
Білім беру бағдарламасының паспорты 
 

Білім беру саласының коды 

мен жіктелуі 

6В03 Əлеуметтік ғылымдар, журналистика жəне 

ақпарат 

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

6В031 Əлеуметтік ғылымдар 

Білім беру 

бағдарламасының коды мен 

атауы 

6В03101 Халықаралық қатынастар 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

В040 Саясаттану жəне азаматтану 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

Білім беру бағдарламасының бірегейлігі Шығыс 

Қазақстан облысының трансшекаралық 

жағдайымен анықталады. 

Білім беру бағдарламасы өңірдің əлеуметтік-

экономикалық жəне саяси сараптамалық бағалау, 

мемлекеттік қызметшінің қызметі, кең бейінді 

аналитика саласында дағдылары бар, шет тілін 

білудің жоғары деңгейі бар жоғары білікті 

кадрлармен қамтамасыз етудегі қажеттіліктеріне 

бағытталған. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты Қазақстан Республикасын жаңғырту жағдайында 

мемлекеттік, жеке жəне қоғамдық ұйымдардың 

халықаралық қызметін сүйемелдеуге қабілетті 

халықаралық қатынастардың, шет тілдерінің 

ерекшеліктерін, халықаралық ортада талдау 

жұмысының дағдыларын білетін мамандарды 

даярлау. 

БББ міндеттері 1. Еңбек нарығында сұранысқа ие, жалпы 

мемлекеттік «Рухани жаңғыру» бағдарламасына, 

когнитивтік икемділікке, функционалдық 

сауаттылыққа, гуманитарлық мəдениетке, 

этикалық жəне құқықтық нормаларға, сондай-ақ 

парасаттылық нормаларына сəйкес құндылықтарға 

ие білікті көптілді тұлғаны дамыту. 

2. Білім алушыларда халықаралық қатынастардың 

тарихы, теориясы мен практикасы саласында 

кешенді базалық білімді қалыптастыру. 

3. Ситуациялық режимде (ұлттық менталитеттің 

ерекшеліктерін, ұйымдастыру құрылымдарының 

типологиясын, құқықтық дəстүрлерді жəне 

əлеуметтік ұтқырлықтың ерекшелігін ескере 

отырып) ойлау жəне əрекет ету іскерлігін 

қалыптастыру. 



4. Саяси жəне жаһандық болжамдау, халықаралық 

өзара іс-қимыл, іскерлік этикет, мінез-құлықтың 

əртүрлі коммуникативтік үлгілерін құру жəне 

талдау мəселелері мен кешенді мəселелерді талдау 

құзыреттерін дамыту. 

БББ оқыту нəтижелері 6В03101 - білім беру бағдарламасы аяқталғаннан 

кейін білім алушылар халықаралық қатынастар: 

1. Философиялық, тарихи, əлеуметтік-саяси, 

құқықтық білім, сондай-ақ тұлғаның психикалық 

жəне физикалық ерекшеліктері, өзін-өзі жетілдіру 

жолдары, тұлғалық өсу жəне өзін-өзі белсендендіру 

туралы білім негізінде жалпыадамзаттық жəне 

əлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды дамыту. 

2. «Рухани жаңғыру» жалпы мемлекеттік 

бағдарламасына, когнитивті икемділікке, 

парасаттылық нормаларына сəйкес құндылықтарды 

иеленуді көрсету. 

3. Жаһандық үдерістердің логикасын жəне 

халықаралық қатынастардың əлемдік саяси 

жүйесінің дамуын түсіндіру. 

4. Қазақстан Республикасы мен шет елдердің 

сыртқы саясатының негізгі бағыттары мен 

ерекшеліктерін білу негізінде Қазақстан 

Республикасы мен шет елдердің сыртқы саясаты 

саласындағы қызметті стратегиялық жоспарлауды, 

ұйымдастыруды жəне үйлестіруді жүзеге асыру. 

5. Тарих, мəдениет, дəстүрлер туралы жүйелі 

білім, дипломатиялық жəне іскерлік хаттама мен 

этикет білімі негізінде жеке адамдармен, 

ұйымдармен, қоғаммен, мемлекетпен тиімді 

халықаралық, мəдениетаралық жəне этносаяси 

өзара іс-қимылды жүзеге асыру. 

6. Диалог, хат алмасу, келіссөздер жүргізу үшін, 

кəсіби, қоғамдық жəне өзге де міндеттерді шешу 

үшін мемлекеттік, орыс жəне шет тілдерінде 

ауызша жəне жазбаша нысанда коммуникацияны 

құруға. 

7. Кəсіби, қоғамдық жəне өзге де қызметте 

заманауи ақпараттық-коммуникациялық, сандық 

технологияларды қолдану. 

8. Негізгі халықаралық проблемалар бойынша 

Қазақстан Республикасының ұстанымын талдау; 

өңірлік жəне жаһандық процестердегі Қазақстан 

Республикасының ұлттық қауіпсіздігінің қатерлері 

мен тəуекелдерін бағалау; Қазақстан 

Республикасының жəне басқа да елдердің сыртқы 



саясатының проблемалары бойынша 

бағдарламалық құжаттардың тиімділігі. 

9. Əр түрлі көздерден (статистикалық деректер, 

бұқаралық ақпарат құралдары, əлеуметтік желілер, 

ресми жəне дипломатиялық құжаттар) ақпаратты 

сыни түрде іріктеп, синтездеу. 

10. Мемлекеттік тұжырымдамаларды, 

стратегияларды, даму бағдарламаларын, ресми 

(дипломатиялық жəне т.б.) құжаттарды, 

келісімдердің, келісімшарттардың жобаларын, іс-

шаралар бағдарламаларын əзірлеу. 

11. Стратегиялық, жедел басқару, 

ұйымдастырушылық міндеттерді, оның ішінде 

стандартты емес міндеттерді шешу. 

12. Ұйымдастырушылық қабілетін, 

көшбасшылық қасиеттерін, белсенді өмірлік 

ұстанымын, командада жəне жеке жұмыс істей 

білуін көрсету. 

13. Білім алушылардың зерттеу жəне жобалау 

қызметін, олардың ғылыми жобаларды, оның 

ішінде интеграцияланған, зерттеудің əртүрлі 

технологиялары мен əдістері негізінде орындауды 

ұйымдастыру. 

14. Сыни ойлау тұрғысынан өзінің кəсіби 

қызметінің нəтижелерін бағалау. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже Білім беру бағдарламасы бойынша əлеуметтік білім 

бакалавры 6В03101 Халықаралық қатынастар 

Лауазымдарының тізімі Мемлекеттік қызметші, сыртқы саяси бөлімдердің, 

департаменттердің, мемлекеттік жəне мемлекеттік 

емес ведомстволардың (Министрліктердің, 

əкімдіктердің, Президент Аппаратының, премьер-

министрдің, ұйымдардың жəне т.б.) 

құрылымдарының басшысы; референт-аудармашы; 

Халықаралық қатынастар, дипломатия, ұлттық 

немесе өңірлік сыртқы саясат мəселелері бойынша 

кеңесші-сарапшы, сарапшы-талдаушы; 

халықаралық қатынастар жəне өңірлік қауіпсіздік 

проблемалары бойынша БАҚ қызметкері; бейіні 

бойынша ғылыми-зерттеу ұйымдарының 

қызметкері; бейіні бойынша оқытушы. 



Кəсіби қызмет объектісі - халықаралық қатынастар саласы, халықаралық 

ұйымдар мен бірлестіктердің қызметі; 

- Қазақстан Республикасының жəне басқа 

мемлекеттердің ұлттық қауіпсіздік саласы; 

- Қазақстан Республикасының Мемлекеттік басқару 

органдарының, əртүрлі бейіндегі сыртқы жəне ішкі 

саяси даму саласында жұмыс істейтін мемлекеттік 

емес ұйымдар мен бірлестіктердің қызмет саласы; 

- БАҚ саласы (бұқаралық ақпарат құралдарының 

редакциясы - халықаралық мəселелер жөніндегі 

репортерлер, кіші буын аудармашылары жəне 

қосалқы персонал ретінде)); 

- білім жəне ғылым саласы (халықаралық 

проблемалары бар білім беру мекемелері, 

халықаралық бейіндегі академиялық жəне ғылыми-

зерттеу ұйымдары). 

 


