции. Советско-турецкий договор о дружбе и 

нейтралитете (1925 г.). Развитие торгово-экономических отношений между 
Турцией и СССР. Участие Турции в Балканской Антанте. Вступление Турции в 
Лигу Наций. Конференция в Монтре (1936 г.). Новая конвенция о 
черноморских проливах (июль 1936 г.). 

Турция в годы второй мировой войны.Политическое и экономическое 
положение государства. Сближение с фашистскими государствами. Политика 
лавирования между мировыми блоками. Нейтралитет Турции во Второй 
мировой войне. Профашистские настроения в Турции. Объявление Турцией 
войны Германии и Японии (февраль 1945 г.). 

 
Послевоенное развитие Турции (1945-1960 гг.).  
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Пережитки феодализма в послевоенной Турции. Пересмотр концепции 
развития страны.Раскол в партии. Переход к многопартийной системе. 
Создание Демократической партии.  Пересмотр пути развития турецкого 
общества. Сбилижение Турции и США. 

 
Обострение внутриполитической обстановки в стране в период 

правления ДП (1950-1960 гг.).  
Смена власти. Политика правительства Демократической партии Турции 

(1950-I960 гг). Вступление Турецкой Республики в НАТО и Багдадские пакты. 
Американская военная помощь.  

Социальные сдвиги в стране в 50-60-е годы. Волнения в стране и военный 
переворот 27 мая I960 г. Комитет Национального Единства. Конституция 
1961г. Политические партии и их деятельность. Усиление роли средних слоев 
населения. Раскол в рядах правящей партии (Народно-Республиканской). 
Затяжной кризис в стране и военные круги. Военный переворот I960 г. и 
постепенный переход к гражданскому правлению. 

 
Вторая республика: время политической либерализации (1960-1980 

гг.).  
Новая конституция 1961 г. Утверждение многопартийной системы. 

Развитие частной фабрично-заводской промышленности.  
Существенные сдвиги в экономике и превращение в индустриально-

аграрную страну. Соперничество между сторонников этатизма и 
либерализации. Нарастание кризиса. Государственный переворот 1980 г. 
Свержение правительство С. Демиреля. Переход власти к СНБ во главе 
генералом К. Эвреном. 

 
Третья республика. Курс на экономическую либерализацию.  
Оздоровления общественной жизни в стране. Новая конституция 1982 г. 

Победа партии Отечества. Экономическая программа Т. Озала. Интеграция 
Турции в мировое хозяйство. Поощрение иностранных инвесторов. 
Приватизация госсектора. Аграрная реформа. Перемены во внешней политике. 

Избрание президентом С. Демиреля (май 1993 г.). Внутренние проблемы 
Турции. Борьба с исламистами. Приход к власти Демократической левой 
партии (1999 г.). Внешняя политика Турции в начале XXI в. Взаимоотношение 
Турции и Казахстана. 

 
Политическая и социально-экономическая ситуация в Турции в 

конце 1990-начале 2000-х гг.  
Победа партии благоденствия (ПБ) и происламское правительство Н. 

Эрбакана. Ухудшение  экономической ситуации в стране.Сокращение 
иностранных инвестиций.  Кризис середины 90-х годов ХХ- го столетия, 
обострение в стране. 

Приход к власти нового коалиционного правительство во главе 
М.Йылмаза. Восстановление в стране светское образование. Очередной 
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парламентской выбор 2000 г. и победа Демократической левой партии (ДЛП) 
во главе Б.Эджевита. Отставка президента С.Демиреля. Выборы нового 
президента страны А.Н.Сезера. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Общественный строй Османской империи  в новое время. 
2. Антифеодальная борьба народных масс во второй половине XVII 

века. 
3. Османская империя во второй половине XVIII века. 
4. Внешняя политика Османской империи во второй половине XVIII 

века. 
5. Сущность и содержание "Восточного вопроса". 
6. Обострение внутриполитического состояния Османской империи в 

борьбе с Россией в период русско-турецких войн. 
7. Политические и социально-экономические основы реформ Селима 

ІІІ-го. 
8. Национально-освободительное движение на Балканах в 1815-1829 

гг. 
9. Социально-экономическое состояние Османской империи в конце 

ХІХ-века. 
10. Борьба великих держав за влияние на Ближнем Востоке. 
11. Образование тайного общества "Новые османы" и начало его 

деятельности. 
12. Крымская война (1853-1856 гг.) и ее последствия для Турции. 
13. Второй этап «Египетского кризиса». 
14. Младотурецкая революция в Османской империи. 
15. Особенности правления С.Демиреля. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 
 
1. Обострение внутриполитического состояния Османской империи в 

борьбе с Россией в период русско-турецких войн. 
2. Политические и социально-экономические основы реформ Селима 

ІІІ-го. 
3. Национально-освободительное движение на Балканах в 1815-1829 

гг. 
4. Социально-экономическое состояние Османской империи в конце 

ХІХ-века. 
5. Борьба великих держав за влияние на Ближнем Востоке. 
6. Образование тайного общества "Новые османы" и начало его 

деятельности. 
7. Крымская война (1853-1856 гг.) и ее последствия для Турции. 
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8. Второй этап «Египетского кризиса». 
9. Взаимоотношение Турции и Казахстана. 
 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 
1. Младотурецкая революция в Османской империи. 
2. Поражение Османской империи в первой мировой войне и 

оккупация ее территории войсками держав Антанты. 
3. Внешняя политика Турции после второй мировой войны.  
4. Внутриполитическая борьба в Турции (1950- сер. 90-х гг.) 
5. Общественно-политическая стуация в Турции в конце 1990-х-

начале 2000-х гг. 
6. Социально-экономические показатели Турции в конце ХХ в. 
7. Узловые проблемы общественно-политического развития в 

Турции. 
8. Исламский фактор в развитии турецкого общества. 
9. Внешняя поитика Турции на современном этапе. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная: 
1.Новая история стран Азии и Африки.XVI-XIXвв.  ч.1-2 М., 2004. 
2.Еремеев Д.Е., Мейер М.С. История Турции в средние века и новое 

время. М., 1992. 
Турецкая Республика. - М., 2000. 
3.Евдокимова А.А. История стран Востока в новое время. Курс лекции. 

Уфа:изд-во БГПУ, 2009. Турецкая Республика. - М., 2000. 
4. Турция между Европой и Азией. М., 2001. 
5. Ульченко Н. Экономика Турции в условиях либерализма (80-90 гг.). М., 

2003. 
6. Ерасов, Б.С. Культура, религия и цивилизация на Востоке: (очерки 

общей теории) / Б.С. Ерасов. - М., 1990. 
 
Дополнительная: 
1. Давидсон А.Б.; Филатова И.И. Россия и Южная Африка: три века 

связей. М.: «Высшая школа экономики», 2010. 
2. Ерасов, Б.С. Культура, религия и цивилизация на Востоке: (очерки 

общей теории) / Б.С. Ерасов. - М., 1990.  
3. Шумов С.А., Андреев А.Р. История Ближнего Востока. 

Документальное историческое исследование. М.: Евролина, 2002. 
4. Хорошевский Н.И. Дидактические задания к семинарским 

занятиям по истории стран Азии и Африки в новое время. Часть 2. Ростов-на-
Дону: изд-во РГУ, 2002. 
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ИСТОРИЯ АРАБСКИХ СТРАН В НОВОЕ ВРЕМЯ (1514-1914) 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 
№ Название тем 
1.  Арабские страны в составе Османской Империи.   
2.  Египет под властью Мухаммеда Али. 
3.  Освободительное движение в Египте. Восстание Араби-паши. 
4.  Восточный Судан. Англо-египетский кондоминиум. 
5.  Страны Арабского Магриба. Установление французского 

протектората. 
6.  Страны Арабского Востока (Машрик). 
7.  Ирак в составе Османской империи. 
8.  История Саудовской Аравии и Кувейта в новое время. 
9.  История арабских стран между Первой и Второй мировой войны. 
10.  Политико-экономическое положение стран Магриба в 1914-1945 

гг. 
11.  Страны Аравийского полуострова. 1914-1945 гг. 
12.  Арабские страны Африки: Египет и Судан в 1945-2013 гг. 
13.  Арабские страны Магриба в 1945-2013 гг. 
14.  Арабские страны Ближнего Востока в 1945-2013 гг. 
15.  Страны Аравийского полуострова в 1945-2013 гг. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Введение 
Содержание дисциплины направленно на ознакомление студентов с 

историческими  процессами в изучаемых странах и определением их места и 
роли в мировом историческом процессе. Дисциплина предусматривает 
необходимость выработки у студентов навыков пользования понятийным и 
методологическим аппаратом исторической науки при анализе новой истории 
изучаемых стран.  

В данной части учебно-образовательной программы по дисциплине 
«История изучаемых стран» специальности «5В020900 –Ввостоковедение» 
хронологически рассматривается история Арабских стран в новое и новейшее 
время. 

История региона специализации является составной частью всемирной 
истории. Так как данная страна имеет самобытную и богатую историю, 
целесообразно рассмотреть особенности их исторического развития по 
периодам. Знание истории и культуры страны  поможет сформировать вполне 
современного специалиста, способного решать важные научные проблемы, а 
также применять полученные знания на практике. 

Цель курса является дать студентам полную информацию об истории 
страны, социально-экономическом и политическом развитии в данный период, 
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а также ознакомить студентов ее последствиями, с основными фактами и 
событиями исторического развития страны и т.д. Научить студентов 
самостоятельно изучать учебную и научную литературу по истории и культуре 
страны на языке изучаемой страны. 

В результате изучения данного курса студенты направления подготовки 
востоковедения должны иметь представление  о закономерностях развития 
общества, государства и о принципах формирования политики; об 
историческом многообразии культур и цивилизаций, проблемах истории, 
культуры, языка, религии страны;      знать социально-экономическое и 
политическое развитие, основные закономерности развития истории, а также 
влияние различных социальных, политических, религиозных, исторических 
факторов на развитие общественно-политической мысли страны. 

Кроме этих, студент должен уметь профессионально анализировать 
ситуацию в стране, самостоятельно приобретать новые знания, используя 
современные образовательные технологии, на научной основе организовать 
свой труд. 

Одним из основных целей дисциплины является дать студентам полную 
информацию о государствах, их социально-экономическом и политическом 
развитии в новое время, а также ознакомить студентов с колониальной 
политикой Западных стран и ее последствиями, с основными фактами и 
событиями исторического развития изучаемых стран в новое и новейщее время 
и т.д. 

Научить студентов самостоятельно изучать учебную и научную 
литературу по истории и культуре изучаемых стран на языке изучаемой 
страны. 

А также, усвоить хронологию и периодизацию истории региона 
специализации, ознакомить с источниками и историографией по истории 
региона, изучить основные исторические события, усвоить исторические 
термины и понятия, изучить социально-экономическое и политическое 
развитие рассматриваемых стран по отдельности. 

Данная программа включает такие важные темы как арабские города. 
Формы промышленного производства. Сельское хозяйство. Гнет османских 
завоевателей. Восстания арабских народов Османской империи в конце ХYІ – 
начале ХYІІ вв. Антитурецкие восстания в Сирии, Ливане и Ираке. Режим 
капитуляции.  

Кризис Османской империи в 18 первой половине 19 века. Восточный 
вопрос и борьба держав за османское наследство. Кризис Османской империи. 
Потеря юго-восточной части   Аравийского полуострова. Договоры Османской 
империи с Францией. Экспедиция Бонапарта в Египет.  

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Арабские страны в составе Османской Империи.  
Общественный строй арабских стран. Землевладения в арабских 

провинциях Османской империи.  
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Египет в эпоху Мухаммеда Али.  
Египет под властью Мухаммеда Али. Обстановка в Египте в конце XVIII 

в.: усиление позиций мамлюков. Экспедиция Наполеона (1798-1801) и ее 
итоги. Приход к власти Мухаммеда Али. Борьба с мамлюками. Преобразования 
Мухаммеда Али в области аграрных отношений, торговли, промышленности. 
Военная, административная реформы. Изменения в сфере культуры и 
образования. Введение системы всеобъемлющего государственного контроля. 
Результаты преобразований. Внешняя политика Мухаммеда Али: отношения с 
султаном, завоевание Восточного Судана и карательная экспедиция в Аравию. 
Позиция в период греческого восстания. Турецко-египетские конфликты и 
капитуляция 1841 г. 

Египет после Мухаммеда Али: новый этап модернизации (50-70-е гг. XIX 
в.). Борьба в правящей элите после смерти Мухаммеда Али. Аббас-Хильми: 
курс на возрождение старины и староосманских порядков. Политика Саида и 
Исмаила: либеральные реформы 1854-1879 гг. Арабизация армии и 
государственного аппарата. Египет как автономная провинция Османской 
империи. 

 
Освободительное движение в Египте. Восстание Араби-паши.  
Деятельность «европейского кабинета» и рост недовольства в стране. 

Активизация течений общественно-политической и религиозной мысли. 
Просветительское движение. Зарождение националистических организаций. 
Настроения в египетской армии, позиция «офицеров-феллахов». Личность А. 
Ораби. Выступления армии в 1879 и 1881 гг.: изменения в расстановке 
политических сил. «Революция» 9 сентября 1881 г. Приход ватанистов к 
власти. Позиция европейских держав. Англо-египетская война 1882 г. Оценка 
восстания Ораби-паши в исторической литературе. 

 
Восточный Судан. Англо-египетский кондоминиум.  
Общая характеристика: этносоциальный состав населения, религия, 

хозяйство, политика турецкой администрации. Усиление налоговой 
эксплуатации населения Судана в 1870-е гг. Нарастание недовольства в стране, 
роль религиозного фактора. Личность Мухаммеда Ахмеда. Восстание 
махдистов (1881-1898): периодизация, характеристика этапов. Становление 
независимого махдистского государства. Английская интервенция, битва при 
Омдурмане. Установление англо-египетского кондоминиума (1899). 

 
Страны Арабского Запада (Магриб). Установление французского 

протектората.  
Страны Магриба: общее и особенное. Правление деев в Алжире. 

Интервенция Франции: причины, повод, ход завоевания, очаги сопротивления. 
Характеристика французского колониального режима в Алжире. Начало 
трансформации алжирского общества. Особенности антиколониального 
протеста на рубеже XIX-XX вв.: традиционалисты и «мусульфранки». 
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Хусейнидский Тунис. Попытки европеизации (30-50-е гг. XIX в.). Интересы 
держав в Тунисе. Установление французского протектората. Марокко: 
этнополитическая и социально-экономическая ситуация. Борьба европейских 
держав за раздел Марокко. Вторжение Франции, договор о протекторате. 
Ливия: правление династии Караманлы, вторичное завоевание турками 
Триполитании (1835), орден Сенусийя и его отношения с турецкими властями. 
Агрессия Италии в Ливии, роль сенуситов в организации сопротивления 
колонизаторам. Итоги колониального раздела стран Северной Африки. 

 
Страны Арабского Востока (Машрик). 
 Политика османских властей в арабских вилайетах. Противоречивые 

результаты танзиматских реформ. Начало кризиса арабского традиционного 
общества, трансформация социальной структуры, неравномерность этого 
процесса. Активизация общественной мысли: просветительство, панисламизм, 
мусульманское реформаторство, концепции арабского национализма. Особая 
роль Ливана в Арабском Возрождении. Массовые движения (вторая половина 
XIX – начало ХХ в.): друзско-маронитский антагонизм в Ливане, антитурецкие 
выступления алавитов Сирии, движение за восстановление государства 
Саудитов в Аравии, восстания в Йемене. Арабский Восток и европейские 
державы. Освободительная борьба арабов Машрика против турецкого 
господства в годы Первой мировой войны. 

 
Ирак в составе Османской империи.  
Включение Ирака в состав Османской империи. Турецко-персидские 

войны. Победа Османской империи в 1638 г. Османская система управления. 
Роль янычаров в управленческой системе Ирака. Этно-конфессиональная 
ситуация в Ираке . Роль исламских институтов  (мечети, мадраса, суфийские 
братства) в  общественной и духовной жизни иракских вилайетов. Аграрные 
отношения. Система налогообложения. Категории земельной собственности и 
землевладения.  

 
История Саудовской Аравии и Кувейта в новое время.  
Северная и Центральная Аравия до возникновения первого Саудовского 

государства. 
Возникновение ваххабитского учения. Первое государство Саудидов. 

Аравийское общество в XVIII в.Объединение Неджда. Борьба ваххабитов за 
Персидский залив в 1786 -1806 гг. Борьба ваххабитов за Хиджаз в 1794-1806 гг. 
Борьба ваххабитов за Ирак и Сирию. Завоевание Аравии египтянами. Начало 
войны с ваххабитами.  

Мухаммед Али в Аравии (1813-1815 гг.) Разгром ваххабитского 
государства1818 г. Египтяне в Аравии (1818-1840 гг.) Аравия после 1840 г. 
Второе государство Саудидов (1843-1865 гг.) Рост Шаммарского эмирата. 

 
История арабских стран между Первой и Второй мировой войны. 
Арабские страны Африки. Египет.  
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Египет в годы первой мировой войны. Восстание 1919 г. Упразднение 
английского протектората. Кабинет Заглул паши. Вафдисты. Египет в годы 
мирового экономического кризиса. Конституция 1930 г. Внутриполитическое 
положение страны. Англо-египетский договор 1936 г. Египет в годы второй 
мировой войны. Военные действия на территории Египта. Сражение у Эль-
Аламейна.  

Судан. Судан в начале ХХ в. Положение страны после разгрома 
махдистского государства. Англо-египетского кондоминиум. Судан в годы 
Первой мировой войны. Экономическое развитие страны в условиях 
колониальной зависимости. Социальная структура суданского общества. 
Внутриполитическое положение в Судане между мировыми войнами. Судан в 
годы Второй мировой войны. 

 
Политико-экономическое положение стран Магриба в 1914-1945 гг.  
Алжир. Алжир в годы Первой мировой войны. Политика колониальных 

властей. Насильственная мобилизация алжирцев во французскую армию. 
Вооруженные восстания горцев Бану-Шугран и берберов Ауреса в 1914-1916 
гг. Активизация освободительного движения в стране. Отмена «туземного 
кодекса». Создание Ассоциации алжирских улемов-реформаторов. Алжир в 
годы второй мировой войны. Политическая жизнь страны. «Манифест 
алжирского народа».Ассоциация «Друзья манифеста и свободы». 

Марокко. Раздел Марокко империалистическими державами. Борьба 
рифских племен против франко-испанской интервенции. Создание Республики 
Риф в 1921 г. Политика колониальных властей в Марокко. «Берберский дахир». 
Экономическое положение страны. Подъем национально-освободительного 
движения в 30-е гг. Политическая борьба в годы второй мировой войны.  

 
Страны Аравийского полуострова. 1914-1945 гг.   
Саудовская Аравия. Проблема единения арабов. Реформы Ибн Сауда. 

Восстание ихуанов. Внешняя политика Ибн Сауда. Проникновение 
американского капитала в Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия в годы 
второй мировой войны.   

Йемен. Йемен в 1918-25 гг. Борьба против итальянской оккупации. 
Первое советско-йеменское соглашение. Англо-йеменский договор 1934 г. 
Война между Йеменом и Саудовской Аравией.  

ОАЭ и Оман. Общественный строй и политическое устройство. 
Договорный Оман между войнами. Договорный Оман в годы Первой мировой 
войны. Оман в 1914-1939 гг. Оман в период Второй мировой войны.   

Бахрейн и Катар. Бахрейн в первой половине ХХ в. Борьба за нефть и 
политическое развитие страны в межвоенный период. Бахрейн в годы. Второй 
мировой войны. Катар в начале ХХ в. и в годы Первой мировой войны. Катар 
между мировыми войнами. Катар в годы Второй мировой войны.  

Сирия, Ливан и Иордания в 1914-1945 гг.  Сирия, Ливан в начале ХХ 
века. Договор Сайкс-Пико (1916г.) Англо-французское вторжение в Сирию и 
Ливан. Экономическое положение страны. Национально-освободительное 
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движение 1917-1927 гг. Создание политических партии. Конституция Сирии 
1928 г. Экономическая и политическая ситуация в Сирии и Ливане в период 
кризиса и депрессии. Восстание в Сирии и Ливане в 1936 г. Подписание 
франко-ливанского договора. Сирия и Ливан в годы второй мировой войны. 

 
Арабские страны Африки: Египет и Судан в 1945-2013 гг.   
Египет: время трех президентских правлений. «Свободные офицеры» и 

революция 23 июля 1952 г. Египетская революция и ее влияние на 
освободительную борьбу арабских государств. Приход к власти Г.А.Насера. 
Национализация компании Суэцкого канала. Суэцкий кризис. Египет в период 
правления Г.А.Насера. Социально-экономическое положение страны. 
Шестидневная война 1967 г. Приход к власти А. Садата. Политика инфитаха. 
Октябрьская война 1973 г. Кэмп-Дэвидское соглашение и подписание мирного 
договора с Израилем (1979). Х. Мубарак и и его внешнеполитический курс. 
Египет и события в Персидском Заливе.  Феномен «Арабской весны» и 
Египетская революция 2011 г. Падение режима Х. Мубарака. Приход к власти 
«Братьев мусульман». Победа и крах власти Мурси. Современное социально-
политическое положение страны. 

 
История страны Магриба в 1945-2013 гг..   
Марокко. Подъем национально-освободительного движения. Объявление 

независимости в марте 1956г. Государственные перевороты. Оккупирование 
Мароккой Западной Сахары в 1975 г. Борьба против повстанцев Фронта 
ПОЛИСАРИО. Социально-экономическое положение страны в конце 90-х 
годов ХХ века и в первом десятилетии ХХІ века.  

Алжир. Политический курс Х. Бумедьена и правящей партии ФНО. 
Период правления Ш. Бенджедида. Экономические реформы 1986-1987 гг. 
Гражданская война 90-х годов. Исламские фундаменталисты. Бутефлика и его 
внешняя политика.  

Тунис. Годы независимости. Правление Хабиба Бургибы. Период 
правления Зин аль-Абедин бен Али и социально-экономическое положение 
страны. «Арабская весна» и Падение режима Бен Али.  

Ливия. Ливия. Годы королевского правления 1951-1961 гг. Свержение 
монархии и укрепление революционного режима  1969-1973 гг. Укрепление 
революционной власти. « Зеленая книга » и мировая теория М. Каддафи. 
Политика «джамахиризации». Ливийская революция 2011 г. Падение режима 
Муаммара Каддафи. Современноеполитическое положение страны. 

 
Арабские страны Ближнего Востока в 1945-2013 гг..   
Сирия. Внутренняя и внешняя политика президента Х.Асада. Политика и 

позиция Сирии в Ливане. Отношение Сирии с Ираком. Обострение отношений 
с Турцией. Пограничные претензии, политика по отношению к курдам.  
Сирийско-Израильские отношения. Башар Асад и его внешнеполитический 
курс. Народные выступление против режима Башара Асада. Современное 
политическое положение страны. 
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 Ливан. Национально-освободительное движение ливанского народа. 
Национальный пакт. Обострение внутриполитического кризиса 1970-1975 гг. 
Гражданская война 1975-1976 гг. Ливан после израильской агрессии 1982 гг. 
Конфессиональный строй государства. Война в Южном Ливане.  

Ирак. Государственные перевороты 1963-1968 гг. Приход к власти партии 
БААС в 1968 г. Политика Саддама Хусейна. Ирано-Иракская война. Ирако-
Кувейтская война. Политика США против Ирака. Американская политика в 
Ираке. Свержение диктатуры Саддама в Ираке. Проблема вывода 
американских войск из Ирака. Совремнное политическое положение страны.  

Иордания. Иордания после израильской агрессии 1967 г. Внешняя 
политика Иордании. Мирный договор с Израилем (1994) и экономический рост 
страны. Курс внешней политики короля Абдаллы. 

Палестинская проблема. Хроника арабо-израильского конфликта. 
Палестинская война 1948-1949 гг. и ее последствия. Палестинские беженцы. 
Создание Организации Освобождении Палестины в 1964 г. Палестинское 
движение сопротивления. ПДС в Иордании и Ливане. Поражение ПДС в 
Иордании. Арабо-израильская война 1973 г. Победа реалистического 
направления в ПДС. Международное признание ООП. Ясир Арафат и 
проблема суверенитета Палестины. Соглашение 1993 г. о взаимном признании 
ООП и Израиля. Дорожная карта. Смерть Ясира Арафата. Приход к власти 
Махмуда Аббаса. Современное состояние ближневосточного конфликта. 

 
Страны Аравийского полуострова в 1945-2013 гг..  
Саудовская Аравия. Национализация нефтяной добычи. Нефть и 

политика. Создание ОАПЕК. Создание ОИК.  
Кувейт. Нефтяной бум 70 – 80-х годов. Процветание страны. Ирако-

Кувейская война.  
Бахрейн, Катар, Оман и ОАЭ. Интеграционные процессы. Проблема 

безопасности в регионе. ССАГПЗ: цели и задачи. Усиление военно-
политического влияния Запада в регионе. 

Йемен. ЙАР и ЙНДР: история объединения Йеменской Арабской 
Республики с Народно-Демократической Республикой Йемен в 1990 г. 
Экономическое положение страны.  

Йеменская революция 2011 года. Борьба за свержение режима Абдаллы 
Салеха. Современное политическое положение страны. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 
1. Восстания арабских народов Османской империи в конце ХYІ – 

начале ХYІІ вв. 
2. Экспедиция Бонапарта в Египет и Сирию. 
3. Египет под властью Мухаммеда Али. Египет под властью 

Мухаммеда Али. 
4. Строительство Суэцкого канала и финансовое закабаление Египта 



116 
 

5. Восстание махдистов в Судане (1881-1898): периодизация, 
характеристика этапов. 

2. Установление французского протектората в Тунисе. 
3. Борьба алжирцев против французских колонизаторов. 
4. Возникновение ваххабитского учения. Борьба ваххабитов за 

Персидский залив в 1786 -1806гг. 
5. Арабские страны в 20-30-е годы XX в. Колониализм и 

освободительное движение (Египет, Сирия, Алжир). 
6. Образование Лиги арабских государств. Роль ЛАГ во внешней 

политике арабских государств. 
7. Образование государства Израиль и эволюция ближневосточного 

конфликта.  
8. Ирано-Иракская война (1980-1989 гг.). Роль международных 

организаций в урегулировании конфликта. Итоги войны. 
9. Ливийская революция и падение режима М. Каддафи. 
10. Хроника арабо-израильского конфликта. 
11.  Палестинская война 1948-1949 гг. и ее последствия.  
12. Палестинские беженцы.  
13. Создание Организации Освобождении Палестины в 1964 г.  
14. Палестинское движение сопротивления. 
15.  ССАГПЗ: цели и задачи.  
 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 
 

1. Арабские страны в 20-30-е годы XX в. Колониализм и 
освободительное движение (Египет, Сирия, Алжир). 

2.  Образование государства Израиль и эволюция ближневосточного 
конфликта.  

3. Ирано-Иракская война (1980-1989 гг.). Роль международных 
организаций в урегулировании конфликта. Итоги войны. 

4. Ливийская революция и падение режима М. Каддафи. 
5. Хроника арабо-израильского конфликта. 
6. Палестинская война 1948-1949 гг. и ее последствия.  
7. Палестинские беженцы.  
8. Создание Организации Освобождении Палестины в 1964 г.  
9. Палестинское движение сопротивления. 
10. «Арабская весна»: причины и последствия. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 
1. Образование Лиги арабских государств. Роль ЛАГ во внешней 

политике арабских государств. 
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2. Образование государства Израиль и эволюция ближневосточного 
конфликта.  

3. Ирано-Иракская война (1980-1989 гг.). Роль международных 
организаций в урегулировании конфликта. Итоги войны. 

4. Ливийская революция и падение режима М. Каддафи. 
5. Возникновение ваххабитского учения. Борьба ваххабитов за 

Персидский залив в 1786 -1806гг. 
6. Восстания арабских народов Османской империи в конце ХYІ – 

начале ХYІІ вв. 
7. Экспедиция Бонапарта в Египет и Сирию. 
8. Египет под властью Мухаммеда Али. Египет под властью 

Мухаммеда Али. 
9. Строительство Суэцкого канала и финансовое закабаление Египта 
10. Восстание махдистов в Судане (1881-1898): периодизация, 

характеристика этапов. 
11. Установление французского протектората в Тунисе. 
12. Борьба алжирцев против французских колонизаторов. 
13. Возникновение ваххабитского учения. Борьба ваххабитов за 

Персидский залив в 1786 -1806гг. 
14. Арабские страны в 20-30-е годы XX в. Колониализм и 

освободительное движение (Египет, Сирия, Алжир). 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная:  
1. Кошелев В.С. Египет: От Ораби-паши до Саада Заглула, 1879-1924 гг. 

М., 1992. 
2. Борисов А.Б. Арабский мир: прошлое и настоящее. М., 2002. 
3. Левин З.И. Развитие общественной мысли на Востоке: Колониальный 

период. М., 1993. 
4. Видясова М.Ф. Джихад без войны. Тунисский опыт модернизации и 

политическое наследие Хабиба Бургибы (1903-2000). Т.1. Кн.1-2. М., 2005. 
5. Млечин Л. Иракгейт. Путин, Буш и война в Ираке. М., 2005. 
6. Закария М.Г., Яковлев А.И. Нефтяные монархии Аравии на пороге 

XXI в. М., 1998. 
7. Косач Г.Г., Мелкумян Е.С. Внешняя политика Саудовской Аравии. М..,  2003. 
8. Р.Г.Ланда. "Политический ислам: предварительные итоги". М., 

Институт изучения Ближнего Востока, 2005. 
 
Дополнительная: 
1. История Востока. В 6-ти тт. Т. 3. Восток на рубеже средневековья и 

нового времени. XVI-XVIII вв. М., 1999. Т.4 Восток в период нового времени. 
М., 2002. 

2. Новая история стран Азии и Африки XVI-XIX вв. В 3 ч.  /  Под ред. 
А.М. Родригеса. М.: Владос, 2004. 
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3. В. Б Луцкий. Новая история арабских стран. М., 1965; 1966. 2002. 
4.  Аль Джабарти Абд ар-Р. Египет под властью Мухаммеда Али. М., 1963. 
5. Евдокимова А.А. История стран Востока в новое время. Курс лекции. 

Уфа:изд-во БГПУ, 2009. 
6. Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время. – М.: 

Проспект, 2008. 
7. Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время в 

вопросах и ответах: учебн. пособие. – М.: Проспект, 2007.  
8. Новейшая история стран Азии и Африки. 20 век. 1900-1945 гг.М., 2001. 
9. Новейшая история стран Азии и Африки. 20 век. 1945-2000. М., 2001. 

 
ИСТОРИЯ ИРАНА В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Введение 
Содержание дисциплины направленно на ознакомление студентов с 

историческими  процессами в изучаемых странах и определением их места и 
роли в мировом историческом процессе. Дисциплина предусматривает 

№ Название тем 
1 Социально-политическое положение при сефевидском государстве.  
2 Иран во второй половине XVIII в. (афшары, установление власти 

Надир шаха). 
3 Феодальные междоусобия в Иране после смерти Надир шаха. 

Правление Керим-хана Зенда. 
4 Новые междоусобия в Иране. Основание династии Каджаров. 
5 Иран во второй четверти ХIХ в и проникновение иностранного 

капитала в Иран. 
6 Внутриполитические и социальные отношения в Иране в ХIX в. 
7 Зарождение буржуазного национализма. 
8 Национально-освободительное движение в Иране после 

Октябрьской революции (1917-1921) 
9 Свержение династии Каджаров и установление власти династии 

Пехлеви(1921-1925). 
10 Всенародная борьба за национализацию нефтяной промышленности. 
11 Иран во время второй мировой войны. 
12 Обострение социально-экономического и политического кризиса в 

Иране в конце 50-х – начале 60-х гг. 
13 Исламская революция в Иране и ее последствия. 
14 Социально-политические развития в Иране после революции. 
15 Внешняя политика Ирана после революции и современном этапе. 



119 
 

необходимость выработки у студентов навыков пользования понятийным и 
методологическим аппаратом исторической науки при анализе новой истории 
изучаемых стран.  

В данной части учебно-образовательной программы по дисциплине 
«История изучаемых стран» специальности «5В020900 – Востоковедение» 
хронологически рассматривается история Корей в новое и новейшее время. 

История региона специализации является составной частью всемирной 
истории. Так как данная страна имеет самобытную и богатую историю, 
целесообразно рассмотреть особенности их исторического развития по 
периодам. Знание истории и культуры страны  поможет сформировать вполне 
современного специалиста, способного решать важные научные проблемы, а 
также применять полученные знания на практике. 

Цель курса является дать студентам полную информацию об истории 
страны, социально-экономическом и политическом развитии в данный период, 
а также ознакомить студентов ее последствиями, с основными фактами и 
событиями исторического развития страны и т.д. Научить студентов 
самостоятельно изучать учебную и научную литературу по истории и культуре 
страны на языке изучаемой страны. 

В результате изучения данного курса студенты направления подготовки 
востоковедения должны иметь представление  о закономерностях развития 
общества, государства и о принципах формирования политики; об 
историческом многообразии культур и цивилизаций, проблемах истории, 
культуры, языка, религии страны; знать социально-экономическое и 
политическое развитие, основные закономерности развития истории, а также 
влияние различных социальных, политических, религиозных, исторических 
факторов на развитие общественно-политической мысли страны. 

Кроме этих, студент должен уметь профессионально анализировать 
ситуацию в стране, самостоятельно приобретать новые знания, используя 
современные образовательные технологии, на научной основе организовать 
свой труд. 

Одним из основных целей дисциплины является дать студентам полную 
информацию о государствах, их социально-экономическом и политическом 
развитии в новое время, а также ознакомить студентов с колониальной 
политикой Западных стран и ее последствиями, с основными фактами и 
событиями исторического развития изучаемых стран в новое и новейщее время 
и т.д. 

Научить студентов самостоятельно изучать учебную и научную 
литературу по истории и культуре изучаемых стран на языке изучаемой 
страны. 

А также, усвоить хронологию и периодизацию истории региона 
специализации, ознакомить с источниками и историографией по истории 
региона, изучить основные исторические события, усвоить исторические 
термины и понятия, изучить социально-экономическое и политическое 
развитие рассматриваемых стран по отдельности. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
Социально-политическое положение при сефевидском государстве.   
Народно-освободительные движения на окраинах Сефевидского 

государства.   Выход Ирана на мировую арену  в конце XVII - первой половине 
XVIII вв. Восстание афганцев. Вмешательство России и Турции.  

 
Иран во второй половине XVIII в. (афшары, установление власти 

Надир шаха).  Возвышение Надира, изгнание афганцев. Провозглашение 
Надира шахом. Завоевание Афганистана. Поход в Индию. Политика Надир-
шаха. Народные восстания и гибель Надир-шаха.Отношение с европейскими 
государствами. 

 
Феодальные междоусобия в Иране и правление Керим-хана Зенда. 
Борьба между Англией и Францией за Иран. Русско-иранские войны в 

начале ХIХ в. Политика Керим-хана. Возобновление  феодальных 
междоусобиц после смерти Керим-хана. 

 
Новые междоусобия в Иране. Основание династии Каджаров. 

Гератский вопрос. Убийство Ага-Мохаммед-шаха Каджара. Подписание 
Ираном неравноправных договоров с Англией и другими странами.  

 
Иран во второй четверти ХIХ в. Проникновение иностранного 

капитала в Иран.  
Англо-иранский договор 1801 г. Англо-иранский договор 1814 г. Ирано-

турецкая война 1821-1823 гг. Первая русско-иранская война. Вторая война 
Ирана с Россией. Гулистанский мирный договор.  Туркманчайский мир. 
Поражения Ирана в русско-персидской войне в 1804—1813 гг. Модернизация 
армии с помощью британских советников. Начало войны с Османской империи  
в 1821 году. Ход военных действии. Эрзерумский ирано-турецкий договор в 
1823 г. 

 
Внутриполитическое и социальное отношения в Иране.  
Рост народного недовольства. Англо-иранская война 1856-1857 гг. и 

Парижский мирный договор.  Народное восстания в Иране в 1848-52. 
Общественно-экономическое и политическое отсталость Ирана. Первое 
восстание в сент. 1848 в Мазандеране, на берегу р. Талар около гробницы 
шейха Таберси. Второе (Зенджанское) восстание (июнь-дек. 1850). Третье 
восстание в июне 1850 в Нейризе (Фарс). Последствия восстание. Баб и его 
учение. Смерть Мохаммед-шаха и мазендеранское восстание бабидов. 
Восстание бабидов в Зенджане. Восстание бабидов в Нейризе. Покушение 
бабидов на жизнь Насер од-Дин-шах и расправы над бабидам. Оценка 
бабидских восстаний. Бехаизм. Реформы.  

 
Зарождение буржуазного национализма.  
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Английские концессии и займы. Русские концессии и займы. Внешняя 
торговля. Политическое закабаление Ирана. Консервация отсталых 
феодальных отношений и ухудшение положения народных масс. Попытки 
создания национальной промышленности. Народные движение во второй 
половине XIX и первые годы XX в. 

Реформирование  политической системы и организация правительства по 
европейскому образцу.     

 
Национально-освободительное движение в Иране после Октябрьской 

революции.  
Военные действия в Иране в начале войны. Англо-русское соглашение 

1915 г. Деятельность немецкой и турецкой агентур. Восстание в Ширазе. 
События в Кермане и Исфахане. Октябрьская революция в России и Иране. 
Английская оккупация Ирана и англо-иранское соглашение. Англо-иранское 
соглашение. Подъем национально-освободительного движения в Иране. 
Образование Иранской коммунистической партии. Влияние освободительного 
движения на положение в Тегеране. Переворот 21 февраля 1921 года. 
Советско-иранский договор 1921 г.   

 
Свержение династии Каджаров и установление власти династии 

Пехлеви.  
Расстановка классовых и политических сил. Американские нефтяные 

концессии в Иране. Первая миссия Мильспо. Развитие советско-иранских 
экономических связей. Политическая борьба в Иране.  

Политическая борьба в Иране. Укрепление власти Реза-хана. Свержение 
каджарской династии. Провозглашение Реза-хана шахом. Централизация 
страны. Укрепление самостоятельности Ирана. Советско-иранские отношения. 
Конфликт с Англо-персидской нефтяной компанией.  Внешняя политика. 
Сближение с фашистской Германией. 

 
Всенародная борьба за национализацию нефтяной промышленности.  
Правительство национальной буржуазии во главе с Моссадыком. 

Ограбление АИНК (Англо-иранская нефтяная компания) Ирана. 
«Дополнительное соглашение» АИНК с Ираном. Правительство Моссадыка и 
обострение борьбы за иранскую нефть. Провал попытки отстранить Моссадыка 
от власти в июле 1952 г. Разрыв дипломатических отношений с Англией. 
Государственный переворот 1953 г. Внешняя и внутренняя политика 
Моссадыка. Раскол в Национальном Фронте. Подготовка и проведение 
государственного переворота.  

 
Иран во время второй мировой войны.  
Превращение Ирана в базу гитлеровской Германии на Среднем Востоке. 

Вступление союзных войск в Иран  и отречение Реза-шаха. Сотрудничество 
СССР и Ирана во время второй мировой войны. Экспансия США. Вторая 
миссия Мильспо.  
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Обострение социально-экономического и политического кризиса в 

Иране в конце 50-х – начале 60-х гг.  
Усиление экспансии иностранного капитала. Промышленность и сельское 

хозяйство Ирана. Тяжелое положение народных масс. Рабочее движение. 
Крестьянские волнения. Студенческое движение. Репрессии и маневры 
властей. Обострение политического кризиса. Земельная реформа. Референдум 
о реформах 26 января 1963 года. Основные документы земельной реформы. 
Начало проведения земельной реформы. Сопротивление крупных помещиков. 
Закон 1969 года о продаже земель мелких и средних помещиков. Результаты 
земельной реформы. Белая революция» в Иране.  

 
Исламская революция в Иране и ее последствия.   
Активизация экспансии США.  Реакционное выступление южноиранских 

ханов. Разгром демократического движения. Реакционная политика Кавама и 
усиление американской экспансии. Антиимпериалистическая борьба иранского 
народа. Образование Национального фронта. Начало революции, предпосылки 
и причины. Результаты революции. Смена власти. Провозглашение Исламской 
Республики. 

 
Социально-политические развития в Иране после революции.  
Внешняя политика Ирана и советско-иранские отношения (1950-1970 гг.). 

Общая характеристика внешней политики Ирана. Отношения Ирана с разными 
капиталистическими странами. Иран и арабские страны. Советско-иранские 
отношения. 

 
Внешняя политика Ирана после революции и современном этапе.  
Иран и страны Арабского Востока. Ирано-Иракская война (1980-1989 гг.). 

Роль международных организаций в урегулировании конфликта. Итоги войны. 
Иран и Россия. Иран и Казахстан. Иран и США. Иран и страны ЕС. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 
1. Народно-освободительные движения на окраинах Сефевидского 

государства. 
2. Провозглашение Надира шахом Ирана.    
3. Политика Керим-хана Зенда. 
4. Англо-иранский договор 1801 г. Англо-иранский договор 1814 г. 
5. Организация правительства по европейскому образцу. 
6. Борьба между Англией и Францией за Иран.  
7. Туркманчайский мирный договор. 
8. Гюлистанский мирный договор. 
9. Подписание Ираном неравноправных договоров с Англией и 

другими странами. 



123 
 

10. Внутриполитическое развитие Ирана в период между русско- 
иранской войны. 

11. Эрзерумский ирано-турецкий мирный  договор. 
12. Баб и его учение. 
13. Покушение бабидов на жизнь Насер од-Дин-шах и расправы над 

бабидам.  
14. Реформы Амире Кебира.  
15. Превращение Ирана в полуколонию и иностранный капитал. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 
 
1. Борьба между Англией и Францией за Иран. 
2. Туркманчайский мирный договор.  
3. Гюлистанский мирный договор. 
4. Подписание Ираном неравноправных договоров с Англией и 

другими странами. 
5. Внутриполитическое развитие Ирана в период между русско- 

иранской войны. 
6. Эрзерумский ирано-турецкий мирный  договор. 
7. Конфликт с Англо-персидской нефтяной компанией. 
8. Сближение  Ирана с фашистской Германией. 
9. Превращение Ирана в базу гитлеровской Германии на Среднем 

Востоке. 
10. Вторая миссия Мильспо. 
11. Реакционная политика Кавама и усиление американской экспансии. 
12. Правительство Моссадыка и обострение борьбы за иранскую 

нефть. 
 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1.  Баб и его учение.  
2.  Покушение бабидов на жизнь Насер од-Дин-шах и расправы над 

бабидам.  
3. Реформы Амире Кебира. 
4. Превращение Ирана в полуколонию и иностранный капитал. 
5. Военные действия в Иране в начале войны. 
6. Английская оккупация Ирана и англо-иранское соглашение. 
7. Образование Иранской коммунистической партии. 
8. Переворот 21 февраля 1921 года. 
9. Политическая борьба в Иране вовремя  династии Каджаров.  
10. Укрепление власти Реза-хана. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ И РАБОТ 
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1. Казахстан и Иран: дипломатические отношения. 
2.Территорияльная  конфликт  персидском заливе: история и 

современность. 
3.  Ирано-Иракская война (1980-1989 гг.). 
4.  Вступление Ирана в Багдадский пакт. 
5. Исламская революция 1978 г.: причины и последствия. 
6. Белая революция 1963 г.: причины и последствия. 
7. Общая характеристика внешней политики Ирана. 
8. Отношения Казахстана ядерной программе Ирана . 
9. Атомная энергетика и ядерная программа Ирана и ЕС. 
10. Сотрудничество Ирана  МАГАТЭ по вопроспам ядерной программы. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1.  Иванов М.С. История Ирана. М., 1977. 
2. Н.В.Пигулевская и др. История Ирана с древнейших 

времен до конца XVIII века. М., 1958. 
3. Иванов М. С. Очерк истории Ирана. М., 1952. 
4. Агаев С.Л. Иран в прошлом и настоящем. М., 1981. 
5. Культурное наследие Востока. Отв. ред. Ю.В. Бромлей. Л., 1980. 
6. История Востока. В 6-ти тт. М., 2002. 
7. Культурное наследие Востока. Отв. ред. Ю.В. Бромлей. Л., 1985. 
8. Васильев Л.С. История Востока. М., 2003. 
9. Васильев Л.С. Общее и особенное в историческом развитии стран 

Востока. // Народы Азии и Африки, №6, 1965. 
10.  Новейшая история стран Азии и Африки. 20 век. 1900-1945 гг.М., 

2001. 
11.  Новейшая история стран Азии и Африки. 20 век. 1945-2000. М., 

2001. 
        
Дополнительная: 
1. Алиев С.М.История Ирана ХХ век. 
2. Алиев. А.А  Иран и Ирак История и современность М. МГУ 2002г. 
3. Современный Иран информационно-аналитический журнал 2013г . №23  
4. Васильев Л.С. История Востока. М., 2003. 
5. Васильев Л.С. Общее и особенное в историческом развитии стран 

Востока. // Народы Азии и Африки, №6, 1965. 
6. Иран. История и современность. (Сб. ст). М., 1983 г. 
7. Иран. Экономика. История. Историография. (Сб. ст). М., 1976. 

 
ИСТОРИЯ ИНДИИ В НОВОЕ ВРЕМЯ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

 (1707-2013 ГГ.) 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Содержание дисциплины направленно на ознакомление студентов с 

историческими  процессами в изучаемых странах и определением их места и 
роли в мировом историческом процессе. Дисциплина предусматривает 
необходимость выработки у студентов навыков пользования понятийным и 
методологическим аппаратом исторической науки при анализе новой истории 
изучаемых стран.  

В данной части учебно-образовательной программы по дисциплине 
«История изучаемых стран» специальности «5В020900 – Востоковедение» 
хронологически рассматривается история Индии в новое и новейшее время. 

История региона специализации является составной частью всемирной 
истории. Так как данная страна имеет самобытную и богатую историю, 
целесообразно рассмотреть особенности их исторического развития по 
периодам. Знание истории и культуры страны  поможет сформировать вполне 
современного специалиста, способного решать важные научные проблемы, а 
также применять полученные знания на практике. 

№ Название тем 
1 Английское завоевание Южной Индии. 
2 Политика колониальных властей в Индии (конец XVIII – начало 

XIX в.). 
3 Экономическое развитие Индии  в 60 – 90-е годы. 
4 Национальная-освободительная борьба народов Индии в 60 – 90-е 

годы. 
5 Возникновение буржуазного национализма и его течения. 
6 Индия в период довоенного империализма и пробуждения Азии 

(1897 – 1917 гг.) 
7 Индия накануне и во время Первой мировой войны. 
8 Индия в годы Второй  мировой войны 
9 Завершающий этап борьбы за независимость (1945-47 гг.). 
10 Доминион Индийский союз и обострение классовой борьбы 
11 Провозглашение Республики Индия. Социальная политика (1950-

64 гг.). 
12 Формирование «курса Неру» во внутренней и внешней политике 

Индии. 
13 Правительство кабинета И. Ганди и все общие выборы 1971 и 

1972 годов. 
14 Индия в период 1991 – 2004 гг. Экономика и внешняя политика.   
15 Правительство кабинета М.Сингха и Индия в 2005-13 гг. 
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Цель курса является дать студентам полную информацию об истории 
страны, социально-экономическом и политическом развитии в данный период, 
а также ознакомить студентов ее последствиями, с основными фактами и 
событиями исторического развития страны и т.д. Научить студентов 
самостоятельно изучать учебную и научную литературу по истории и культуре 
страны на языке изучаемой страны. 

В результате изучения данного курса студенты направления подготовки 
востоковедения должны иметь представление  о закономерностях развития 
общества, государства и о принципах формирования политики; об 
историческом многообразии культур и цивилизаций, проблемах истории, 
культуры, языка, религии страны; знать социально-экономическое и 
политическое развитие, основные закономерности развития истории, а также 
влияние различных социальных, политических, религиозных, исторических 
факторов на развитие общественно-политической мысли страны. 

Кроме этих, студент должен уметь профессионально анализировать 
ситуацию в стране, самостоятельно приобретать новые знания, используя 
современные образовательные технологии, на научной основе организовать 
свой труд. 

Одним из основных целей дисциплины является дать студентам полную 
информацию о государствах, их социально-экономическом и политическом 
развитии в новое время, а также ознакомить студентов с колониальной 
политикой Западных стран и ее последствиями, с основными фактами и 
событиями исторического развития изучаемых стран в новое и новейщее время 
и т.д. 

Научить студентов самостоятельно изучать учебную и научную 
литературу по истории и культуре изучаемых стран на языке изучаемой 
страны. 

А также, усвоить хронологию и периодизацию истории региона 
специализации, ознакомить с источниками и историографией по истории 
региона, изучить основные исторические события, усвоить исторические 
термины и понятия, изучить социально-экономическое и политическое 
развитие рассматриваемых стран по отдельности. 

Данная программа включает такие основные вопросы как общая 
характеристика проблем изучаемого периода. Распад империи великих 
Моголов. Социально-экономическое развитие Индии. Появление европейских 
торговых компании в Индии. 

Англо-французская борьба за Индию 1746 - 1763 гг. Английское 
завоевание Бенгалии. Экономическое положение Бенгалии после завоевания. 
Английская политика субсидиарных договоров.  

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Английское завоевание Южной Индии.  
Образование Майсурского государство. Первая англо-майсурская война и 

первая англо-маратхская война. Вторая англо-майсурская война. Третья и 
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четвертая англо-майсурские войны. Закабаление Карнатика. Борьба Курга и 
Траванкура против англичан. Вторая и третья англо-маратхские войны. 

                  
  Политика колониальных властей в Индии (конец XVIII – начало 

XIX в.). 
    Принятие закона о постоянном землеустройстве. Система райятвари и 

маузавар. Экономические последствия английского завоевания Индии к началу 
XIX века. Структура колониального аппарата. 

Антиколониальные выступления в Индии. Зарождение буржуазного 
движения в Индии. Великое народное восстание 1857-59 гг. причины и его 
последствия.  

Историческое развитие Индии в изучаемый период. Развитие науки и 
литературы. Литература на урду. Маратхская литература. Литература 
Бенгалии. Тамильская литература.  Развитие архитектуры. Театр и живопись. 

Индия в период перехода к империализму (1860 – 1897 гг.). реформы в 
системе колониального аппарата. Административные реформы 60-х годов. 
Союз с князьями и феодальными помещиками.  

 
Экономическое развитие Индии  в 60 – 90-е годы.  
Английская аграрная политика. Колониально-феодальная земельная 

монополия. Усиление эксплуатации Индии как источника сырья и рынка 
сбыта. Рост товарно-денежных отношений. Рост ростовщической 
задолженности и обезземеление крестьянства. Индия – сфера приложения 
английского капитала. Рост национального капиталистического 
предпринимательства. Формирование новых классов и обострение 
национальных противоречий в стране. 

 
Национальная-освободительная борьба народов Индии в 60 – 90-е 

годы.  
Крестьянские выступления в Бенгалии. Народные выступления в 

Северной и Северо-Западной Индии. Крестьянские движения в Махараштре. 
Выступление Васудева Балванта Пхадке. Восстание в Рампе. Начало рабочего 
движения. Народные выступления в 90-е годы. 

 
Возникновение буржуазного национализма и его различные течения.  
Буржуазно-национальное движение 60-70-х годов. Политическая 

деятельность Бал Гандхагар Тилака. Начало общеиндийского национального 
движения и создание Индийского национального конгресса. 

 
Индия в период довоенного империализма и пробуждения Азии (1897 

– 1917 гг.)  
Обострение англо-индийских противоречий. Усиление колониальной 

эксплуатации. Укрепление национальной буржуазии. Ухудшение положения 
трудящихся и рост классовых и национальных противоречий. 



128 
 

Внутренняя политика колониальных властей и революционное движение в 
начале XX в. Раздел Бенгалии в 1905 году и начало массового движения. 
Развитие движения свадеши и участие в нем масс. Второй этап борьбы за 
сварадж. Углубление разногласий среди националистов. Раскол 
Национального конгресса. Нарастание массовой борьбы. Бомбейская 
политическая стачка. 

 
Индия накануне и во время Первой мировой войны.  
Реформа Морли – Минто и его последствия. Деятельность подпольных 

революционных организаций. Индийская революционная эмиграция. 
Деятельность Индийского национального конгресса и Мусульманской лиги. 
Начало политической деятельности М.К.Ганди. 

Индия после  первой мировой войны.  
Социально-экономическая структура индийского общества и положение 

народных масс. Обострение внутреннего экономического и политического 
положения в стране. Национальное движение под руководством М.Ганди. 
Кампания гражданского неповиновения. Халифатское движение. 

 Подъем национально-освободительного движения.  
Создание массовых политических организаций (1918-1927 гг.). Рабочие и 

крестьянские движения. Английская политика и индусско-мусульманские 
розни. 

Подъем антиимпериалистического движения. Единый национальный 
фронт (1928-1939 гг.). Внутренняя борьба в ИНК и свараджисты. 
Возникновение левого крыла внутри ИНК. Коммунистические движения в 
Индии. Образование рабоче-крестьянских партий.  

 
Индия в годы второй  мировой войны.  
Подготовка нового закона об управлении Индией и позиция Конгресса. 

Объявление Индии воюющей стороной. Позиции политических партий. 
«Августовская революция» 1942 г. и колониальная политика. Миссия Криппса.  

Экономическое и политическое положение Индии в 1943-45 гг. Голод в 
Восточной Индии. Борьба крестьянства. Усиление массовых политических 
движений. Углубление рассхождении между Конгрессом и Мусульманской 
лиги к концу второй мировой войны. 

  
Завершающий этап борьбы за независимость (1945-47 гг.) 
Укрепление позиций национальной буржуазии. Ослабление 

экономических позиций английской буржуазии и англо-американские 
противоречия в Индии. Политика лейбористов в Индии.  

 
Доминион Индийский союз и обострение классовой борьбы.  
Образование временного правительства. Массовая борьба 1946-47 гг. 

План Маунтбеттена и раздел Индии. Образование двух доминионов. 
Интеграция княжеств и территориальная реформа. Начало индо-пакистанского 
конфликта из-за Кашмира.  



129 
 

 
Провозглашение Республики Индия.  
Социальная политика страны после независимости (1950-64 гг.). 

Внутриполитическое положение в начале 50-х годов. Первые всеобщие 
выборы. Аграрные реформы. Начало индустриализации. Реформы в сельском 
хозяйстве. Советско-индийское экономическое сотрудничество. 

 
Формирование «курса Неру» и внешняя политика Индии.  
Административно-территориальная реформа 1956 г. Национальный вопрос 

после реорганизации штатов. Проведение вторых и третьих всеобщих выборов. 
Обострение борьбы в Индийском национальном конгрессе. Внешняя политика 
Индии. 

Нарастание экономического кризиса 60-х годов. Обострение 
внутрипартийной борьбы. Индо-пакистанский конфликт 1965 г. 
Экономический кризис середины 60-х годов. Четвертые всеобщие выборы  их 
последствия.  

 
Правительство кабинета И. Ганди и все общие выборы 1971 и 1972 

годов.  
Внешняя политика правительства Индиры Ганди. Очередной Индо-

пакистанский конфликт 1971 года и его последсвтия. Образование 
независимого государства Бангладеш. 

Экономика и политическое развитие Индии в 1966 – 1991 гг. социальная 
политика страны. Обострение национального вопроса. Убийство Раджива 
Ганди. Политика нового правительства.  

 
Индия в период 1991 – 2004 гг. Экономика и внешняя политика.   
Экономические реформы. Индия в международной арене. Политическое 

положение страны 1991 – 2004 гг. Правительство кабинета А.Ваджпаи. 
Внешняя политика Индии. Индо-казахстансикие дипломатичесие отношения. 
Визит А.Ваджпаи в Казахстан. 

 
Правительство кабинета М.Сингха и Индия в 2005-13 гг.  
Экономическое и политическое развитие Индии  в 2005-13 гг. Внешняя 

политика страны. Визит Н.Назарбаева в Индию и 2010 году. Развитие Индо-
казахстанских отношений. Визит М.Сингха в 2011 г. в Казахстан.   

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Причины распада империи Великих Моголов. 
2. Экономическое положение в период английского завоевания. 
3. Англо-майсурские и англо-маратхские войны. 
4. Структура колониального аппарата. 
5. Причины и последствия Великого народного восстания 1857-59 гг.  
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6. Развитие культуры Индии XVIII в.  – первой половины XIX в. 
7. Административные реформы колониального аппарата 60-х годов. 
8. Формирование новых классов и обострение национальных 

противоречий. 
9. Крестьянские движения в Махараштре.  
10. Создание Индийского национального конгресса.  
11. Раздел Бенгалии в 1905 году и начало массового движения.  
12. Создание Мусульманской лиги. 
13. Раскол Индийского национального конгресса. 
14. Реформы Морли – Минто и его последствия. 
15. Политическая деятельность Махатмы Ганди. 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 
1. Формирование новых классов и обострение национальных 

противоречий. 
2. Крестьянские движения в Махараштре.  
3. Создание Индийского национального конгресса.  
4. Раздел Бенгалии в 1905 году и начало массового движения.  
5. Создание Мусульманской лиги. 
6. Раскол Индийского национального конгресса. 
7. Реформы Морли – Минто и его последствия. 
8. Начало политической деятельности Махатма Ганди. 
9. Начало политической деятельности Индира Ганди. 
10. Развитие индийской экономики после перой мировой войны. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Развитие индийской экономики после второй мировой войны. 
2. Правительство М. Сингха 2005-2013 гг. и экономические реформы. 
3. Развитие индийско-казахстанских отношений. 
4. Причины распада империи Великих Моголов.  
5. Экономика Индии во времена правления Британии 
6. Англо-майсурское и англо-маратхийская войны. 
7. Структура колониального аппарата. 
8. Причины восстания великого народа в 1857-59 гг. 
9. Развитие культуры в Индии в  XVIII – XIX вв. 
10. Административные реформы колониального аппарата в 60-е годы. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ И РАБОТ 
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1. Возникновение индийского буржуазного национализма и его роль в 
индийском национально-освободительном движении. 

2. Восстание сипайской армии против англичан и его значение 
истории Индии. 

3. Деятельность Индийского национального конгресса и его роль в 
достижении независимости Индии.  

4. Политическая деятельность Мухаммада Али Джинны и 
Мусульманская Лига. 

5. Концепция коммунализма в индийском контексте, развитие 
мусульманского и индуистского коммунализма. 

6. Политическая деятельность М. Ганди и индийское национально-
освободительное движение. 

7. Развитие Индо-Пакистанских отношений  в период правительства 
кабинета И.Ганди. 

8. Ядерная политика Республики Индия и мировое сообщество.  
9. Индия и Казахстан: развитие экономических и культурных 

отношений. 
10. Политическое развитие Индии и экономические реформы при 

правительстве М.Сингха.   
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная:  
1. Ульциферов О.Г. Культурное наследие Индии. М., 2005.  
2. Желябовская Л.В. Религии Индии. Москва : Мир кн., 2006. 
3. Жоль К.К. Индуизм в истории Индии : учеб. пособие для вузов. 

Москва: АСТ: Восток-Запад, 2006. 
4. Давыдов  А. В. Северная Индия. М. : АСТ : Восток-Запад, 2006. 
5. Васильев Л.С. История Востока. М., 2001. 
6. Носов К. С. Замки и крепости Индии. Санкт-Петербург, 2008. 

 
Дополнительная: 

1. Лопанцев Ю. М. Религии Индии : учеб. Пособие.  Волгоград : 
Перемена, 2006. 

2. Юрлов Ф.Н. История Индии. ХХ век.  М., 2010. 
3. Таммита-Дельгода С. Индия. История страны. М., 2007.
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TPMK 3301 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 
 

Объем - 3 кредита 
 

Авторы: 
Сейтметова Ж.Р. – кандидат филологических наук, старший 

преподаватель кафедры Ближнего Востока и Южной Азии   
Ахметбекова А.К. - кандидат филологических наук, доцент кафедры 

Ближнего Востока и Южной Азии   
 

Рецензенты: 
Есенжан Д.А. – кандидат филологических наук, профессор кафедры 

восточной филологии Казахского университета международных отношений и  
мировых языков им. Абылай хана 

Калиева Ш.С. – кандидат филологических наук, доцент Ближнего Востока 
и Южной Азии Казахского национального университета им. аль-Фараби 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Сегодня понятие межкультурной коммуникации является одним из 

ключевых при подготовке специалистов различных профилей, чья 
профессиональная деятельность так или иначе связана с общением между 
представителями разных лингвокультур. В первую очередь это относится к 
будущим специалистам со знанием иностранного (восточного) языка как 
основного.  

В ходе современного процесса глобализации экономики, науки, 
образования международные контакты стали явлением повседневной жизни.  
Необходимость установления и укрепления международных связей 
обусловлена расширением культурных границ и приобрела статус насущной 
необходимости.  Однако в процессе межкультурного взаимодействия  человек 
сталкивается с рядом трудностей, среди которых языковое различие является 
далеко не единственным. Несовпадения в восприятии окружающего мира 
носителями разных культур влечет за собой непонимание и конфликт. Для 
эффективного преодоления межкультурных противоречий становится 
чрезвычайно важным умение строить конструктивные отношения с 
партнерами-носителями иных культур, основанное на способности признавать 
альтернативные ценности и модели мышления и поведения другого.   

В результате изучения дисциплины «Теория и практика межкультурной 
коммуникации» студент должен: 

знать: базовые концептуальные положения теории межкультурной 
коммуникации; различные теории изучаемой науки; типы, виды, формы, 
модели и структурные компоненты межкультурной коммуникации; значимость 
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теории межкультурной коммуникации в системе наук о человеке; о проблемах, 
связанных с восприятием и пониманием иных культур; 

уметь: применять на практике полученные знания в конкретных 
ситуациях межкультурного взаимодействия; различать полихронные и 
монохронные культуры; дифференцировать  доминирующие в той или иной 
культуре ценности, значения и смыслы; 

владеть:  приемами коммуникативного поведения в различных сферах 
общественной жизни; нормами невербального общения в процессе 
межкультурной коммуникации; 

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

Постреквизиты: «Теория и практика перевода», «Современный 
восточный язык» 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Название тем 

1 Межкультурная коммуникация: возникновение, становление, 
развитие. 

2 Межкультурная коммуникация: направления исследования.  
3 Культура и ценности: формы, сферы, нормы, роль. 

4 Понятия «общение» и «коммуникация». Межкультурная 
коммуникация и межличностная коммуникация. 

5 Освоение культуры. Проблемы идентичности.   
6 Вербальная коммуникация: понятие, сущность, компоненты.  

7 Невербальная коммуникация: природа, классификация средств 
невербальной коммуникации. 

8 
Межкультурная коммуникация: поведение людей. Эмпатия и 

коммуникация. 
 

9 Процесс восприятия в межкультурной коммуникации . 

10 Понятия «свой»/«чужой» – центральные категории 
межкультурной коммуникации. 

11 Теории межкультурной коммуникации (Э. Холл, Г. Хофстеде). 
12 Современные теории межкультурной коммуникации. 
13 Понятие и процесс аккультурации, ее виды и результаты. 

14 Культурный шок: причины, факторы. Модель М. Беннета. 
 

15 
Межкультурные конфликты.  Межличностная аттракция и 

атрибуция в межкультурной коммуникации. Стереотипы и 
предрассудки. 
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Введение 
Межкультурная компетенция как способность к адекватному 

взаимопониманию коммуникантов, принадлежащих к различным культурным 
социумам, может быть сформирована лишь при условии овладения студентами 
комплексом компетенций, в состав которого входят лингвистическая, 
дискурсивная, социокультурная. 

Основы межкультурной коммуникации как категории комплексного 
характера закладываются у студентов уже в процессе изучения Базового 
иностранного (восточного) языка на 1-2 курсах.  В рамках данного курса 
акцент делается на расширении, углублении и практическом овладении 
знаниями, навыками и умениями межкультурного общения. 

Межкультурная коммуникация как научно-прикладная дисциплина 
занимается проблемами понимания и взаимопонимания: понять чужое 
(другое), адекватно объясниться с чужим, правильно интерпретировать иные, 
не свои культурные знаки. В плане своего генезиса, предметной 
соотнесенности, а также с точки зрения исследовательского инструментария, 
межкультурная коммуникация имеет междисциплинарный статус. Она 
интегрирует знания ряда наук, таких как культурная антропология, 
лингвистика, теория коммуникаций, этнопсихология, социология.  

Цель курса  – ознакомить студентов с историей возникновения и 
теоретическими основами межкультурной коммуникации, развить культурную 
восприимчивость, способность к правильной интерпретации различных видов 
коммуникативного поведения в разных культурах, изучить формы МКК, 
обеспечить систематическое изложение основных   проблем межкультурной 
коммуникации, овладение основными понятиями и терминологией. Изучение 
процессов межкультурной коммуникации и коммуникативных стилей в разных 
культурах; формирование у студентов навыков мышления в рамках   
позитивного отношения к иным культурам, признания ценностей культурного 
многообразия современного мира. 

Задачи курса: 
- рассмотреть особенности развития межкультурной коммуникации как 

гуманитарного направления современной науки; 
- проследить основные этапы развития межкультурной коммуникации как 

отдельной отрасли знания в США, странах Западной Европы; 
- овладеть основными понятиями и обозначающими их терминами, 

принятыми сегодня в теории межкультурной коммуникации (культура, 
коммуникация, культурная картина мира, языковая картина мира,  языковая 
личность, «вторичная» языковая личность, культурный шок и др.); 

- выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и 
смыслы, составляющие ее историко-культурное своеобразие и проявляющиеся 
на когнитивном, лингвистическом (вербальном) и невербальном уровнях; 

- научиться использовать полученные лингвокультурные знания в  
конкретных ситуациях межкультурной коммуникации. 
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Предметом являются типы взаимодействия между представителями 
различных культур и факторы, оказывающие влияние на результат 
коммуникативного взаимодействия. 

 Объектом является процесс естественной коммуникации между 
представителями различных лингвокультур. 

Курс соответствует государственному образовательному стандарту  с 
обязательным учетом современных подходов в исследованиях проблем   
межкультурной коммуникации.  Курс ориентирован на формировании 
коммуникативной компетентности будущих специалистов, их подготовку  к 
профессиональной деятельности в условиях межкультурных институтов.   

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Межкультурная коммуникация: возникновение, становление, 

развитие.   
Исторические факторы и обстоятельства возникновения научного 

направления межкультурная коммуникация. Основные этапы формирования 
межкультурной коммуникации в США, Европе. МКК как междисциплинарная 
наука.   

 
Межкультурная коммуникация: направления исследования.  
Понятие культура. Культура и социум, их соотношение. «Культура» — 

базовое понятие в межкультурной коммуникации. Понимание культуры в 
антропологическом/этнологическом смысле.  Культура - объект гуманитарных 
дисциплин. Культурная антропология (США), социальная антропология 
(Великобритания), этнология (Германия), этнография, культурология 
(Россия). Классификация определений культуры по А. Крёберу и К. Клакхону. 
Компоненты культуры. Основные функции культуры.   

 
Культура и ценности: формы, сферы, нормы, роль.  
Сущность и формы культурных ценностей и их место в межкультурной 

коммуникации. Ценностное отношение к миру. Распределение ценностей, 
освоение ценностей. Формы ценностей. Определение ценности   К. Клакхона и  
Ф. Стродбека. Группы культурных ценностей.  Универсальные ценности. 
Общечеловеческие ценности.  

 
Понятия «общение» и «коммуникация». Межкультурная 

коммуникация и межличностная коммуникация. 
Процесс общения. Исследование процессов общения разными научными 

областями и разные периоды их изучения. Схожесть и различие понятий 
«общение» и «коммуникация» в русскоязычной  литературе. Термин 
«коммуникация» в англоязычной лингвистической литературе.    
Межкультурная коммуникация и межличностная коммуникация. Различные 
аспекты процесса общения.   Основные функции общения. Уровни общения и 
их характеристика. Содержание понятия коммуникация. Модели 
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межличностной коммуникации. Линейная модель. Трансакционная модель. 
Интерактивная, или круговая модель.  

 
Освоение культуры. Проблемы идентичности.   
Понятие идентичности, виды идентичности, понятие этничности, 

национальная, религиозная (по религиозной принадлежности), расовая, 
гражданственная, корпоративная (по принадлежности к корпоративной 
группе), по социальному статусу и т.п.). Этническая идентичность. Личная 
идентичность. Культурная идентичность. Освоение культуры.  Социализация.. 
Формы социализации. Инкультурация.  Содержание процесса инкультурации. 
Агенты инкультурации. Соотношение понятий социализация и инкультурация. 
Отличие понятий инкультурация и социализация и их результатов. 

 
Вербальная коммуникация: понятие, сущность, компоненты.  
Определения понятия язык в культурологии и лингвистике. 

Культурологическое значение языка. Язык, мышление и культура. Гипотеза 
Сепира – Уорфа. Формы и средства вербальной коммуникации. 
Коммуникативные барьеры, возникающие в процессе вербальной 
коммуникации (логический, стилистический, семантический (смысловой), 
фонетический барьер). Стиль общения (вербальной коммуникации) и 
понимание ситуаций. Классы стилей вербальной коммуникации (прямой и 
непрямой; вычурный, точный и сжатый; личностный и ситуационный; 
инструментальный и аффективный).  

 
Невербальная коммуникация: природа, классификация средств 

невербальной коммуникации.  
Невербальная коммуникация и ее специфика. Взаимосвязь вербальных и 

невербальных средств коммуникации. Невербальное поведение. 
Классификация средств невербальной коммуникации (кинесика, тактильное 
поведение, проксемика, хронемика). Жесты-адапторы; жесты иллюстраторы; 
конвенциональные жесты; модальные жесты;  жесты, используемые в 
различных ритуалах. Мимика. Окулистика. Типы тактильного поведения. 
Контактные культуры. Дистантные культуры.  Зоны коммуникации по Э. 
Холлу. Хронемика.  Паравербальная коммуникация и ее особенности. Средства 
паравербальной коммуникации (скорость речи; громкость; артикуляция; 
высота голоса; режим речи). 

 
Межкультурная коммуникация: поведение людей. Эмпатия и 

коммуникация. 
Понятие поведение. Значение поведения в межкультурной 

коммуникации. Универсальность или уникальность поведения. 
Традиционность поведения. Общие правила поведения. Специфика поведения 
представителей разных культур. Факторы, обуславливающие поведение 
людей. Понятие культурные очки. Понятия эмпатия, симпатия. Сущность 
эмпатического поведения. Результаты симпатии и эмпатии. Антипатия, 
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сущность антипатии. Платиновое и золотое правила М.Беннета, их суть и 
значение для межкультурной коммуникации. 

 
Процесс восприятия в межкультурной коммуникации  
Процесс восприятия. Детерминирующие факторы восприятия, их 

сущность.  Зависимость восприятия от культурного и жизненного опыта, 
образования, воспитания, эмоций.  Категоризация – необходимый элемент 
восприятия окружающего мира. Оценка окружающего мира человека и 
восприятие. Факторы, обусловливающие восприятие действительности (фактор 
первого впечатления, фактор превосходства, фактор привлекательности и 
фактор отношения к нам). Отношения превосходства или равенства. 
Социальная природа факторов восприятия.  Роль и значение факторов 
восприятия.  Влияние культуры на восприятие. 

 
Понятия «свой»/«чужой» – центральные категории межкультурной 

коммуникации. 
Расхождение или несовпадение культур. Понятия «свой»/«чужой». 

Понятие «свой» (круг явлений окружающего мира, который воспринимается 
человеком как само собой разумеющийся, знакомый, привычный). Проблема 
формулирования научного определения понятия чужой, чужая культура. 
Проблема понимания чужой культуры. Взаимодействие «привычной» 
нормативно-ценностной системы собственной культуры и «непривычной», 
«чужой». Понятие и сущность «этноцентризма» (австрийский социолог  
И.Гумплович; американский социолог Д. Самнер).   Основные показатели  
этноцентризма по М. Бруеру и Д. Кэмпбеллу. Особенности этноцентризма по 
Г.Малетцке. Формы этноцентризма и их особенности. Разновидности 
этноцентристских установок (жесткий, негативный, скрытый и 
рефлектирующий) (А. Моосмюллер). Этноцентризм, эгоцентризм и поли  
центризм в трактовке Г.Хофстеде. Ксенофобия. Ксенофилия. Европоцентризм.  

 
Теории межкультурной коммуникации (Э. Холл, Г. Хофстеде). 
Теория основных (первичных) информационных систем Э. Холла (1959) и 

системы культурных измерений Г. Хофстеде (1997). Категории культурных 
различий. Десять параметров культурной модели Э. Холла.  Особенности 
монохронного и полихронного времени.  Высококонтекстуальные и 
низкоконтекстуальные культуры. Категоризация культуры по Г. Хофстеде. 
Концепция «ментальных программ». Источники ментальных программ 
(культура и социальное окружение). Понятие «измерение культуры». 
Дистанция власти. Индивидуализм — коллективизм, маскулинность — 
феминность культуры. Культуры с высоким/низким избеганием 
неопределенности в межкультурных контактах. Коллективистский и 
индивидуалистский виды культуры.  

 
Современные теории межкультурной коммуникации  



138 
 

Методологические подходы к изучению межкультурной коммуникации. 
Функциональный подход (1980-е годы). Объяснительный (интерпретирующий) 
подход. Критический подход. Основные методы этих подходов. Тренинг – 
эффективный метод в изучении и обучении межкультурной коммуникации 
(биографическая рефлексия, полевое наблюдение, интерактивное 
моделирование, ролевые игры, самооценка, симуляции). Теория адаптации 
Я.Ким. Риторическая теория. Конструктивистская теория. Теория социальных 
категорий и обстоятельств. Теория конфликтов. Уверенность/неуверенность в 
межкультурной коммуникации (К.Бергер). Причины неуверенности и неудач в 
межкультурной коммуникации. Основные аспекты неуверенности 
(неопределенности). Типы неопределенности. Стратегии редукции 
(сокращения) неуверенности. Теория координированного управления 
значением и теория правил. Межкультурная компетентность. 

 
Понятие и процесс аккультурации, ее виды и результаты.  
Понятие и сущность аккультурации (Р. Редфилд, Р. Линтон, М. 

Херсковиц). Развитие понятия «аккультурация». Проблемы совместимости с 
новой культурной средой. Аккультурация и идентичность. Основные стратегии 
аккультурации (ассимиляция, сепарация, маргинализация, интеграция). 
Понятие толерантности / интолерантности.  Этническая идентичность и 
этническая толерантность. Результаты и цель аккультурации. Понятие 
адаптации: подходы к изучению. Адаптация и заимствование. Результаты 
адаптации. Коммуникативный процесс – основа аккультурации. 
Аккультурация и инкультурация: сходство и различия. 

 
Культурный шок: причины, факторы. Модель М. Беннета. 
Факторы, обусловливающие отличия разных культур. Проблемы, 

возникающие при взаимодействии культур. Суть понятия культурный шок 
(1960, К. Оберг). Шок перехода. Культурная утомляемость. Формы проявления 
культурного шока. Причины и симптомы  культурного шока.  Стресс 
аккультурации. Механизм развития культурного шока. Модель кривой 
адаптации (U-образная кривая). Ступени адаптации. Понятие реадаптации. 
Модель W-образной кривой реадаптации. Факторы, влияющие на культурный 
шок: внутренние (индивидуальные) и внешние (групповые). Модель освоения 
чужой культуры М. Беннета. Межкультурная чуткость (чувствительность). 
Динамичность модели М. Беннета. Этноцентристские этапы. Отрицание через 
изоляцию и сепарацию. Защита в условиях межкультурной коммуникации: 
определение понятия. Диффамация (клевета). Обратное развитие (полное 
изменение). Умаление. Физический универсализм. Трансцендентный 
универсализм. Суть  этнорелятивистских этапов. Стадия признания. Стадия 
адаптации. Интеграция. Мультикультурная личность. 

 
Межкультурные конфликты.  Межличностная аттракция и 

атрибуция в межкультурной коммуникации. Стереотипы и предрассудки.   
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Определение понятий конфликт, межкультурный конфликт. Причины 
возникновения конфликтных ситуаций. Стили поведения, регулирование 
конфликтов, способы их преодоления (соревнование; сотрудничество; уход от 
конфликта; уступчивость; компромисс).  Понятие и сущность аттракции. 
Внешние и внутренние факторы аттракции. Понятие и сущность атрибуции. 
Влияние атрибуции на межкультурную коммуникацию. 
Поддерживающий/неподдерживающий стиль поведения. Концепция 
Ф.Хайгера о поведении. Аспекты объяснения атрибуции Г.Келли (личностная 
атрибуция, стимульная атрибуция, обстоятельственная атрибуция). Типы 
ошибок атрибуции (фундаментальная ошибка атрибуции, ошибка иллюзорных 
корреляций, ошибка ложного согласия, мотивационная ошибка атрибуции).  
Влияние разных типов ошибок на процесс межкультурной коммуникации. 
Диспозиционная атрибуция. Ситуационная атрибуция. Этнокультурные 
стереотипы. Психологический механизм возникновения стереотипов. Функции 
стереотипов и их значение. Значение стереотипов в межкультурной 
коммуникации. Предрассудки и механизм их формирования. Типы 
предрассудков. Коррекция и изменение предрассудков. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Понятие коммуникации. Коммуникативная компетенция. 
2. Культурно-антропологические основы МКК. 
3. Базовые категории культуры. 
4. Психологическая,  культурная идентичность и национальный 

характер. 
5. Языковая картина мира. 
6. Понятие коммуникативной неудачи. Причины коммуникативных 

неудач. 
7. Языковая личность. Мышление и язык в межкультурном общении. 
8. Этикет в аспекте МКК. 
9. Элементы невербальной коммуникации. 
10. Элементы паравербальной коммуникации. 
11. Способы формирования стереотипов. 
12. Классификация предрассудков. 
13. Речевые конфликты в МКК.  
14. Этноцентризм:  истоки и причины. 
15. Межкультурные конфликты и пути их преодоления. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Культура  и язык. 
2. Конфуцианство и деловая культура Китая . 
3. Деловая культура Японии.  
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4. Деловая культура Арабского Востока. 
5. Перевод  как разновидность межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. 
6. Понятие культуры в теории межкультурной коммуникации. 
7. Понятие коммуникации. 
8. Виды коммуникации. 
9. Природа межкультурных конфликтов.  
10. Лингвокультурологические аспекты межкультурной коммуникации.  
11. Деловая культура Запада. 
12. Проблема сохранения культурной идентичности в современном мире. 
13. Культура и поведение. 
14. Политическая корректность. 
15. Концепция мультикультурализма. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 
 

1. Культурное своеобразие изучаемой страны. 
2. Восприятие времени в восточной культуре. 
3. Вербальное и невербальное поведение в восточной культуре. 
4. Вербальное и невербальное поведение в западной культуре. 
5. Образ жизни и бытовая культура страны изучаемого языка. 
6. Особенности семьи в западных и восточных культурах. 
7. Особенности взаимоотношений мужчин и женщин в разных 

культурах. 
8. Диалог культур как стимул развития современного общества. 
9. Национальные обычаи  и традиции в  эпоху глобализации. 
10. Фразеология как элемент культуры. 
11. Межкультурные барьеры и конфликты. 
12. Формирование предрассудков.  
13. Восточная культура ведения переговоров. 
14. Западная культура ведения переговоров. 
15. Восприятие времени в западной культуре. 

 
СПИСОК  РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 

1. Садохин А.П. Межультурная коммуникация. М., 2010. 
2. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы 

межкультурной коммуникации: Учебник для вузов (Под ред. А.П. Садохина. - 
М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

3. Гришаева Л.И., Цурикова Л.В. Введение в теорию межкультурной 
коммуникации.М.: Академия, 2008. 

4. Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. М., 
2003. 
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5. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2008. 
6. Казначеева Т.А. Основные концептуальные подходы к пониманию 

культуры в культурологии и межкультурной коммуникации // Вестник 
Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия 
Гуманитарные науки: Педагогика. Психология. Социальная работа. 
Акмеология. Ювенология. Социокинетика. – Выпуск № 3. – Т. 16. – 
Костромской госуниверситет, 2010.  

7. Мацумото Д. Психология и культура. 1-е издание. М., 2003. 
8. Межкультурная коммуникация. Учебно-методическое пособие / 

Составители: Г.Б. Мадиева,  У.П. Риверс,  Ж.Р. Сейтметова. – Алматы: Қазақ 
университеті, 2015. 

 
Дополнительная: 
1. Бакулев Г.П. Массовая коммуникация: Западные теории и 

концепции : учеб. пособие / .- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Аспект Пресс, 2010. 
2. Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. — М., 1989. 
3. Горохов С.А.. Религии народов мира.- М., 2010. 
4. Корнилов О.А.. Языковые картины мира как производные 

национальных менталитетов.- М., 2011. 
5. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и 

прагматики / Пер. с англ. А.Д. Шмелева. – М.: Языки славянской культуры, 
2001.  – (Язык. Семиотика. Культура. Малая серия). 

6. Гулевич O.A., Безменова И.К. Атрибуция: общее представление, 
направление исследований, ошибки. — М., 1998. 

7. Холл Э. Как понять иностранца без слов. – М.: Вече, Персей, АСТ, 
1995. 

8. Моул Дж. Особенности национальной психологии народов новой 
Европы: бизнес, общение, успех / Джон Моул; пер. с англ. О.Л. Сергеевой. – 
М.: Астрель: АСТ, 2006. 

9. Bennet M. Basic concepts of intercultural communication. Selected 
Readings. Yarmouth, 1998. 

10. Г.Б. Мәдиева, Ж.Р.Сейтметова, М.Қ. Мәмбетова, Д.Б.Мадиева.      
Мәдениаралық қарым-қатынас.Қазақша-орысша терминдер оқу сөздігі.  
Алматы: «Қазақ университеті», 2016. 

 
Для изучающих арабский язык: 
1. Шагаль В.Э. Арабский мир: пути познания. М., 2001. 
2. Сканави А.А. Бизнес –этикет в арабских странах. М., 2010. 
3. Боднар С.Н. Арабский язык.Жанр коммерческих деловых бумаг и 

их языковая специфика. М., 2002. 
4. Финкельберг Н.Д. Арабский язык.Теория и технология перевода. 

М., 2010. 
 
Для изучающих корейский язык:  

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kostromskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-n-a-nekrasova-seriya-gumanitarnye-nauki-pedagogika-psihologiya-sotsialnaya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kostromskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-n-a-nekrasova-seriya-gumanitarnye-nauki-pedagogika-psihologiya-sotsialnaya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kostromskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-n-a-nekrasova-seriya-gumanitarnye-nauki-pedagogika-psihologiya-sotsialnaya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kostromskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-n-a-nekrasova-seriya-gumanitarnye-nauki-pedagogika-psihologiya-sotsialnaya
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1. Корейский язык. Пособие по культурологии. Алматы: 
Казахстанско-корейский научный центр, 2002 г.  

2. Ланьков А. Н. Корея: Будни и праздники. М., «Международные 
отношения», 2000. 

3. И.Сынджя и др. Корейский язык и корейская культура. Сеул, 1999. 
(на корейском языке) 

4. Симбирцева Т.М. Корея. Пособие по страноведению. М., 2001. 
5. Ким Г.Н. Республика Корея. Алматы: Дайк-Пресс, 2010. 
 
Для изучающих китайский язык: 
1. Шяу Ли. Страноведение Китая. Издательство “Пекинский 

университет языка”, – Пекин, 2003. 
2. КИТАЙ 2004 (культура). Издательство “Синьсин”.  – Пекин, 2004.  
3. Чжэн Пин. География Китая: природа, экономика и культура. – 

Пекин, 1999. 
4. Синьзян Китая (спорт и культурные развлечения). Народное 

издательство Синьзяна. 2004. 
5. Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1988. 
6. Галенович Ю.М. Записки страноведа по Китаю. М., “Муравей”, 

2002. 
Для изучающих персидский язык: 
1. М. Хатами «Ислам: диалог и гражданское общество». М., 2001  
2. Ричард Н.Фрай «Золотая эпоха иранской культуры». Тегеран 1996 

г. (на персидском языке. Перевел с анг. Масуд Раджаб Ниор.). 
3. Абдул Рафии Хакикат «Роль иранцев в истории мировой 

цивилизации». Тегеран, 1999  (на персидском языке). 
4. Абдул Хамид Насер Нури «Богатейший вклад Ирана в мировую 

культуру». Тегеран, 1996.  (на персидском языке). 
5. Забик Аллах Сафо «Перспективы иранской культуры и его влияние 

на мир». Тегеран ,1996. (на персидском языке). 
 
Для изучающих турецкий язык: 
1. Kartarı A. Farklılıklarla yaşamak(kültürlerarası iletişim).Ankara. 2006 
2. Aksan D. Türkçenin Gücü. – Ankara: Bilgi, 2001. 
3. Aksan D. Türkçenin Sözvarlığı. – Ankara: Bilgi, 1996.  
4. Шадкам З. Мәдениетаралық қарым-қатынас(сөйлеу этикеті). Оқу 

құралы. Қазақ университеті. 2011. 
 
Для изучающих язык хинди: 
1. В.П. Хемант-Каниткар, У. Оуэн Коул. Индуизм. М., 2001. 
2. Гореинов В.И. Индия. Пособие по лингвокультурологии. М., 2002. 
3. Гусева Н.Р. Многоликая Индия. М., 1980. 
4. Индия. Лингвострановедческий словарь. М., 2003. 
5. Хардев Бахри. Раджпал Хинди Шабдкош. Толковый словарь языка, 

Дели, 2000. 
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Для изучающих японский язык: 
1. Ниттецу Х.Д. Поговорим  о Японии. Учебное заведение «Нихон 

Гайкокуто» Изд. «Жапан Таймз». Токио, 1994. 
2. Мизутани Осаму и др. Справочник страноведения. Изд. 

«Дайшуукан Шотэн». Токио, 1995. 
3. Джинноучи М. «Нихонго но има» изд. Арк, Токио,1998. 
4. Санаяа С. и др. «Щакай гэнго гаку» изд. Оуфу. 1992. Токио.  
5. “Usage Guide to Japanese Onomatopoeias” Токио,1998. 
6.  Актуальные проблемы современной Японии.  М., 2002. 
7.  Все о Японии.  М., 2001. 
8. Горегляд В.Н. Классическая культура Японии. Очерки духовной 

жизни.   С-Пб. 2006.  
 
Интернет-ресурсы: 
http://sordauto.chat.ru 
http://www.utro.ru 
http://www.refstar.ru 
http://www.kv.com.ua 
http://www.zerkalo-nedeli.com 
http://uatoday.net 
http://www.mevriz.ru 
http://anthropology.ru 
http://www.krugosvet.ru 
http://www.paneuro.ru 
http://gorod.tomsk.ru 
http://friend.h1.ru 
http://www.zaks.ru 
http://psinfo.ru 
http://www.elitarium.ru 
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KSV1302  КЛАССИЧЕСКОЕ И СОВРЕМЕННОЕ 

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ 
 

Объем - 2 кредита 
 

Авторы: 
Надирова Г.Е.- доктор филологических наук, профессор кафедры 

Ближнего Востока и Южной Азии факультета востоковедения 
Калиева Ш.С. -кандидат филологических наук, доцент кафедры Ближнего 

Востока и Южной Азии факультета востоковедения 
 

Рецензенты: 
Дербисали А.Б.- доктор филологических наук, профессор, директор 

института востоковедения им.Сулейменова Р.Б.АН РК 
Сейтметова Ж.Р. -  кандидат филологических наук, ст.прпод. кафедры 

Ближнего Востока и Южной Азии факультета востоковедения Казахского 
национального университета им. аль- Фараби 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Настоящая типовая программа составлена в соответствии с 

государственным общеобязательным стандартом образования 
специальности 5В020900 – Востоковедение. Программа определяет 
содержание, цели, задачи и организацию учебного процесса, объем 
теоретических знаний, практических навыков и умений студентов по 
дисциплине «Классическое и современное востоковедение». 

В рамках данной программы Востоковедение (ориенталистика) 
рассматриваетсякак совокупность научных дисциплин, изучающих историю, 
этнографию, философию, религии, памятники культуры, искусства, языки, 
литературу, экономику и современное положение народов Азии и Северной 
Африки. 

Страны и народы Востока играют все более возрастающую роль в 
мировой экономике и политике. На Востоке расположены большая часть 
населения Земли и мощный промышленный потенциал. Передовая наука и 
новейшие технологии этих государств привлекают пристальное внимание и 
интерес не только специалистов. Это обстоятельство является 
актуализирующей предпосылкой для изучения данного курса. 

Изучение курса имеет большое образовательное, воспитательное, 
познавательное и политическое значение. Значение курса «Классическое и 
современное востоковедение» определяет то, что он относится к разряду 
базовых дисциплин в подготовке востоковедов.  

Конечные результаты обучения:  
Студент должен знать: 
- теоретические положения востоковедческой науки,  
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- основы практических знаний по будущей специальности; 
- историю и современное состояние востоковедческой науки;  
- основные научные центры и школы по направлениям; 
- основной понятийно-категориальный аппарат; 
- основные термины востоковедения; 
Студент должен уметь: 
- использовать полученные знания при анализе, как исторических 

событий, так и современных процессов в странах Востока; 
- ориентироваться в энциклопедической и специальной литературе;  
- определять и реализовывать навыки по соответствующим аспектам 

востоковедения (филологическому, историческому, культурологическому); 
Постреквизиты дисциплины: История стран Востока в древности и 

средневековье; История стран Востока в новое и новейшее время; Базовый 
восточный язык (основной уровень). 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1 Введение в востоковедение 
2 Востоковедческие школы Европы и США 
3 Научные центры зарубежной ориенталистики 
4 Зарождение востоковедческой науки в России 
5 Комплексное изучение стран Арабского Востока 
6 Комплексное изучение Китая 
7 Изучение Японии и Кореи 
8 Комплексное изучение региона Южной Азии 
9 Изучение древнего, средневекового и современного Ирана 

10 Комплексное изучение Турции и тюркологические 
исследования 

11 Изучение региона Юго-Восточной Азии 
12 Востоковедческое источниковедение 
13 Новый этап в мировом востоковедении 
14 Мировые религии в странах Востока 
15 Востоковедение в Республике Казахстан 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Курс “Классическое и современное востоковедение”, имеющий 

междисциплинарный характер, дает общее представление о совокупности 
научных дисциплин, изучающих историю, этнографию, философию, религии, 
памятники культуры, искусства, языки, литературу, экономику и современное 
положение народов Востока. 

Востоковедение в момент своего зарождения опиралось на авторитет 
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выдающихся ученых, изучавших конкретные страны Востока. Затем к концу 
XIX – началу XX в. стали складываться национальные востоковедные центры и 
школы. Наряду со страноведческой направленностью востоковедных 
исследований возникли мощные горизонтальные интеграционные тенденции 
формирования лингвистических, литературоведческих, исторических, 
этнографических, экономических, социологических и иных знаний о странах 
Азии и Африки. К середине XX в. востоковедение стало признанной наукой, но 
почти сразу же, столкнулось с новыми историческими реалиями эпохи 
глобализации.  

Современное востоковедение - комплексная гуманитарная наука, 
способная изучать азиатско-африканский ареал, а с учетом исторического 
прошлого и обширные территории в Европе, на пространственно-сущностном 
уровне, используя пространственно-ценностную парадигму исследования. Это 
более чем 50% площади земли и более 70% ее населения, исследуемые как 
сами по себе, так и в контексте мирового развития. Совместить в рамках одной 
науки исследования столь обширных пространств со столь многочисленным 
населением в формате научной парадигмы одновременно адаптационной и 
интегрирующей — это грандиозная миссия современного востоковедения 

Целью курса “Классическое и современное востоковедение” является 
ознакомление будущих специалистов-востоковедов с основными положениями 
востоковедческой науки.  

Задачами курса являются:  
- формирование теоретической базы для будущей профессиональной 

деятельности студентов-востоковедов;  
- систематизация основных теоретических положений востоковедческой 

науки;  
- создание предпосылок для самостоятельной научно-исследовательской 

работы студентов по их специальности;  
- формирование представлений об истории и современном состоянии 

востоковедческой науки, основных научных школах и центрах востоковедения 
и его основных концепциях;  

- формирование навыков анализа фактических данных и умений 
ориентироваться в энциклопедической и специальной литературе.  

Предметом курса являются термины, концепты и категории 
востоковедения.  

Объектом являются материалы по сферам востоковедения.  
Курс “Классическое и современное востоковедение”, дает общее 

представление о междисциплинарной интегрирующей науке, ставящей задачу 
изучать в максимально широком феноменологическом спектре многообразие 
искусственных форм и социально обусловленных моделей поведения, 
творческой деятельности и уровней развития социумов азиатско-африканского 
пространственного ареала, рассматривая их социокультурное бытование в 
контексте научной парадигмы глобального взаимодействия культур и 
цивилизаций. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Введение в востоковедение. 
Востоковедение как комплексная наука. Основные этапы развития 

востоковедения. Основные сферы, региональные области востоковедения: 
арабистика, иранистика, китаистика, японистика, корееведение, индология, 
туркология, тюркология и т.д. Методы востоковедческих исследований: 
исторический, диахронический, синхронический, сравнительно-исторический, 
аналитико-статистический, сопоставительный, логический. 

 
Востоковедческие школы Европы и США. 
Возникновение востоковедения как науки, обслуживающей теоретические 

и практические цели. Первые учебные востоковедные учреждения, готовящие 
различные кадры. Зарождение востоковедения в Западной Европе в XVIII веке 
(в первую очередь в странах, обладавших колониями) и их интенсивное 
развитие с середины XIX в.Востоковедческие научные центры Европы и США. 
Современные крупные востоковеды Запада и США. 

 
Научные центры зарубежной ориенталистики. 
Научные центры западной ориенталистики. Научные центры 

востоковедения университетов Кембриджа и Оксфорда. Кембриджский центр 
Ближневосточных исследований. Центры при университете штата Индиана. 
Центр ориенталистики им. Грюнебаума. Школа восточных и африканских 
исследованийЛондонского университета, Королевское центрально-азиатское 
общество (Великобритания) и др. 

 
Зарождение востоковедческой науки в России. 
Академическое направление российской востоковедческой науки. Три 

основных источника формирования Российского научного востоковедения: а) 
практическое востоковедение,  б) традиционные научные школы Восточных 
народов, в) западная ориенталистика. Классическое востоковедение. 
Хронологические рамки: от зарождения до XX в. Предметные отрасли: язык, 
литература, история и этнография. 

 
Комплексное изучение стран Арабского Востока. 
Ближний Восток от эллинизма до ислама. Зарождение ислама. Арабский 

халифат. Арабо-исламская цивилизация. Общая характеристика региона. 
Формирование региона. Население. Экономика региона. Модели 
экономического развития. Нефтяной фактор в экономике и политике региона. 
Диверсификация хозяйства. Региональные организации. 

Арабская культура, литература, язык. 
 
Комплексное изучение Китая. 
Древний Китай. Специфика цивилизационного фундамента. Общая 
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характеристика. Природные и человеческие ресурсы. Государственное 
устройство. Полиэтнический фактор. Современное развитие экономики КНР. 
Китайская модель реформирования социалистического хозяйства.. Роль КНР 
на международной арене. Региональные международные связи и проекты. 

 
Изучение Японии и Кореи. 
Характеристика региона. Политическая карта региона. Культурно-

цивилизационный базис. Разделение Корейского государства. Региональная 
экономика. Современные модели регионального развития. Япония  как лидер 
региональной экономической интеграции. Культурное единство и 
хозяйственная разобщенность стран региона. Средневековое и современное  
искусство, литература Японии и Кореи. 

 
Комплексное изучение региона Южной Азии. 
Географические и природные условия региона. Исторические процессы. 

Колониальный период развития Индии. Постколониальные процессы 
трансформации. Этническое и конфессиональное многообразие. Национально-
освободительные движения и локальные конфликты в регионе. 
Демографические и миграционные процессы. Специфические черты 
экономики региона. Внешнеэкономические связи. 

 
Изучение древнего, средневекового и современного Ирана. 
Древнее Двуречье. Иран от эллинизма до ислама. Средневековый Иран. 

Этнические и цивилизационные характеристики иранцев. Средневековая 
культура. Персидская литература.  

Население. Экономика страны. Исламская революция. Государственная 
система. Социально-религиозные факторы развития страны.Геополитические 
конфликты и их разрешение. 

 
Комплексное изучение Турции и тюркологические исследования. 
Общая характеристика региона. Формирование этноса. Османская 

империя. Современная история и политика страны.  Тюркская идентичность и 
ориентация на Европу. Религиозная ситуация. Экономика страны и 
внешнеэкономические связи. Участие в региональных и межрегиональных 
конфликтах. Этноконфессиональные проблемы. Политические трансформации 
современного периода. 

 
Изучение региона Юго-Восточной Азии. 
Политико-географическое положение. Главные субрегионы и ареалы. 

Природные ресурсы. Формирование региона. Эпоха колонизации. Основные 
отрасли хозяйства. Сельскохозяйственные культуры и ареалы Индонезии и 
Филиппин. . Транспорт и внешнеэкономические связи. Поликонфессиональные 
общества Индокитая. Влияние глобализационных процессов  на регион. 

 
Востоковедческое источниковедение. 
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Письменность как элемент культуры. Сакральные тексты индийской 
цивилизации. Памятники арабской письменности. Богословская и научная 
литература. Памятники персидской письменности. Географические и 
историографические сочинения. Китайская иероглифика. Роль письменных 
источников и культурного наследия в истории и историографии стран  
Востока. Японская каллиграфия. 

 
Новый этап в мировом востоковедении. 
Разработка основных моделей и перспектив развития стран Азии и 

Африки. Определение роли цивилизационного фундамента в выборе модели 
развития. Симбиоз традиционного и современного. Новый баланс сил. Анализ 
политических и экономических трансформаций, социальных тенденций, 
религиозных движений в странах Востока. Глобализационные и 
антиглобализационные тенденции в странах Азии и Африки.. 

 
Мировые религии в странах Востока. 
Ислам. Основные идеи и принципы. Сакральные тексты и религиозная 

практика. Течения и секты. Ареалы распространения. Христианство. 
Миссионерское движение. Догматика и реформаторствоЦентры 
распространения христианства на Востоке. Буддизм. Сущность учения и 
практика. Философия и этика буддизма. Буддийские школы и секты в Японии. 
Ареалы распространения местных религий на Востоке. 

 
Востоковедение в Республике Казахстан. 
Создание Института востоковедения при Академии наук в Казахстане. 

Исследовательские работы института. Открытие факультета востоковедения в 
1989 г. в КазНУ им. аль- Фараби. Факультет востоковедения как базовое 
учебное заведение и научный центр в РК в подготовке кадров в области 
востоковедения. Основные направления казахстанской востоковедческой 
науки. Актуальные вопросы и перспективы казахстанского востоковедения. 
Достижения, кадры. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Основные методы исследования современного востоковедения. 
2. Первые контакты европейских народов с Восточными обществами. 
3. Колониальные интересы Европы на Востоке. 
4. Основные востоковедческие центры Европы. 
5. Востоковеды Запада. 
6. Основные востоковедческие центры России. 
7. Востоковеды России. 
8. Вклад Ч.Валиханова в востоковедение. 
9. Развитие востоковедения после Второй мировой войны. 
10. Академическое востоковедение. 
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11. Прикладное востоковедение. 
12. Этнокультурные особенности народов Востока. 
13. Этнопсихологические особенности народов Востока. 
14. Основные проблемы в области изучения востоковедческих наук. 
15. Востоковедение в постсоветских странах 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Формирование востоковедения как науки. 
2. Иностранная ориенталистика: основные отрасли, центры, 

представители. 
3. Европейские школы египтологии. 
4. Зарубежные школы арабистики. 
5. Западные школы синологии. 
6. Российское востоковедение до революции 1917 г. 
7. Научный анализ сакральных текстов. 
8. Средневековые ученые Арабского Востока. 
9. Влияние китайской культуры. 
10. Сборник летописи Рашида ад-Дина. 
11. Анализ основных идей и принципов ислама. 
12. Эволюция религиозных течений. 
13. Казахстанское востоковедение. 
14. Догматика и реформаторство в буддизме. 
15. Немировые религии в странах Азии. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 
 

1. Тексты пирамид – самый древний памятник литературы. 
2. Священные книги на изучаемом языке. 
3. Соотношение литературной нормы и диалектов в изучаемом языке. 
4. История исследования языка изучаемого региона. 
5. Значение синтоизма для японского общества. 
6. Определение цивилизации по А.Дж.Тойнби (1889-1975). 
7. Определение цивилизации по О.Шпенглеру (1880-1936). 
8. Общая характеристика ведущих стран Среднего Востока. 
9. Общая характеристика ведущих стран Южной Азии. 
10. Традиции политичской интеграции в изучаемом регионе. 
11.  Общая характеристика ведущих стран Юго-Восточной Азии. 
12. Наиболее древние письменные памятники изучаемого языка. 
13. Сущность системы каст.  
14. Памятники Манихейской письменности.  
15. Особенности развития политической карты Восточной Азии. 
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