




1 Паспорт образовательной программы выпускника специальности  

5В020200 «Международные отношения» 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику данной образовательной программы присваивается 

академическая степень бакалавр гуманитарных знаний по специальности 

5В020200 – «Международные отношения». 

Выпускники специальности 5В020200 - «Международные отношения» 

могут работать в следующих сферах:  

- сфера международных отношений, деятельность международных 

организаций и объединений; 

- сфера национальной безопасности Республики Казахстан и других  

государств; 

- сфера деятельности органов государственного управления Республики 

Казахстан, негосударственных организаций и объединений, работающих в 

области внешне- и внутриполитического развития разного профиля; 

-  сфера СМИ (редакции средств массовой информации - в качестве 

репортеров по международной проблематике, вспомогательного персонала и 

переводчиков младшего звена); 

- сфера образования и науки (учреждения образования с международной 

проблематикой, академические и научно-исследовательские организации 

международного профиля). 

Цель образовательной программы. Целью обучения является 

подготовка бакалавров высшей квалификации, отвечающих критериям науки, 

системы высшего профессионального гуманитарного образования и органов 

государственного управления, специалистов высокого профессионального 

уровня, способных успешно конкурировать на внутреннем и внешнем рынках 

труда, ориентированных в первую очередь на решение проблем региона, 

особенностями которого является его трансграничность, расположение на 

пересечении четырех государств в регионе Большого Алтая – Республика 

Казахстан, Китай, Россия, Монголия, - в связи, с чем существует 

необходимость в подготовке универсальных специалистов, обладающих 

навыками административной, аналитической, экспертной работы с высоким 

уровнем владения иностранного языка. 

1.2  Ключевые компетенции 

«Бакалавр гуманитарных знаний» по специальности 5В020200 – 

«Международные отношения» владеет следующими ключевыми 

компетенциями в области: 

1) родного языка (казахского/русского языка) – КК 1 

способен выражать и понимать понятия, мысли, чувства, факты и мнения 

в области историко-гуманитарного цикла, в письменной и устной формах 

(слушание, говорение, чтение и письмо), а также взаимодействовать 

лингвистически соответствующим образом и творчески во всем многообразии 

общественных и культурных контекстов: во время учебы: на работе, дома и на 

досуге; отбирать, систематизировать языковой материал, логически верно и 

аргументировано использовать его в устных и письменных высказываниях, 



строить речевое высказывание в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами; пользоваться словарями и 

справочниками,  эффективными методами и приемами создания речевых 

высказываний разных жанров, продуцировать устные и письменные 

профессиональные тексты в соответствии с коммуникативными намерениями и 

ситуацией общения; навыками самосовершенствования в аспекте культуры 

устной и письменной речи. 

2) иностранных языков – КК 2 

владеет основными навыками коммуникации на китайском, английском, 

немецком языках: способен понимать, выражать и толковать понятия, мысли, 

чувства, факты и мнения области социально-политического и 

профессионального циклов в устной, так и в письменной форме (слушание, 

говорение, чтение, письмо) в соответствующем ряде социальных и культурных 

контекстов (в образовании и обучении, на работе, дома и на досуге). Имеет 

навыки медиации и межкультурного понимания. Иностранный язык в объёме, 

необходимом для возможности получения информации профессионального 

содержания из зарубежных источников; способен использовать основные 

фонетические, лексические и грамматические явления изучаемого 

иностранного языка, позволяющие использовать его как средство 

продуктивной коммуникации; способен понимать и использовать языковой 

материал в устных и письменных видах речевой деятельности на иностранном 

языке; способен использовать на практике приобретенные учебные умения, в 

том числе определенные приемы умственного труда; способен владеть  

иностранным языком в объёме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников; способен изложить собственную 

точку зрения.  

3) фундаментальной математической, естественнонаучной и 

технической подготовки – КК 3 

способен развивать и применять математическое мышление для решения 

производственных задач в повседневных ситуациях, использовать 

математические способы мышления (логика и пространственное мышление) и 

презентации (формулы, модели, конструкты, графы, таблицы) в своей 

профессиональной деятельности, способен использовать количественные 

методы математической обработки информации в социально-политических и 

аналитических исследованиях, при информационной обработке статистических 

данных, способен применять естественнонаучные знания в профессиональной 

сфере, способен объяснить естественнонаучную картину мира, место и роль 

человека в природе в учебных дисциплинах социально-политического и 

социально-гуманитарного циклов. 

4) компьютерной подготовки – КК 4 

способен уверенно и критично использовать современные 

информационные технологии для работы, досуга и коммуникаций; способен 

использовать основы знаний и методологии, объясняющих мир, для выявления 

проблем и выводов, основанных на доказательствах, применять свои знания и 

методологию для решения профессиональных задач, способен использовать 



программные средства для решения практических задач в области социально-

гуманитарного цикла для подготовки материалов научных исследований; 

способен работать с компьютером как средством получения информации, 

работать с Интернетом; способен получать, хранить, перерабатывать 

информацию.  

5) учебной подготовки – КК 5 

обладает базовыми знаниями в области социально-гуманитарных 

дисциплин (наук), способствующих формированию высокообразованной 

личности с широким кругозором и культурой мышления: осознает потребность 

в постоянном обучении, может найти доступные возможности; способен 

стремиться и настойчиво продолжать учиться, способен организовывать 

собственное обучение, в том числе, эффективно управляя временем и 

информацией как индивидуально: так и в группах; способен к 

профессиональному и личностному росту; способен приобретать новые знания, 

необходимые для: повседневной профессиональной деятельности и 

продолжения образования в магистратуре; способен управлять собственными 

ресурсами, т.е. проявить собственные умения и навыки в области 

самообразования, умение приобретать и сохранять знания, а также развивать и 

рационально их использовать. 

 

6) социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские 

компетенции) – КК 6 

обладает всеми формами поведения, которые позволяют ему 

эффективным и конструктивным образом участвовать в общественной и 

трудовой жизни и. в частности, во все более разнообразных обществах, а также 

при необходимости разрешать конфликты, способен участвовать в гражданской 

жизни, основываясь на знании социальных и политических понятий и структур,  

способен жить в коллективе, в семье, в социуме, в мире, способен воспитывать 

в себе принятие и понимание другого человека, отношение к нему как к 

ценности; способен к толерантности и транспаретности во взаимоотношениях в 

социуме, способен избегать конфликтных ситуаций, способен компромиссам и 

контактам с окружающим его миром, способен соблюдать нормы деловой 

этики, владеть этическими и правовыми нормами поведения, способен к  

социально-коммуникативному взаимодействию с обществом, коллективом, 

способен к работе в группе, к сотрудничеству, способен вести устный и 

письменный диалог, монолог, деловую переписку. 

7) предпринимательской экономической подготовки – КК 7 

обладает основами экономических знаний, имеет научные представления 

о менеджменте: маркетинге, финансах и т.п.; знает и понимает цели и методы 

государственного регулирования экономики, роль государственного сектора в 

экономике; способен применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социально-политических наук в профессиональной 

деятельности, корректно использовать в своей деятельности профессиональную 

лексику; анализировать конкретные ситуации в экономике с позиций микро и 

макроэкономики, способен самостоятельно принимать эффективные решения 



на основе анализа и оценки экономической и правовой ситуации;  

экономического и правового мышления, основанного на знании отечественной 

и зарубежной науки,  способен к целостному анализу проблем общества. 

8) культурной подготовки – КК 8 

способен к разработке информационного обеспечения социально-

политических и коммуникативных аспектов в тематике деятельности 

профильных  организаций и учреждений, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, 

способен к анализу мировоззренческих, социально и личностно значимых 

философских проблем, способен к пониманию значения культуры как формы 

человеческого существования, способен руководствоваться в своей 

деятельности современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества,  

является толерантным к традициям, культуре других народов мира, 

понимает и осознает установки толерантного поведения, профилактики 

бытового расизма, ксенофобии, экстремизма и противодействия им; 

сформирован как толерантная личность, признает, принимает и понимает 

представителей иных культур; 

обладает способностью приобретения знаний; терпимый, легкий в 

интеллектуальной сфере общения, не подвержен предрассудкам, в том числе 

шовинистического характера; обладает высокими духовными качествами. 

сформирован как интеллигентная личность. 

способен  логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, способен к толерантному восприятию социальных и 

культурных различий, уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, способен к осознанию 

ценности казахстанской культуры и ее места во всемирной культуре, способен 

осознавать значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации, стремиться и быть готовым к совершенствованию и 

развитию общества на принципах демократии, свободы и гуманизма.  

9) общими компетенциями – КК 9 

способен использовать в практической деятельности знания и 

способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, 

успешно действовать на основе практического опыта, способен применить 

систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, 

социальных и экономических наук при решении социально-политических и 

профессиональных задач;  

владеет навыками, необходимыми для критического наблюдательностью, 

способностью к интерпретации, анализу, делать  заключения и выводы, 

способностью давать оценки; обладает качеством креативности (творчества): 

способностью  выдвигать идеи, отличающиеся от очевидных, общеизвестных, 

общепринятых, банальных или твердо установленных, способностью видеть 

суть проблемы, способностью сопротивляться стереотипам; 

понимает и способен вести активную жизненную позицию, может 

осуществлять самостоятельное поведение по отношению к другим индивидам, 



стремится лидировать в группе, коллективе,  не причиняя им вреда и в рамках 

нормативных регламентов; но при этом способен работать в команде, 

корректно отстаивать свою точку зрения. предлагать новые решения: умеет 

адекватно ориентироваться в различных социально-политических ситуациях. 

«Бакалавр гуманитарных знаний» по специальности 5В020200 – 

«Международные отношения» владеют следующими специальными 

компетенциями в области применения своих профессиональных знаний, 

умений и навыков: 

 1 Общепрофессиональная СК 1:  

- знание и понимание логики глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности и перспектив изменения в них места и 

роли РК; 

- умение и навыки слежения за динамикой основных характеристик среды 

международной безопасности и понимание их влияния на национальную 

безопасность РК;  

-знание и активное владение, как минимум, двумя иностранными языками, 

умение применять иностранные языки для решения профессиональных вопросов; 

- знание и понимание содержания программных документов по проблемам 

внешней политики РК; 

-знание и понимание основных направлений внешней политики ведущих 

зарубежных государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с РК. 

2 Организационно-административная СК 2: 

- готовность включиться в работу сотрудников младшего звена 

учреждений системы МИД РК, международных организаций, системы органов 

государственной власти и управления РК; 

- умение вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач, выполнять письменные и устные переводы 

материалов профессиональной направленности на иностранный язык; 

- владение техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках; 

- умение составлять официальные (дипломатические и т.д.) документы, 

проекты соглашений, контрактов, программ мероприятий; 

- знание основ дипломатического и делового протокола и этикета и 

устойчивые навыки применять их на практике; 

- умение исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных знаний и навыков. 

3 Экспертно-аналитическая СК 3: 

- владение основами и базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций; умение профессионально грамотно анализировать и 

пояснять позиции РК по основным международным проблемам; 

- умение работать с фактическими материалами, статистическими данными, 

с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, 

делая обоснованные выводы; 



- обладание навыками работы с аудиторией, в том числе зарубежной. 

4 Учебно-организационная СК 4: 

- умение выполнять функции ассистента в организации преподавательской 

деятельности по профилю образования; 

- готовность и навыки вести учебно-вспомогательную и учебно-

аналитическую работу. 
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1. Общие обязательные модули 

Коммуникативті 1 
Коммуникативный 1 
Communicative 1 

знание и понимание: языков, умение вести устный 
и письменный диалог, монолог, деловую 
переписку. 
применение знаний и понимания: посредством 
формирования коммуникативных приемов 
общения; 
выражение суждений: поиск, отбор, 
систематизация, анализ, обработка информации, 
оценка ее полезности и целенаправленное 
применение в перспективе для решения 
поставленных учебных задач; 
коммуникативные способности: умения и навыки 
социально-коммуникативного взаимодействия с 
обществом, коллективом, навыки работы в группе, 
сотрудничество, толерантность; 
способности к учебе: проявление собственных 
умений и навыков в области самообразования, 
умение приобретать и сохранять знания, а также 
развивать и рационально их использовать 

15 26 1,
2  

K(R)Ya  
 

Қазақ (орыс) тілі 
Казахский (русский) язык 
Kazakh (Russian) Language   

ООД   А  ОК   6
   

Э 
   

КК1 
КК2 
КК8 
КК9 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

 1,
2 

  IYa  Шетел тілі 
Иностранный язык 
Foreign language 

  
ООД 

  А ОК    
6
  

  
Э  

2 IKT  Ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар (ағылшын тілде) 
Информационно-
коммуникационные технологии (на 
англ. языке) 
Information and communication 
technologies (in English language) 

  
ООД 

  А ОК   3   
Э  

Теориялық және саяси 
әлеуметтік зерттеулер 
Теоретико-политическое 
обществознание 
Theoretical and political 
social studies 

знание и понимание: понимание научной картины 
мира, основ социальных, общественных, 
культурных явлений; 
применение знаний и понимания: ценностно-
смысловой ориентации в мире: ценности бытия, 
жизни; ценности культуры, науки; производства; 
истории цивилизаций, собственной страны; 
религии; 
выражение суждений: поиск, отбор, 
систематизация, анализ, обработка информации, 
оценка ее полезности и целенаправленное 
применение в перспективе для решения 
поставленных учебных задач; 
коммуникативные способности: формирование 
толерантности, этнической идентификации, умение 
адаптироваться в поликультурном обществе, 
уважать интересы представителей других народов, 
религий; 
способности к учебе:. структурирование знаний, 
ситуативно-адекватной актуализации знаний, 
расширения, приращения накопленных знаний 

7 12 1 Fil  Философия 
Философия 
Philosophy 

  
ООД 

  А ОК   4 Э КК3 
КК5 
КК6 
КК9 
СК1 1 IFPG Саяси шекараның құралымының 

тарихы ең ескі замандардан дейін 
біздің күндеріміздің 
История формирования 
политических границ с 
древнейших времен до наших дней 
The history of political borders from 
the earliest times to the present 

ПД В КВ  3 Э 



Дүниетанымдық 
Мировоззренческий 
Worldview 

знание и понимание: понимание научной картины 
мира, основ социальных, общественных, 
культурных явлений; 
применение знаний и понимания: ценностно-
смысловой ориентации в мире: ценности бытия, 
жизни; ценности культуры, науки; производства; 
истории цивилизаций, собственной страны; 
религии; 
выражение суждений: поиск, отбор, 
систематизация, анализ, обработка информации, 
оценка ее полезности и целенаправленное 
применение в перспективе для решения 
поставленных учебных задач; 
коммуникативные способности: формирование 
толерантности, этнической идентификации, умение 
адаптироваться в поликультурном обществе, 
уважать интересы представителей других народов, 
религий; 
способности к учебе:. структурирование знаний, 
ситуативно-адекватной актуализации знаний, 
расширения, приращения накопленных знаний 

10 17 2 OP  Құқық негіздері 
Основы права 
Bases of law 

  
ООД 

  А КВ 2 Э КК3 
КК5 
КК6 
КК9 
СК1 

1 OEР Экономика және кәсіпкерліктің 
негіздері 
Основы экономики и 
предпринимательства 
The basics of Economics and 
entrepreneurship 

  
ООД 

  А КВ 2 Э 

1 PS Саясаттану-әлеуметтану 
Политология-социология 
Political science-sociology 

  
ООД 

  А КВ 3 Э 

1 SIK Қазақстанның қазіргі заман тарихы 
Современная история Казахстана 
The modern history of Kazakhstan 

  
ООД 

  А ОК   3 Э 

Тарихи және саяси 
процестер мен 
дипломатия 
Историко-политические 
процессы и дипломатия 
Historical and political 
processes and diplomacy 

знание и понимание:  основных законов 
формирования и трансляции профессиональных 
знаний; 
 применение знаний и понимания: в 
профессиональном пространстве;  
выражение суждений: выполнять задачи в 
соответствии с заданными стандартами; 
коммуникативные способности: социально-
коммуникативного взаимодействия с коллективом, 
сотрудничество, толерантность; 
способности к учебе:  готовность и способность к 
самообразованию 

11 19 2 DKS Дипломатиялық және консулдық 
қызмет 
Дипломатическая и консульская 
служба 
Diplomatic and Consular Service 

 БД  А ОК 
   

3 Э КК1 
КК2 
КК5 
КК6 
КК8 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

1 DSIZS Шетелдердің ежелгі және 
ортағасырлар тарихы 
Древняя и средневековая история 
зарубежных стран 
Ancient and medieval history of 
foreign countries 

 БД  В КВ 
   

4 Э 

ICdsw Өркениеттер тарихы (Ежелгі дүние 
және орта ғасырлар)  
История цивилизаций (Древний 
мир и средние века) 
History of Civilizations (Ancient 
World and the Middle Ages) 

 2 NNIZS Шет елдердің жаңа және қазіргі 
заман тарихы 
Новая и новейшая история 
зарубежных стран 
Modern and Contemporary History of 
foreign countries 

 БД  А КВ 
   

4 Э 

SKIZS Жаңа және қазіргі заманғы шет 
елдердің әлеуметтік-мәдени 
тарихы 
Социокультурная история 
зарубежных стран в новое и 
новейшее время 
The socio-cultural history of foreign 
countries in the modern and 
contemporary times 



2 Обязательные модули по специальности 

Шет тілі (бірінші, В 
деңгейі) 
Иностранный язык 
(первый, уровень В) 
Foreign Language (first, 
Level B) 

знание и понимание:  основных законов 
формирования и трансляции профессиональных 
знаний; 
 применение знаний и понимания: в 
профессиональном пространстве;  
выражение суждений: выполнять задачи в 
соответствии с заданными стандартами; 
коммуникативные способности: социально-
коммуникативного взаимодействия с коллективом, 
сотрудничество, толерантность; 
способности к учебе:  готовность и способность к 
самообразованию 

10 15 3 OIYa1 Бастысы шет тілі (1 бөлім) 
Основной иностранный язык (1 
часть) 
Primary foreign language (part 1) 

 БД  В КВ 
   

3 Э КК1 
КК2 
КК5 
КК6 
КК8 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

4 OIYa2 Бастысы шет тілі (2 бөлім) 
Основной иностранный язык (2 
часть) 
Primary foreign language (part 2) 

 БД  В КВ 
   

3 Э 

3 PK(R)Ya   Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 
Профессиональный 
казахский(русский) язык 
Professional Kazakh (Russian) 
Language   

 БД  А ОК 
   

2
   

Э 

4 POIYa  Кәсіби-бағытталған шет тілі 
Профессионально-
ориентированный иностранный 
язык 
Professionally-oriented foreign 
language 

 БД  А ОК 
   

2 Э 

Шет тілі (бірінші, С 
деңгейі) 
Иностранный язык 
(первый, уровень С) 
Foreign Language (first, 
Level C) 

знание и понимание:  основных законов 
формирования и трансляции профессиональных 
знаний; 
 применение знаний и понимания: в 
профессиональном пространстве;  
выражение суждений: выполнять задачи в 
соответствии с заданными стандартами; 
коммуникативные способности: социально-
коммуникативного взаимодействия с коллективом, 
сотрудничество, толерантность; 
способности к учебе:  готовность и способность к 
самообразованию 

7 12 5 PIYa1 Шетел тіліндегі тәжірибе курсы (1 
бөлім) 
Практический иностранный язык 
(1 часть) 
Practical foreign language (part 1) 

 БД  Б КВ 
   

4 Э КК1 
КК2 
КК5 
КК6 
КК8 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

6 PIYa2 Шетел тіліндегі тәжірибе курсы (2 
бөлім) 
Практический иностранный язык 
(2 часть) 
Practical foreign language (part 2) 

 БД  В КВ 
   

3 Э 

Шет тілі (бірінші, С+ 
деңгейі) 
Иностранный язык 
(первый, уровень С+) 
Foreign Language (first, 
Level C+) 

знание и понимание:  основных законов 
формирования и трансляции профессиональных 
знаний; 
 применение знаний и понимания: в 
профессиональном пространстве;  
выражение суждений: выполнять задачи в 
соответствии с заданными стандартами; 
коммуникативные способности: социально-
коммуникативного взаимодействия с коллективом, 
сотрудничество, толерантность; 
способности к учебе:  готовность и способность к 
самообразованию 

7 12 7 DIL Негізгі шет тілі нің бизнес курсы 
Деловой иностранный язык 
Business foreign language 

 БД  В КВ 
   

4 Э КК1 
КК2 
КК5 
КК6 
КК8 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

7 PPiRf Тәржімелеу және референттеу 
ережесі 
Правила перевода и 
реферирования 
Translation rules and abstracting 

 БД  В КВ 3 Э 

POP Кәсіби бағытталған аударма 
Профессионально-
ориентированный перевод 
Professionally Oriented Translation 

Халықаралық 
қатынастар тарихы 
және дипломатия 
негіздері 
История 
международных 

знание и понимание:  в области преподаваемой 
дисциплины; 
 применение знаний и понимания: в 
профессиональном пространстве;  
выражение суждений: в области способов 
формирования знаний, умений учащихся, 

6 10 3 IMO Жаңа замандағы халықаралық 
қатынастар тарихы 
История международных 
отношений в новое время 
History of International Relations in 
the Modern Age 

 БД  А ОК 
   

3 Э КК1 
КК2 
КК5 
КК6 
КК8 
СК1 



отношений и основы 
дипломатии 
The history of 
international relations 
and diplomacy basics 

организация продуктивной учебно-познавательной 
деятельности; 
коммуникативные способности: социально-
коммуникативного взаимодействия с коллективом, 
сотрудничество, толерантность; 
способности к учебе:  готовность и способность к 
самообразованию 

4 INObNB Қазіргі замандағы халықаралық 
қатынастар тарихы 
История международных 
отношений в новейшее время 
The history of international relations 
in recent times 

 БД  А ОК 
   

3 Э СК2 
СК3 
СК4 

4 TVDP Дипломатиялық келіссөздер 
жүргізу әдістемесі 
Техника ведения дипломатических 
переговоров 
Technique of conducting diplomatic 
negotiations 

 БД  А ОК 
   

2 Э 

Халықаралық 
қатынастың жүйесі 
Система 
международных 
отношений 
The system of 
international relations 

знание и понимание:  в области преподаваемой 
дисциплины; 
 применение знаний и понимания: в 
профессиональном пространстве;  
выражение суждений: в области способов 
формирования знаний, умений учащихся, 
организация продуктивной учебно-познавательной 
деятельности; 
коммуникативные способности: социально-
коммуникативного взаимодействия с коллективом, 
сотрудничество, толерантность; 
способности к учебе:  готовность и способность к 
самообразованию 

6 10 6 VPRK Қазақстан Республикасының 
сыртқы саясаты 
Внешняя политикa Республики 
Казахстан 
The Republic of Kazakhstan foreign 
policy 

 ПД  А ОК 
   

3 Э КК1 
КК2 
КК5 
КК6 
КК8 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

5 SSM Халықаралық қатынастардың 
қазіргі жүйесі 
Современная система 
международных отношении 
The modern system of international 
relations 

 ПД  В КВ  3 Э 

 PPMS ХХІ ғасырдағы халықаралық 
жүйесін саяси мәселелері 
Политические проблемы 
международной  системы в XXI 
веке 
Political problems of the international 
system in the XXI century 

     

Халықаралық 
қатынастың мәселелері 
Проблемы 
международных 
отношений 
Issues of International 
Relations 

знание и понимание:  в области преподаваемой 
дисциплины; 
 применение знаний и понимания: в 
профессиональном пространстве;  
выражение суждений: в области способов 
формирования знаний, умений учащихся, 
организация продуктивной учебно-познавательной 
деятельности; 
коммуникативные способности: социально-
коммуникативного взаимодействия с коллективом, 
сотрудничество, толерантность; 
способности к учебе:  готовность и способность к 
самообразованию 

5 9 7 SPMO Халықаралық қатынастардың 
қазіргі мәселелері 
Современные проблемы 
международных отношений 
Modern problems of international 
relations 

 БД  А ОК  2 Э КК1 
КК2 
КК5 
КК6 
КК8 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

7 

MES 
 

Халықаралық экономикалық 
ынтымақтастық  
Международное экономическое 
сотрудничество 
International economic cooperation  

 БД  А КВ 3 Э 

MEMO 

Әлемдік экономика және 
халықаралық байланыс 
Мировая экономика и 
международные отношения 
World Economy and International 
Relations  



Ұйым және 
мәмілегерлік 
жұмыстың техникасы 
Организация и техника 
дипломатической 
работы 
The organization and 
equipment of diplomatic 
work 

знание и понимание:  в области преподаваемой 
дисциплины; 
 применение знаний и понимания: в 
профессиональном пространстве;  
выражение суждений: в области способов 
формирования знаний, умений учащихся, 
организация продуктивной учебно-познавательной 
деятельности; 
коммуникативные способности: социально-
коммуникативного взаимодействия с коллективом, 
сотрудничество, толерантность; 
способности к учебе:  готовность и способность к 
самообразованию 

6 10 5 DD  Дипломатиялық құжаттама 
Дипломатическая документация 
Diplomatic Documentation 

 БД  А ОК 
   

3 Э КК1 
КК2 
КК5 
КК6 
КК8 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

6 DPE Дипломат. этикет және хаттама 
Дипломатический этикет и 
протокол 
Diplomatic etiquette and protocol 

 БД  В КВ  3 Э 

OMP Халықаралық хаттаманың 
негіздері 
Основы  международного 
протокола 
Fundamentals of international 
protocol 

Халықаралық 
үкіметаралық 
бірлестіктер 
Международные 
межправительственные 
объединения 
International 
intergovernmental 
association 

знание и понимание:  в области преподаваемой 
дисциплины; 
 применение знаний и понимания: в 
профессиональном пространстве;  
выражение суждений: в области способов 
формирования знаний, умений учащихся, 
организация продуктивной учебно-познавательной 
деятельности; 
коммуникативные способности: социально-
коммуникативного взаимодействия с коллективом, 
сотрудничество, толерантность; 
способности к учебе:  готовность и способность к 
самообразованию 

5 8 6 MD Көп жақты дипломатия 
Многосторонняя дипломатия 
Multilateral diplomacy 

 ПД  А ОК 
   

2 Э КК1 
КК2 
КК5 
КК6 
КК8 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

6 MО Халықаралық ұйымдар 
Международные организации 
International Organizations 

 ПД  В КВ  3 Э 

6 PPMO Халықаралық ұйымдардың құқық 
мәселелері 
Проблемы права международных 
организаций 
Problems of law of international 
organizations 

 ПД  В КВ  3 Э 

3. Модули по выбору для определенной специальности 

3.1 Білім беру бағдарламасы: синология 
Образовательная программа: синология 

Education program: Sinology 
Кіріспе 
арнайыландыруға 
Введение в 
специализацию 
Introduction to 
specialization 

 знание и понимание:  в области преподаваемой 
дисциплины; 
 применение знаний и понимания: в 
профессиональном пространстве;  
выражение суждений: в области способов 
формирования знаний, умений учащихся, 
организация продуктивной учебно-познавательной 
деятельности; 
коммуникативные способности: социально-
коммуникативного взаимодействия с коллективом, 
сотрудничество, толерантность; 
способности к учебе:  готовность и способность к 
самообразованию 

8 14   
3,
4 

VIYa(А1) Екінші шет тілі ( А1 деңгей) 
Второй иностранный язык 
(уровень А1) 
Second foreign language (level A1) 

БД   В  КВ 5   
Э   

КК5 
КК6 
КК8 
КК9 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

3 IK  Қытайдың тарихы 
История Китая 
History of China 

ПД С КВ 3 Э  

Геополитика 2 
Геополитика 2 
Geopolitics 2 

 знание и понимание:  в области преподаваемой 
дисциплины; 
 применение знаний и понимания: в 
профессиональном пространстве;  
выражение суждений: формирование критического 
мышления; 
коммуникативные способности: социально-

6 10 6 PMIATR  Әлемдік интеграция үрдістері 
(Азиялық және Тыныш мұхиттың 
аймағы) 
Процессы мировой интеграции 
(Азиатско-Тихоокеанский регион) 
The processes of global integration 
(Asia Pacific region) 

ПД С КВ 3 Э  КК5 
КК6 
КК8 
КК9 
СК1 
СК2 
СК3 



коммуникативного взаимодействия с коллективом, 
сотрудничество, толерантность; 
способности к учебе:  готовность и способность к 
самообразованию 

5 OGVR Геосаясат негіздері (Шығыстың 
аймағы) 
Основы геополитики (Восточный 
регион) 
Foundations of Geopolitics (the 
Eurasian space) 

ПД С КВ 3 Э  СК4 

Арнайыландырудың 
елінің(аймақтың) 
әлеуметтік және саяси 
дамуы 
Социально-
политическое развитие 
страны (региона) 
специализации 
Social and political 
development of the 
country (region) of 
specialization 

знание и понимание:  в области преподаваемой 
дисциплины; 
 применение знаний и понимания: в 
профессиональном пространстве;  
выражение суждений: формирование критического 
мышления; 
коммуникативные способности: социально-
коммуникативного взаимодействия с коллективом, 
сотрудничество, толерантность; 
способности к учебе:  готовность и способность к 
самообразованию 

6 10 7 KObiNStSp Қытайдың мәдениеті, білім және 
ғылымы 
Культура, образование и наука 
Китая 
Culture, Education and Science in 
China 

ПД С КВ 3 Э КК5 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 
 

7 PSVPK Саяси жүйе және Қытайдың сырт 
саясаты 
Политическая система и внешняя 
политика Китая 
The political system and foreign 
policy of China 

ПД С КВ 3 Э 

Қақтығыстар қазіргі 
заманғы әлемде 
Конфликты в 
современном мире 
Conflicts in the modern 
world 

знание и понимание:  в области преподаваемой 
дисциплины; 
 применение знаний и понимания: применение 
инноваций для поиска информации и умение 
представлять результаты своих исследований;  
выражение суждений: грамотная формулировка 
научно-исследовательских запросов; 
коммуникативные способности: применение 
вероятностных и статистических методов познания в 
научной группе; 
способности к учебе:  готовность и способность к 
самообразованию 

8 14 5,
6 

VIYa(В1) Екінші шет тілі (B1 деңгей) 
Второй иностранный язык 
(уровень В 1) 
the second foreign language (level 
B1) 

БД   В  КВ 5   
Э   

КК5 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 
 5 SKVR Қәзіргі заман қақтығыстары және 

оларды реттеу әдістері (Шығыстың 
аймағы) 
Современные конфликты и методы 
их урегулирования (Восточный 
регион) 
Contemporary conflicts and the 
methods of solving them (East 
Region) 

ПД С КВ 3 Э  

3.2 Білім беру бағдарламасы: ағылшын тілді елдер 
Образовательная программа: англоязычные страны 

Education program: English-speaking countries 

Кіріспе 
арнайыландыруға 
Введение в 
специализацию 
Introduction to 
specialization 

 знание и понимание:  в области преподаваемой 
дисциплины; 
 применение знаний и понимания: в 
профессиональном пространстве;  
выражение суждений: в области способов 
формирования знаний, умений учащихся, 
организация продуктивной учебно-познавательной 
деятельности; 
коммуникативные способности: социально-
коммуникативного взаимодействия с коллективом, 
сотрудничество, толерантность; 
способности к учебе:  готовность и способность к 

8 14   
3,
4 

VIYa(А1) Екінші шет тілі ( А1 деңгей) 
Второй иностранный язык 
(уровень А1) 
Second foreign language (level A1) 

БД   В  КВ 5   
Э   

КК5 
КК6 
КК8 
КК9 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

3 IА Англияның тарихы 
История Англии 
History of England 

ПД С КВ 3 Э  



самообразованию 

Геополитика 2 
Геополитика 2 
Geopolitics 2 

 знание и понимание:  в области преподаваемой 
дисциплины; 
 применение знаний и понимания: в 
профессиональном пространстве;  
выражение суждений: формирование критического 
мышления; 
коммуникативные способности: социально-
коммуникативного взаимодействия с коллективом, 
сотрудничество, толерантность; 
способности к учебе:  готовность и способность к 
самообразованию 

6 10 6 PMIEP  Әлемдік интеграция үрдістері 
(Еуразияшылық ая) 
Процессы мировой интеграции 
(Евразийское пространство) 
The processes of global integration 
(the Eurasian space) 

ПД С КВ 3 Э  КК5 
КК6 
КК8 
КК9 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 5 OGЕР Геосаясат негіздері 

(Еуразияшылық ая) 
Основы геополитики (Евразийское 
пространство) 
Foundations of Geopolitics (the 
Eurasian space) 

ПД С КВ 3 Э  

Арнайыландырудың 
елінің(аймақтың) 
әлеуметтік және саяси 
дамуы 
Социально-
политическое развитие 
страны (региона) 
специализации 
Social and political 
development of the 
country (region) of 
specialization 

знание и понимание:  в области преподаваемой 
дисциплины; 
 применение знаний и понимания: в 
профессиональном пространстве;  
выражение суждений: формирование критического 
мышления; 
коммуникативные способности: социально-
коммуникативного взаимодействия с коллективом, 
сотрудничество, толерантность; 
способности к учебе:  готовность и способность к 
самообразованию 

6 10 7 KObiNStSp Англияның білім беру, ғылым 
және мәдениеті 
Культура, образование и наука 
Англии 
Culture, education and science in 
England 

ПД С КВ 3 Э КК5 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 
 

7 PSVPA Саяси жүйе және Англияның сырт 
саясаты 
Политическая система и внешняя 
политика Англии 
The political system and foreign 
policy of England 

ПД С КВ 3 Э 

Қақтығыстар қазіргі 
заманғы әлемде 
Конфликты в 
современном мире 
Conflicts in the modern 
world 

знание и понимание:  в области преподаваемой 
дисциплины; 
 применение знаний и понимания: применение 
инноваций для поиска информации и умение 
представлять результаты своих исследований;  
выражение суждений: грамотная формулировка 
научно-исследовательских запросов; 
коммуникативные способности: применение 
вероятностных и статистических методов познания в 
научной группе; 
способности к учебе:  готовность и способность к 
самообразованию 

8 14 5,
6 

VIYa(В1) Екінші шет тілі (B1 деңгей) 
Второй иностранный язык 
(уровень В 1) 
the second foreign language (level 
B1) 

БД   В  КВ 5   
Э   

КК5 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 
 5 SKЕР Қәзіргі заман қақтығыстары және 

оларды реттеу әдістері 
(Еуразияшылық ая) 
Современные конфликты и методы 
их урегулирования (Евразийское 
пространство) 
Contemporary conflicts and the 
methods of solving them (the 
Eurasian space) 

ПД С КВ 3 Э  

3.3 Білім беру бағдарламасы: герман тілді елдер 
Образовательная программа: германоязычные страны 

Education program: German-speaking countries 
Кіріспе 
арнайыландыруға 
Введение в 
специализацию 
Introduction to 
specialization 

 знание и понимание:  в области преподаваемой 
дисциплины; 
 применение знаний и понимания: в 
профессиональном пространстве;  
выражение суждений: в области способов 
формирования знаний, умений учащихся, 
организация продуктивной учебно-познавательной 

8 14   
3,
4 

VIYa(А1) Екінші шет тілі ( А1 деңгей) 
Второй иностранный язык 
(уровень А1) 
Second foreign language (level A1) 

БД   В  КВ 5   
Э   

КК5 
КК6 
КК8 
КК9 
СК1 
СК2 
СК3 

3 IG Германияның тарихы 
История Германии 
History of Germany 

ПД С КВ 3 Э  



деятельности; 
коммуникативные способности: социально-
коммуникативного взаимодействия с коллективом, 
сотрудничество, толерантность; 
способности к учебе:  готовность и способность к 
самообразованию 

        СК4 

Геополитика 2 
Геополитика 2 
Geopolitics 2 

 знание и понимание:  в области преподаваемой 
дисциплины; 
 применение знаний и понимания: в 
профессиональном пространстве;  
выражение суждений: формирование критического 
мышления; 
коммуникативные способности: социально-
коммуникативного взаимодействия с коллективом, 
сотрудничество, толерантность; 
способности к учебе:  готовность и способность к 
самообразованию 

6 10 6 PMIE Әлемдік интеграция үрдістері 
(Европа) 
Процессы мировой интеграции 
(Европа) 
The processes of global integration 
(Europe) 

ПД С КВ 3 Э  КК5 
КК6 
КК8 
КК9 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 5 OGЕ Геосаясат негіздері (Европа) 

Основы геополитики (Европа) 
Foundations of Geopolitics (Europe) 

ПД С КВ 3 Э  

Арнайыландырудың 
елінің(аймақтың) 
әлеуметтік және саяси 
дамуы 
Социально-
политическое развитие 
страны (региона) 
специализации 
Social and political 
development of the 
country (region) of 
specialization 

знание и понимание:  в области преподаваемой 
дисциплины; 
 применение знаний и понимания: в 
профессиональном пространстве;  
выражение суждений: формирование критического 
мышления; 
коммуникативные способности: социально-
коммуникативного взаимодействия с коллективом, 
сотрудничество, толерантность; 
способности к учебе:  готовность и способность к 
самообразованию 

6 10 7 KObiNStSp Германияның білім беру, ғылым 
және мәдениеті 
Культура,образование и наука 
Германии 
Culture, education and research in 
Germany 

ПД С КВ 3 Э КК5 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 
 

7 PSVPG Саяси жүйе және Германияның 
сырт саясаты 
Политическая система и внешняя 
политика Германии 
The political system and foreign 
policy of Germany 

ПД С КВ 3 Э 

Қақтығыстар қазіргі 
заманғы әлемде 
Конфликты в 
современном мире 
Conflicts in the modern 
world 

знание и понимание:  в области преподаваемой 
дисциплины; 
 применение знаний и понимания: применение 
инноваций для поиска информации и умение 
представлять результаты своих исследований;  
выражение суждений: грамотная формулировка 
научно-исследовательских запросов; 
коммуникативные способности: применение 
вероятностных и статистических методов познания в 
научной группе; 
способности к учебе:  готовность и способность к 
самообразованию 

6 10 5,
6 

VIYa(В1) Екінші шет тілі (B1 деңгей) 
Второй иностранный язык 
(уровень В 1) 
the second foreign language (level 
B1) 

БД   В  КВ 5   
Э   

КК5 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 
 5 SKРР Қәзіргі заман қақтығыстары және 

оларды реттеу әдістері (кейін 
советтік ая) 
Современные конфликты и методы 
их урегулирования (постсоветское 
пространство) 
Contemporary conflicts and the 
methods of solving them (former 
Soviet Union) 

ПД С КВ 3 Э  

3.4 Білім беру бағдарламасы: Мемлекеттік қызмет және аймақтық басқару 
Образовательная программа: Государственная служба и региональное управление 

Education program: International integration and international organizations 

Кіріспе 
арнайыландыруға 
Введение в 
специализацию 

 знание и понимание:  в области преподаваемой 
дисциплины; 
 применение знаний и понимания: в 
профессиональном пространстве;  

11
   

19
   

  
3,
4 

VIYa(А1) Екінші шет тілі ( А1 деңгей) 
Второй иностранный язык 
(уровень А1) 
Second foreign language (level A1) 

БД   В  КВ 5   
Э   

КК5 
КК6 
КК8 
КК9 



Introduction to 
specialization 

выражение суждений: в области способов 
формирования знаний, умений учащихся, 
организация продуктивной учебно-познавательной 
деятельности; 
коммуникативные способности: социально-
коммуникативного взаимодействия с коллективом, 
сотрудничество, толерантность; 
способности к учебе:  готовность и способность к 
самообразованию 

3 TR Теориялық аймақтану 
Теоретическое регионоведение 
Тheoretical regional studies 

ПД С КВ 3 Э  СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

Геополитика 2 
Геополитика 2 
Geopolitics 2 

 знание и понимание:  в области преподаваемой 
дисциплины; 
 применение знаний и понимания: в 
профессиональном пространстве;  
выражение суждений: формирование критического 
мышления; 
коммуникативные способности: социально-
коммуникативного взаимодействия с коллективом, 
сотрудничество, толерантность; 
способности к учебе:  готовность и способность к 
самообразованию 

6 10 6 MiRB Халықаралық және аймақтық 
қауіпсіздік 
Международная и региональная 
безопасность 
International and regional security 

ПД С КВ 3 Э  КК5 
КК6 
КК8 
КК9 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

5 GSM  Қазіргі заман геосаясаты 
Геополитика современного мира 
The geopolitics of the modern world 

ПД С КВ 3 Э  

Аймақтық басқарма 
Региональное 
управление 
Regional management 

знание и понимание:  в области преподаваемой 
дисциплины; 
 применение знаний и понимания: в 
профессиональном пространстве;  
выражение суждений: формирование критического 
мышления; 
коммуникативные способности: социально-
коммуникативного взаимодействия с коллективом, 
сотрудничество, толерантность; 
способности к учебе:  готовность и способность к 
самообразованию 

6 10 7 GSU  Мемлекеттік қызмет және басқару 
Государственная служба и 
управление 
Public Administration and 
Management 

ПД С КВ 3 Э КК5 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 
 7 MRS  Халықаралық аймақтық 

ынтымақтастық 
Международное региональное 
сотрудничество 
International regional cooperatio 

ПД С КВ 3 Э 

Қақтығыстар қазіргі 
заманғы әлемде 
Конфликты в 
современном мире 
Conflicts in the modern 
world 

знание и понимание:  в области преподаваемой 
дисциплины; 
 применение знаний и понимания: применение 
инноваций для поиска информации и умение 
представлять результаты своих исследований;  
выражение суждений: грамотная формулировка 
научно-исследовательских запросов; 
коммуникативные способности: применение 
вероятностных и статистических методов познания в 
научной группе; 
способности к учебе:  готовность и способность к 
самообразованию 

8 14 5,
6 

VIYa(В1) Екінші шет тілі (B1 деңгей) 
Второй иностранный язык 
(уровень В 1) 
the second foreign language (level 
B1) 

БД   В  КВ 5   
Э   

КК5 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

5 К Қақтығыстану 
Конфликтология 
Conflictology 

ПД С КВ 3 Э  

4.Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 
4.Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (МВВК) 

4.Optional modules, beyond qualification 
Аксеологиялық 
Аксиологический 
Axiological 

знание и понимание:  в области преподаваемой 
дисциплины; 
 применение знаний и понимания: применение 
инноваций для поиска информации и умение 
представлять результаты своих исследований;  
выражение суждений: грамотная формулировка 

5 9 3 OAK  Жемқорлық мәдениеттің негіздері 
Основы антикоррупционной 
культуры 
Bases of anticorruption culture 

БД С КВ 2 Э КК6 
КК8 
КК9 
СК1 
СК2 
СК3 

Kra 
 

Өлкетану  
Краеведение 



научно-исследовательских запросов; 
коммуникативные способности: применение 
вероятностных и статистических методов познания в 
научной группе; 
способности к учебе:  готовность и способность к 
самообразованию 

Regional studies СК4 

4 SPIYa 
 

Мамандандырылған кәсіби шет 
тілі 
Специализированный 
профессиональный  иностранный 
язык 
Specialized professional foreign 
language 

БД С КВ 3 Э 

R  Дінтану 
Религиоведение 
Religion studies 

6.Іс-тәжірибе модулдер 
6.Модули практик (МП) 

6.MODULES of PRACTICES (MP) 

Оқу 
Учебный 
Training 

знание и понимание:  в области преподаваемых 
дисциплин и приобретаемой специальности; 
 применение знаний и понимания: применение 
инноваций для поиска информации, умение 
представлять результаты своих исследований, 
применение полученных знаний на практике;  
выражение суждений: грамотная формулировка 
научно-исследовательских запросов; 
коммуникативные способности: применение 
полученных лингвистических и коммуникативных 
навыков на практике; 
способности к учебе:  готовность и способность к 
самообразованию и саморазвитию 

4 2 2 U Оқу іс-тәжірибе 
Учебная практика 
Teaching practice 

 А ОК 3 Отч КК6 
КК8 
КК9 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

Өндірістік 
Производственный 

Productio 

7 19 4,
6,
8 

Pr Өндірістік іс-тәжірибе 
Производственная практика 
Field practice 

 А ОК 7 Отч КК6 
КК8 
КК9 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

Диплом алдындағы 
Преддипломный 

Pre-diploma 

1 1 8 Pd Диплом алдындағы іс-тәжірибе 
Преддипломная практика 
Pre-diploma practice 

 А ОК 1 Отч КК6 
КК8 
КК9 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

Қосымша модуль (ҚМ) 
Дополнительные модули (ДМ) 

Extra module (EM) 

Қосымша модуль 
Дополнительный 

модуль 
Extra module 

знание и понимание:  в области преподаваемой 
дисциплины; 
 применение знаний и понимания: применение 
инноваций для поиска информации и умение 
представлять результаты своих исследований;  
выражение суждений: грамотная формулировка 
научно-исследовательских запросов; 
коммуникативные способности: применение 
вероятностных и статистических методов познания в 

35 60 1,
2,
3,
4 

 Дене шынықтыру 
Физическая культура 
Physical training 

 А ОК 8 Дз КК6 
КК8 
КК9 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

1  Ақпараттық мәдениет негіздері 
Основы информационной 
культуры 
Fundamentals of Information Culture 

 В КВ  Дз 



 

 

 

 

 

 

научной группе; 
способности к учебе:  готовность и способность к 
самообразованию 

1,
2,
3,
4,
5,
6 

 Шетел тілі таңдау бойынша 
Иностранный язык по выбору 
Foreign language at the discretion 

 В КВ 24 Дз 

4  Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 
Модернизация общественного 
сознания 
Modernization of the public 
consciousness 

 В КВ 3 Дз 

Қорытынды мемлекеттік аттестация модулі 
Модуль итоговой аттестации(МИГА) 

Module of final examination (MFE) 

Қорытынды 
мемлекеттік 

аттестация модулі 
Модуль итоговой 

аттестации(МИГА) 
Module of final 

examination (MFE) 

знание и понимание: требований, предъявляемых к 

выпускным экзаменам и дипломной работе; 

основные этапы проведения НИРС по созданию 

учебно-исследовательского продукта; 

применение знаний и понимания: формирования 

навыков выполнения учебно- и научно-

исследовательских работ, а также представления 

результатов собственных исследований; 

выражение суждений: структура и правила 

написания и защиты дипломной работы; 

коммуникативные способности: способность к 

активному общению и свободному применению 

языков, свободно отвечать на поставленные 

контрольные вопросы 

способности к учебе:  способностью самостоятельно 

готовиться к итоговой аттестации, проводить 

учебные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты самостоятельно и в составе 

научного коллектива. 
 

3 12 8  Мамандық бойынша мемлекеттік 
емтихан 
Государственный экзамен по 
специальности 
State examination in the specialty 

 А ОК 1 ГЭ КК6 
КК8 
КК9 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

8  Дипломдық жұмысты (жобаны) 
жазу және қорғау немесе екі 
бейіндеуші пән бойынша 
мемлекеттік емтихан тапсыру 
Написание и защита дипломной 
работы (проекта) или сдача 
государственных экзаменов по 
двум профилирующим 
дисциплинам 
Writing and defence of diploma work 
(project) or handing over of state 
examinations on two profiling 
disciplines 

 А ОК 2 ГЭ 



 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ КРЕДИТОВ 

В РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5B020200 – МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
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МОДУЛЬДЫҚ АНЫҚТАМАЛЫҚ 
5В020200 – Халықаралық қатынастар 

 

Модуль атауы мен шифры Коммуникативтік 1 
Kom1 

Модульге жауапты Ларионова И.Ю., Абдрахманова М.К., Садыкова С.Т., 
Демченко Л.Н. 

Модуль түрі ЖПММ 

Модуль деңгейі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 6/9 

Кредит саны 15/25 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 1,2 

Білім алушылардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модульдің пререквизиттері 
 

Мектептегі қазақ тілі курсы (АІ, А2, В1 деңгейі) 
1 сем. үшін - Шетел тілі (мектеп курсы) 
2 сем. үшін - Шет тілі (А1 деңгейі) 

Модуль мазмұны 
 

Шет тілі (ЖББП МК) 
Қазақ (орыс) тілі (ЖББП МК) 
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағыл. 
тілінде) (ЖББП МК) 

Оқу нəтижелері білу және түсіну: тілдер, ауызша жəне жазбаша диалог, 
монолог, іскерлік хат алмасу жүргізе білу, заманауи 
ақпараттық жүйеде бағдарлай білу. 
білімдерін қолдану және түсіну: коммуникативтік қарым-
қатынас тəсілдерінің қалыптастыру арқылы; 
пікір білдіру: іздеу, таңдау, жүйелеу, талдау, ақпаратты 
өңдеу, оны пайдасын бағалау жəне болашақта алға қойылған 
оқу міндеттерін шешу үшін мақсатты қолдану;  
коммуникативті қабілеттер: қоғаммен, топпен əлеуметтік 
жəне коммуникативтік қарым-қатынас жасай білу мен 
дағдылары, топта жұмыс істеу дағдылары, ынтымақтастық, 
толеранттылық; 
білу қабілеті: өздігінен білім алу саласындағы өз 
біліктіліктері мен дағдыларының көрінісі, білімді игеру жəне 
сақтау қабілеті, оларды қолдануды дамыту жəне ұтымды ету  

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредиттерді алу шарты - пререквизитов сақтау 
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса) 
- аралық рейтинг алу (7,15 аптада) жəне қорытынды 
бақылауды тапсыру (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы Оқу жылы, 15/15 апта 

Әдебиет  1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / S. 
Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - Macmillan, 2017.  
2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook with 
key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 2017. - 95 p.  
3 Байсақалова, Ұ.С. Қазақ тілі: оқу құралы : ҚР білім жəне 
ғылым министрлігі техникалық жəне кəсіптік білім беру 
ұйымдарына ұсынады / Ұ. С. Байсақалова. - Астана : 
Фолиант, 2016.   
4 Есбулатова Р.М. Русский язык : учеб. пособие по развитию 
навыков устной речи / Р. М. Есбулатова, Ж. Т. Абдуллаева ; 
КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2015.   
5 Жүнісова, К. Қ. Қазақ тілі./ К. Қ. Жүнісова. - Алматы : 
ССК, 2017.  
6 Тер-Минасова С.Г. Тіл жəне мəдениетаралық 
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коммуникация  / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық 
аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет. - (Рухани 
жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 
жаңа оқулық). 
7 Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. Фромкин. - 
10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 
қоры, 2018. - 608 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Жаңарту күні 30.03.2018 

 

Модуль атауы мен шифры Дүниетанымдық 
Dun  

Модульге жауапты Оскембай А.А., Сейтембетов Е.Ж., Буканова З.Ч., Рякова 
Е.Г., Жиренова А.Т., Ситникова Е.С. 

Модуль түрі ЖПММ 

Модуль деңгейі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 8/2 

Кредит саны 10/16 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 1,2 

Білім алушылардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модульдің пререквизиттері 
 

Мектептегі курсы: АҚС, Қазақстан тарихы, Дүние жүзі 
тарихы, География 

Модуль мазмұны 
 

Қазіргі замандағы Қазақстан тарихы (ЖББП МК) 
Құқық негіздері (ЖББП МК) 
Экономика жəне кəсіпкерлік негіздері (ЖББП МК) 
Саясат тану – əлеуметтану (ЖББП МК) 

Оқу нəтижелері білу және түсіну: əлемнің ғылыми көрінісін, əлеуметтік, 
саяси-экономикалық, əлеуметтік жəне мəдени 
құбылыстардың негіздерін түсіну;  
білімдерін қолдану және түсіну: әлемдегі құндылық-
мағыналық бағдар: өмірдің, тұрмыстың құндылықтары; 
мəдениет, ғылым; өндіріс; өркениет тарихы, өз елі; дін 
құндылықтары; 
пікір білдіру: іздеу, таңдау, жүйелеу, талдау, ақпаратты 
өңдеу, оны пайдасын бағалау жəне болашақта алға 
қойылған оқу міндеттерін шешу үшін мақсатты қолдану;  
коммуникативті қабілеттер: толеранттылықты 
қалыптастыру, этникалық сəйкестендіру, көп мəдениетті 
қоғамда бейімделу, басқа халықтар мен дін өкілдерінің 
мүдделерін құрметтеу; 
білу қабілеті: білімнің құрылымын қалыптастыру, білімді 
жағдайға қарай сəйкес келтіру, жинақталған білімді 
кеңейтуі, өсіру  

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредиттерді алу шарты - пререквизитов сақтау 
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса) 
- аралық рейтинг алу (7,15 аптада) жəне қорытынды 
бақылауды тапсыру (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы Оқу жылы, 15/15 апта 

Әдебиет  1 Оспанов К. И Основы права: [учеб. пособие]  - Изд. 5-е. - 
Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2017.  
2 Экономическая теория : учеб. пособие / Л. М. Ахметова, 
Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова ; М-во образования и 
науки РК. - Усть-Каменогорск : : Изд-во ВКГУ, 2017.  
3 Политология и социология : учеб. для вузов / Е. В. 
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Куканова, П. Д. Павленок. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2017. 
4 Аминов, Т. М. Современная история Казахстана: учеб. 
пособие / Т. М. Аминов ; М-во образования и науки РК. - 
Алматы : Бастау, 2017. 
5 Саясаттану : дəрістер жинағы :оқу құралы : ҚР Білім 
жəне ғылым министрлігі техникалық жəне кəсіптік білім 
беру ұйымдарына ұсынады / А. С. Рахымбаева. - 3-ші бас. - 
Астана : Фолиант, 2016. 

6 Ритцер, Джордж. Әлеуметтану теориясы : [оқулық] / 

Д.Ритцер, Д.Степницки. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 856 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

7 Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс : [оқулық] / 

Н.Г.Мэнкью, М.П.Тейлор. - 4-ші халықаралық бас. - [б. м.] 

: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. 

- (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

8 Куратко, Дональд.Ф. Кəсіпкерлік : теория, процесс, 

практика : [оқулық] / Д.Ф.Куратко. - 10-шы бас. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 480 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

9 Гриффин Р. У. Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 

12-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - 768 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

10 Бринкерхоф, Дэвид. Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / 

Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

 

Жаңарту күні 30.03.2018 

 

Модуль атауы мен шифры Тарихи және саяси процестер мен дипломатия  
ТSPD 

Модульге жауапты Егоренкова Е.Н., Жаманбаева Л.К., Ражепаева Ф.З. 

Модуль түрі ЖПМ 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 4/7 

Кредит саны 11/19 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 1,2 

Білім алушылардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модульдің пререквизиттері 
 

Әлемдік тарихтың мектеп курсы, Шет елдердің ежелгі 
жəне ортағасырлық тарихы, Қазақстан тарихы 

Модуль мазмұны 
 

Шет елдердің көне жəне ортағасырлық тарихы (НП ТК) 
Шетелдік елдердің жаңа жəне қазіргі тарихы (НП ТК) 
Дипломатиялық жəне консулдық қызмет (НП МК) 

Оқу нəтижелері білу және түсіну: білім берудің негізгі заңдылықтарын 
қалыптастыру жəне кəсіби білімдерін тарату; 
білімдерін қолдану және түсіну: кəсіби кеңістікте;  
пікір білдіру: белгіленген стандарттарға сəйкес 
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міндеттерді орындау; 
коммуникативті қабілеттер: ұжыммен əлеуметтік жəне 
коммуникативтік қарым-қатынас жасай білу дағдылары, 
ынтымақтастық, толеранттылық; 
білу қабілеті: дайын болу жəне өзін-өзі тəрбиелеу 
қабілеті 

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредиттерді алу шарты - пререквизитов сақтау 
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса) 
- аралық рейтинг алу (7,15 аптада) жəне қорытынды 
бақылауды тапсыру (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы Оқу жылы, 15/15 апта 

Әдебиет  1. Егоренкова Е.Н. Древняя и средневековая история 
зарубежных стран.- Усть-Каменогорск, 2017. 
2 Жаманбаева Л.К. Шетелдердің ежелгі жəне 
ортағасырлар тарихы. Оқу құралы. Өскемен: «Берел», 
2018. 
3 Хлебов А. Краткая история Средних веков: Эпоха, 
государства, сражения, люди. – М.,  Пальмира, 2017. 
4 Лунёв С.И.История  стран Азии и Африки после 
Второй мировой войны. В 2 ч.- М.,  МГИМО, 2018 
5 Пленков О.Ю. Новейшая  история. Учебник для СПО. – 
М.,Юрайт, 2016 
6 Захарова А.Н. Основы дипломатической и консульской 
службы. Учебное пособие. – М., Юрайт, 2015 

7 Кенни, Энтони.  Батыс философиясының жаңа тарихы.  

Антика философиясы : [оқулық] / Э. Кенни : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры. - (Рухани 

жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

8 Кенни, Энтони.  Батыс философиясының жаңа 

тарихы.Орта ғасыр философиясы : [оқулық] / Э.Кенни : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры. - (Рухани 

жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

9 Шваб, Клаус. Төртінші индустриялық революция : 

[оқулық] / К. Шваб. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 200 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

10 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша 
тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  Ұлттық 
аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - 
(Рухани жаңғыру). 

Жаңарту күні 30.03.2018 

 

Модуль атауы мен шифры Теориялық саяси-қоғамтану  
TSК 

Модульге жауапты Сейтембетов Е.Ж., Егоренкова Е.Н., Кадимолдина Ж.А. 

Модуль түрі ЖПММ 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 3/3 

Кредит саны 6/10 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 3,4 

Білім алушылардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 
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Модульдің пререквизиттері Құқық негіздері, Экономика жəне кəсіпкерлік негіздері   

Модуль мазмұны 
 

Философия (ЖББП МК) 
Ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейінгі саяси 
шекаралардың қалыптастыру тарихы (ПП ТК) 

Оқу нəтижелері білу және түсіну: əлемнің ғылыми көрінісін, қазіргі 
заманғы саяси-экономикалық, əлеуметтік жəне мəдени 
құбылыстардың негіздерін түсіну; 
білімдерін қолдану және түсіну: әлемдегі құндылық-
мағыналық бағдар: өмірдің, мəдениет, ғылым; өндіріс; 
өркениет тарихы, өз елі; дін құндылықтары;  
пікір білдіру: іздеу, таңдау, жүйелеу, талдау, ақпаратты 
өңдеу, оны пайдасын бағалау жəне болашақта алға 
қойылған оқу міндеттерін шешу үшін мақсатты қолдану;  
коммуникативті қабілеттер: толеранттылықты 
қалыптастыру, саяси жəне этникалық сəйкестендіру, көп 
мəдениетті қоғамда бейімделу; 
білу қабілеті: білімнің құрылымын қалыптастыру, 
білімді жағдайға қарай сəйкес келтіру, жинақталған 
білімді кеңейтуі, өсіру 

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредиттерді алу шарты - пререквизитов сақтау 
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса) 
- аралық рейтинг алу (7,15 аптада) жəне қорытынды 
бақылауды тапсыру (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы Оқу жылы, 15/15 апта 

Әдебиет  1 Философия : оқулық / М. Ш. Хасанов. - Алматы : Эверо, 
2014.  
2 Курс философии : учебник / К. Ермеков. - Алматы : 
Эверо, 2014. 
3 Бусыгина И. М. Политическая география. 
Формирование политической карты мира: учебник – М., 
2014. 
4.Хмельницкий В.А. Современная политическая карта 
мира: Учебное пособие. - М., 2015. 
5. Ушаков Д.С. Страноведение. – М., 2014. 
6 Хесс, Реми. Философияның таңдаулы 25 кітабы : 

[оқулық] / Р.Хесс. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 360 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

7 Джонстон, Дерек. Философияның қысқаша тарихы : 
Сократтан Дерридаға дейін : [оқулық] / Д.Джонстон. - [б. 
м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 216 
бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 
тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Жаңарту күні 30.03.2018 

 

Модуль атауы мен шифры Шет тілі (бірінші деңгей В) 
Shet1В 

Модульге жауапты Хизат А., Козлова А.Л., Будникова Н.Н., Садыкова С.Т. 

Модуль түрі ЖПМ 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 5/5 

Кредит саны 10/17 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 3,4 
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Білім алушылардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модульдің пререквизиттері 
 

Шет тілі, Қазақ (орыс) тілі  

Модуль мазмұны 
 

Негізгі шет тілі (1 бөлім) (НП ТК) 
Негізгі шет тілі (2 бөлім) (НП ТК) 
Кəсіби қазақ (орыс) тілі (НП МК) 
Кəсіби-бағытталған шет тілі (НП МК) 

Оқу нəтижелері білу және түсіну: кəсіби білімнің қалыптасу жəне 
таратудың негізгі заңдары; 
білімдерін қолдану және түсіну: кəсіби кеңістікте;  
пікір білдіру: белгіленген стандарттарға сəйкес 
міндеттерді орындау; 
коммуникативті қабілеттер: ұжыммен əлеуметтік жəне 
коммуникативтік қарым-қатынас жасай білу дағдылары, 
ынтымақтастық, толеранттылық; 
білу қабілеті: дайын болу жəне өзін-өзі тəрбиелеу 
қабілеті 

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредиттерді алу шарты - пререквизитов сақтау 
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса) 
- аралық рейтинг алу (7,15 аптада) жəне қорытынды 
бақылауды тапсыру (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы Оқу жылы, 15/15 апта 

Әдебиет  1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / 
S. Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - Macmillan, 
2017.  
2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook 
with key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones.-: Macmillan, 2017.  
3 Байсақалова, Ұ.С. Қазақ тілі: оқу құралы : ҚР білім 
жəне ғылым министрлігі техникалық жəне кəсіптік білім 
беру ұйымдарына ұсынады / Ұ. С. Байсақалова. - Астана : 
Фолиант, 2016.   
4 Есбулатова Р.М. Русский язык : учеб. пособие по 
развитию навыков устной речи / Р. М. Есбулатова, Ж. Т. 
Абдуллаева ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 
университетi, 2015.   
5 Жүнісова, К. Қ. Қазақ тілі./ К. Қ. Жүнісова. - Алматы : 
ССК, 2017. 
6 Тер-Минасова С.Г. Тіл жəне мəдениетаралық 

коммуникация  / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 с. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық). 
7 Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. 
Фромкин. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 
Қоғамдық қоры, 2018. - 608 с. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Жаңарту күні 30.03.2018 

 

Модуль атауы мен шифры Халықаралық қатынастар тарихы және дипломатия 
негіздері  
KKTDN 

Модульге жауапты Егоренкова Е.Н., Жаманбаева Л.К.,  Ражепаева Ф.З. 

Модуль түрі ЖПМ 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 3/5 
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Кредит саны 8/13 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 3,4 

Білім алушылардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модульдің пререквизиттері 
 

Шет елдердің жаңа жəне қазіргі заман тарихы, 
Дипломатиялық жəне консулдық қызмет 

Модуль мазмұны 
 

Жаңа замандағы халықаралық қатынастар тарихы (НП 
МК) 
Қазіргі замандағы халықаралық қатынастар тарихы (НП 
МК) 
Дипломатиялық келіссөздерді жүргізу техникасы (НП 
МК) 

Оқу нəтижелері білу және түсіну: оқытылатын пəндер саласында; 
білімдерін қолдану және түсіну кəсіби кеңістікте; 
пікір білдіру: студенттердің білімдерін қалыптастыру 
жолдары, өнімді білім беру жəне танымдық белсенділікті 
ұйымдастыру; 
коммуникативті қабілеттер: ұжыммен əлеуметтік жəне 
коммуникативтік қарым-қатынас жасай білу дағдылары, 
ынтымақтастық, толеранттылық; 
білу қабілеті: дайын болу жəне өзін-өзі тəрбиелеу 
қабілеті 

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредиттерді алу шарты - пререквизитов сақтау 
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса) 
- аралық рейтинг алу (7,15 аптада) жəне қорытынды 
бақылауды тапсыру (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы Оқу жылы, 15/15 апта 

Әдебиет  1 Батюк В.И. История международных отношений . – М., 
Юрайт, 2017 
2. Власов Н.А. История международных отношений. 
Учебник и практикум– М., Юрайт, 2017 
3 Белозеров В.К. Современные международные 
отношения. Учебник и практикум. – М., Юрайт, 2015 
4. Захарова А.Н. Основы дипломатической и консульской 
службы. Учебное пособие. – М., Юрайт, 2015 
5  Камалов Н.М. Техники переговоров. Тренинги и 
мастер-классы для индивидуального и группового 
обучения– М., Юрайт, 2014 

Жаңарту күні 30.03.2018 

 

Модуль атауы мен шифры Мамандыққа кіріспе 
MK 

Модульге жауапты Хизат А.,  Козлова А.Л.,  Калимолдина Ж.А. 

Модуль түрі ББМҮТМ 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 5/3 

Кредит саны 8/14 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 3,4 

Білім алушылардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модульдің пререквизиттері 
 

Шет тілі, Шет елдердің ерте жəне ортағасырлық тарихы, 
Шет елдердің жаңа жəне қазіргі заман тарихы  

Модуль мазмұны 
 

Екінші шет тілі (НП ТК) 
Қытай тарихы (ПП ТК) 
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Оқу нəтижелері білу және түсіну: оқытылатын пəндер саласында; 
білімдерін қолдану және түсіну кəсіби кеңістікте; 
пікір білдіру: студенттердің білімдерін қалыптастыру 
жолдары, өнімді білім беру жəне танымдық белсенділікті 
ұйымдастыру; 
коммуникативті қабілеттер: ұжыммен əлеуметтік жəне 
коммуникативтік қарым-қатынас жасай білу дағдылары, 
ынтымақтастық, толеранттылық; 
білу қабілеті: дайын болу жəне өзін-өзі тəрбиелеу 
қабілеті 

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредиттерді алу шарты - пререквизитов сақтау 
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса) 
- аралық рейтинг алу (7,15 аптада) жəне қорытынды 
бақылауды тапсыру (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы Оқу жылы, 15/15 апта 

Әдебиет  1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / S. 
Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - Macmillan, 2017.  
2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook with 
key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 2017. - 95 p. 
3 Васильев Л.С. и др. История Китая. Учебник.- М., 
МГУ,2014 
4 Лунёв С.И.История  стран Азии и Африки после Второй 
мировой войны. В 2 ч.- М.,  МГИМО, 2018 
5  Пленков О.Ю. Новейшая  история. Учебник для СПО. – 
М.,Юрайт, 2016 

6 Тер-Минасова С.Г. Тіл жəне мəдениетаралық 

коммуникация  / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 с. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық). 
7 Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. Фромкин. - 
10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 
қоры, 2018. - 608 с. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 
білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Жаңарту күні 30.03.2018 

 
 

Модуль атауы мен шифры Мамандыққа кіріспе 
MK 

Модульге жауапты Хизат А.,  Козлова А.Л.,  Егоренкова Е.Н. 

Модуль түрі ББМҮТМ 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 5/3 

Кредит саны 8/14 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 3,4 

Білім алушылардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модульдің пререквизиттері 
 

Шет тілі, Шет елдердің ерте жəне ортағасырлық тарихы, 
Шет елдердің жаңа жəне қазіргі заман тарихы  

Модуль мазмұны 
 

Екінші шет тілі (НП ТК) 
Герман тарихы (ПП ТК) 

Оқу нəтижелері білу және түсіну: оқытылатын пəндер саласында; 
білімдерін қолдану және түсіну кəсіби кеңістікте; 
пікір білдіру: студенттердің білімдерін қалыптастыру 
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жолдары, өнімді білім беру жəне танымдық белсенділікті 
ұйымдастыру; 
коммуникативті қабілеттер: ұжыммен əлеуметтік жəне 
коммуникативтік қарым-қатынас жасай білу дағдылары, 
ынтымақтастық, толеранттылық; 
білу қабілеті: дайын болу жəне өзін-өзі тəрбиелеу 
қабілеті 

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредиттерді алу шарты - пререквизитов сақтау 
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса) 
- аралық рейтинг алу (7,15 аптада) жəне қорытынды 
бақылауды тапсыру (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы Оқу жылы, 15/15 апта 

Әдебиет  1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / S. 
Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - Macmillan, 2017.  
2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook with 
key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 2017. - 95 p. 
3 Пленков О.Ю. Новейшая  история. Учебник для СПО. – 
М.,Юрайт, 2016 
4 История Германии. В 3т. – М., 2015 
5 Белов В. Современная Германия. Экономика и политика. -  
М., Институт Европы Российской Академии Наук, Весь 
Мир, 2015 

6 Тер-Минасова С.Г. Тіл жəне мəдениетаралық 

коммуникация  / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 с. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық). 
7 Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. Фромкин. - 
10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 
қоры, 2018. - 608 с. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 
білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Жаңарту күні 30.03.2018 

 
 
 

Модуль атауы мен шифры Аксиологиялық  
Аks 

Модульге жауапты Хизат А., Козлова А.Л., Сабитова А.А. 

Модуль түрі БШШТМ 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 2/3 

Кредит саны 5/9 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 3,4 

Білім алушылардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша  

Модульдің пререквизиттері Құқық негіздері, Шет тілі  

Модуль мазмұны 
 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мəдениет негіздері (НП 
ТК)  
Мамандандырылған кəсіби шет тілі (НП ТК) 

Оқу нəтижелері білу және түсіну: оқытылатын пəндер саласында; 
білімдерін қолдану және түсіну: ақпаратты іздестіру 
үшін инновацияларды пайдалану жəне олардың 
зерттеулерінің нəтижелерін ұсыну мүмкіндігі;  
пікір білдіру: зерттеу сұрауларын сауатты тұжырымдау; 
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коммуникативті қабілеттер: ғылыми топтағы 
танымдық жəне статистикалық таным əдістерін қолдану; 
білу қабілеті: дайын болу жəне өзін-өзі тəрбиелеу 
қабілеті 

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредиттерді алу шарты - пререквизитов сақтау 
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса) 
- аралық рейтинг алу (7,15 аптада) жəне қорытынды 
бақылауды тапсыру (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы Оқу жылы, 15/15 апта 

Әдебиет  1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / 
S. Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - Macmillan, 
2017.  
2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook 
with key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 2017. - 
95 p. 
3 О борьбе с коррупцией: Закон Республики Казахстан 
от 2 июля 1998 г. N 267 
4 Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан 
на 2015-2025 годы, утвержденная Указом Президента 
Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986 
5 Основы антикоррупционной культуры.  Учебное 
пособие. Абдрасилова Б.С. Астана 2016 
6 Основы антикоррупционной культуры-  Усть-
Каменогорск, ВКГУ, 2016 

7 Тер-Минасова С.Г. Тіл жəне мəдениетаралық 

коммуникация  / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 с. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық). 
8 Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. 
Фромкин. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 
бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 608 с. - (Рухани 
жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 
жаңа оқулық) 

Жаңарту күні 30.03.2018 

 
 

Модуль атауы мен шифры Шет тілі (бірінші деңгей С)  
Shet1C 

Модульге жауапты Хизат А., Козлова А.Л.  

Модуль түрі МБММ   

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 3/4 

Кредит саны 7/12 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 5,6 

Білім алушылардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модульдің пререквизиттері Негізгі шет тілі (1 бөлім), Негізгі шет тілі(2 бөлім) 

Модуль мазмұны 
 

Тəжірибелік шет тілі (1 бөлім) (НП ТК) 
Тəжірибелік шет тілі (2 бөлім) (НП ТК) 

Оқу нəтижелері білу және түсіну: білім берудің негізгі заңдылықтары 
жəне кəсіби білімдерін тарату; 
білімдерін қолдану және түсіну: кəсіби кеңістікте;  
пікір білдіру: белгіленген стандарттарға сəйкес 
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міндеттерді орындау; 
коммуникативті қабілеттер: ұжыммен əлеуметтік жəне 
коммуникативтік қарым-қатынас жасай білу дағдылары, 
ынтымақтастық, толеранттылық; 
білу қабілеті: дайын болу жəне өзін-өзі тəрбиелеу 
қабілеті 

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредиттерді алу шарты - пререквизитов сақтау 
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса) 
- аралық рейтинг алу (7,15 аптада) жəне қорытынды 
бақылауды тапсыру (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы Оқу жылы, 15/15 апта 

Әдебиет  1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / 
S. Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - Macmillan, 
2017.  
2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook 
with key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 2017. - 95 
p.  
3 Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / 
Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ 
ГИС.-Ч.1. -  2015. 
4. Clandfield, Lindsay. Global:  Intermediate teacher's book / 
L. Clandfield, R. R. Benne. - : Macmillan, 2014 
5 Тер-Минасова С.Г. Тіл жəне мəдениетаралық 

коммуникация  / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 с. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық). 
6 Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. 
Фромкин. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 
Қоғамдық қоры, 2018. - 608 с. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Жаңарту күні 30.03.2018 

 

Модуль атауы мен шифры Халықаралық қатынастар жүйесі 
ККJ 

Модульге жауапты Ражепаева Ф.З., Егоренкова Е.Н.,Нурбекова Р.К. 

Модуль түрі МБММ 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 3/3 

Кредит саны 6/9 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 5,6 

Білім алушылардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модульдің пререквизиттері 
 

Қазіргі Қазақстан тарихы, қазіргі замандағы халықаралық 
қатынастар тарихы  

Модуль мазмұны 
 

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты (ПП МК), 
Қазіргі кезеңдегі халықаралық қатынастар жүйесі (ПП 
ТК) 

Оқу нəтижелері білу және түсіну: оқытылатын пəндер саласында; 
білімдерін қолдану және түсіну: кəсіби кеңістікте;  
пікір білдіру: студенттердің білімдерін қалыптастыру 
жолдары, өнімді білім беру жəне танымдық белсенділікті 
ұйымдастыру; 
коммуникативті қабілеттер: ұжыммен əлеуметтік жəне 
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коммуникативтік қарым-қатынас жасай білу дағдылары, 
ынтымақтастық, толеранттылық; 
білу қабілеті: дайын болу жəне өзін-өзі тəрбиелеу 
қабілеті 

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредиттерді алу шарты - пререквизитов сақтау 
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса) 
- аралық рейтинг алу (7,15 аптада) жəне қорытынды 
бақылауды тапсыру (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы Оқу жылы, 15/15 апта 

Әдебиет  1 Батюк В.И. История международных отношений . – М., 
Юрайт, 2017 
2. Власов Н.А. История международных отношений. 
Учебник и практикум– М., Юрайт, 2017 
3 Белозеров В.К. Современные международные 
отношения. Учебник и практикум. – М., Юрайт, 2015 
4 Каиршина Г. Становление новой глобальной системы 
международных отношений. - LAP Lambert Academic 
Publishing, 2014 
5 Шериязданова К. Восточноевропейский вектор 
внешней политики Республики Казахстан- LAP Lambert 
Academic Publishing, 2014 

Жаңарту күні 30.03.2018 

 

Модуль атауы мен шифры Дипломатиялық жұмыстарды ұйымдастыру және 
техникасы  
DipJUM 

Модульге жауапты Ражепаева Ф.З. , Булгынбаева А.К. 

Модуль түрі МБММ 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 3/3 

Кредит саны 6/10 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 5,6 

Білім алушылардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модульдің пререквизиттері Дипломатиялық жəне консулдық қызмет 

Модуль мазмұны 
 

Дипломатиялық құжаттама (НП МК) 
Дипломатиялық этикет жəне хаттама (ПП ТК) 

Оқу нəтижелері білу және түсіну: оқытылатын пəндер саласында; 
білімдерін қолдану және түсіну: кəсіби кеңістікте; 
пікір білдіру: студенттердің білімдерін қалыптастыру 
жолдары, өнімді білім беру жəне танымдық белсенділікті 
ұйымдастыру; 
коммуникативті қабілеттер: ұжыммен əлеуметтік жəне 
коммуникативтік қарым-қатынас жасай білу дағдылары, 
ынтымақтастық, толеранттылық; 
білу қабілеті: дайын болу жəне өзін-өзі тəрбиелеу 
қабілеті 

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредиттерді алу шарты - пререквизитов сақтау 
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса) 
- аралық рейтинг алу (7,15 аптада) жəне қорытынды 
бақылауды тапсыру (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы Оқу жылы, 15/15 апта 

Әдебиет  1 Торкунов А.Н. Дипломатическая служба. – М., Юрайт, 
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2017 
2 Занко Т. Дипломатическая служба зарубежных стран. 
Сборник нормативных правовых актов. – М., МГИМО, 
2015 
3 Белоногов А. На дипломатической службе в МИД и за 
рубежом– М., МГИМО, 2016 
4. Захарова А.Н. Основы дипломатической и консульской 
службы. Учебное пособие. – М., Юрайт, 2015 
5  Камалов Н.М. Техники переговоров. Тренинги и 
мастер-классы для индивидуального и группового 
обучения– М., Юрайт, 2014 

Жаңарту күні 30.03.2018 

 

Модуль атауы мен шифры Халықаралық үкіметаралық бірлестік   
KUB 

Модульге жауапты Булгынбаева А.К., Егоренкова Е.Н.,Жаманбаева Л.К. 

Модуль түрі МБММ 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 6 

Кредит саны 5/9 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 6 

Білім алушылардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модульдің пререквизиттері 
 

Дипломатиялық жəне консулдық қызмет, халықаралық 
қатынастар тарихы 

Модуль мазмұны 
 

Көпжақты дипломатия (ПП МК) 
Халықаралық ұйымдар (ПП ТК) 

Оқу нəтижелері білу және түсіну: оқытылатын пəндер саласында; 
білімдерін қолдану және түсіну: кəсіби кеңістікте; 
пікір білдіру: студенттердің білімдерін қалыптастыру 
жолдары, өнімді білім беру жəне танымдық белсенділікті 
ұйымдастыру; 
коммуникативті қабілеттер: ұжыммен əлеуметтік жəне 
коммуникативтік қарым-қатынас жасай білу дағдылары, 
ынтымақтастық, толеранттылық; 
білу қабілеті: дайын болу жəне өзін-өзі тəрбиелеу 
қабілеті 

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредиттерді алу шарты - пререквизитов сақтау 
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса) 
- аралық рейтинг алу (7,15 аптада) жəне қорытынды 
бақылауды тапсыру (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр, 15 апта 

Әдебиет  1 Меньшикова С. Многосторонняя дипломатия в АТР. – 
М., МГИМО, 2016 
2 Богучарский Е.М.Институты современной дипломатии. 
Курс лекций– М., МГИМО, 2016 
3. Попов В.Современная дипломатия: теория и практика. 
Дипломатия - наука и искусство – М., Международные 
отношения, 2017 
4 Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. -
М., 2014 
5. Зябкин А. Организация Объединенных Наций (ООН) - 
универсальная международная организация общей 
компетенции -  ИВЭСЭП, Знание, 2014  
6 Сильвестров С.Н. Международные экономические 
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организации. Учебник для бакалавриата и магистратуры. 
– М.,2018 

Жаңарту күні 30.03.2018 

 

Модуль атауы мен шифры Геосаясат 2 
Geos 2 

Модульге жауапты Ражепаева Ф.З., Жиренова А.Т. 

Модуль түрі ББМҮТМ 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 3/3 

Кредит саны 6/10 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 5,6 

Білім алушылардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модульдің пререквизиттері Халықаралық қатынастар тарихы 

Модуль мазмұны 
 

Әлемдік ықпалдастық үрдістері (Азия-тынық мұхит 
аймағы) (ПП ТК) 
Геосаясат негіздері (Шығыс өңірі) (ПП ТК) 

Оқу нəтижелері білу және түсіну: оқытылатын пəндер саласында; 
білімдерін қолдану және түсіну: кəсіби кеңістікте;  
пікір білдіру: сыни ойлауды қалыптастыру; 
коммуникативті қабілеттер: ұжыммен əлеуметтік жəне 
коммуникативтік қарым-қатынас жасай білу дағдылары, 
ынтымақтастық, толеранттылық; 
білу қабілеті: дайын болу жəне өзін-өзі тəрбиелеу 
қабілеті 

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредиттерді алу шарты - пререквизитов сақтау 
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса) 
- аралық рейтинг алу (7,15 аптада) жəне қорытынды 
бақылауды тапсыру (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы Оқу жылы, 15/15 апта 

Әдебиет  1 Лукьянович Н. Геополитика 2-е изд. Учебник для 
академического бакалавриата – М.,Юрайт,2018 
2 Василенко И.А. Геополитика современного мира 4-е 

изд., пер. и доп. Учебник для академического 
бакалавриата- М., МГУ, 2017 
3 Кефели И.Ф., Кузнецов Д.И. Евразийский вектор 

глобальной геополитики. -  СПБ, 2017 
4 Сильвестров С.Н. Международные экономические 

организации. Учебник для бакалавриата и магистратуры. 
– М.,2018 
5 Ильин И.В., Леонова О.Г. Политическая  глобалистика. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата. 
– М.,МГУ, 2017  

Жаңарту күні 30.03.2018 

 
 

Модуль атауы мен шифры Геосаясат 2 
Geos 2 

Модульге жауапты Ражепаева Ф.З., Жиренова А.Т. 

Модуль түрі ББМҮТМ 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 3/3 

Кредит саны 6/10 
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Оқу түрі күндізгі 

Семестр 5,6 

Білім алушылардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модульдің пререквизиттері Халықаралық қатынастар тарихы 

Модуль мазмұны 
 

Әлемдік ықпалдастық үрдістері (Еуропа) (ПП ТК) 
Геосаясат негіздері (Еуропа) (ПП ТК) 

Оқу нəтижелері білу және түсіну: оқытылатын пəндер саласында; 
білімдерін қолдану және түсіну: кəсіби кеңістікте;  
пікір білдіру: сыни ойлауды қалыптастыру; 
коммуникативті қабілеттер: ұжыммен əлеуметтік жəне 
коммуникативтік қарым-қатынас жасай білу дағдылары, 
ынтымақтастық, толеранттылық; 
білу қабілеті: дайын болу жəне өзін-өзі тəрбиелеу 
қабілеті 

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредиттерді алу шарты - пререквизитов сақтау 
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса) 
- аралық рейтинг алу (7,15 аптада) жəне қорытынды 
бақылауды тапсыру (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы Оқу жылы, 15/15 апта 

Әдебиет  1 Лукьянович Н. Геополитика 2-е изд. Учебник для 
академического бакалавриата – М.,Юрайт,2018 
2 Василенко И.А. Геополитика современного мира 4-е 

изд., пер. и доп. Учебник для академического 
бакалавриата- М., МГУ, 2017 
3 Кефели И.Ф., Кузнецов Д.И. Евразийский вектор 

глобальной геополитики. -  СПБ, 2017 
4 Сильвестров С.Н. Международные экономические 

организации. Учебник для бакалавриата и магистратуры. – 
М.,2018 
5 Ильин И.В., Леонова О.Г. Политическая  глобалистика. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата – 
М, 2017 

Жаңарту күні 30.03.2018 

 
 

Модуль атауы мен шифры Қазіргі заманғы әлемдегі қақтығыстар  
KZAK 

Модульге жауапты Хизат А., Козлова А.Л.,  Булгынбаева А.К., Егоренкова 
Е.Н. 

Модуль түрі ББМҮТМ 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 6/2 

Кредит саны 8/14 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 5,6 

Білім алушылардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модульдің пререквизиттері 
 

Шетел тілі, халықаралық қатынастар тарихы, 
дипломатиялық келіссөздер жүргізу техникасы 

Модуль мазмұны 
 

Екінші шетел тілі (НП ТК) 
Қазіргі заманғы қақтығыстар жəне оларды реттеу əдістері 
(Шығыс өңірі) (ПП ТК) 

Оқу нəтижелері білу және түсіну: оқытылатын пəндер саласында; 
білімдерін қолдану және түсіну: кəсіби кеңістікте;  
пікір білдіру: студенттердің білімдерін қалыптастыру 
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жолдары, өнімді білім беру жəне танымдық белсенділікті 
ұйымдастыру; 
коммуникативті қабілеттер: ұжыммен əлеуметтік жəне 
коммуникативтік қарым-қатынас жасай білу дағдылары, 
ынтымақтастық, толеранттылық; 
білу қабілеті: дайын болу жəне өзін-өзі тəрбиелеу 
қабілеті 

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредиттерді алу шарты - пререквизитов сақтау 
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса) 
- аралық рейтинг алу (7,15 аптада) жəне қорытынды 
бақылауды тапсыру (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы Оқу жылы, 15/15 апта 

Әдебиет  1  Ruth Gairns, Stuart Redman, Natural English. - Oxford  
2 Охременко И.В. Конфликтология 2-е изд., пер. и доп. 
Учебное пособие для вузов.- М., РЭУ, 2017 
3 Сирота Н. М. Политическая конфликтология 2-е изд., 
испр. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры- СПБ, 2018 
4  Семенов В.А. История зарубежной конфликтологии в 
2т. Учебник для бакалавриата и магистратуры- М.,2016 
5  Абашидзе А. Х., Солнцев А. М. Международное право. 
мирное разрешение споров 3-е изд., испр. и доп. Учебное 
пособие для бакалавриата и магистратуры. – М., РУДН, 
2017 

6 Тер-Минасова С.Г. Тіл жəне мəдениетаралық 
коммуникация  / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық 
аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 с. - (Рухани 
жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 
жаңа оқулық). 

7 Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. Фромкин. 
- 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 
қоры, 2018. - 608 с. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Жаңарту күні 30.03.2018 

 
 

Модуль атауы мен шифры Қазіргі заманғы әлемдегі қақтығыстар  
KZAK 

Модульге жауапты Хизат А., Козлова А.Л.,  Булгынбаева А.К., Егоренкова 
Е.Н. 

Модуль түрі ББМҮТМ 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 6/2 

Кредит саны 8/14 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 5,6 

Білім алушылардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модульдің пререквизиттері 
 

Шетел тілі, халықаралық қатынастар тарихы, 
Дипломатиялық келіссөздер жүргізу техникасы 

Модуль мазмұны 
 

Екінші шетел тілі (НП ТК) 
Қазіргі заманғы қақтығыстар жəне оларды реттеу əдістері 
(Посткеңестік кеңістік) (ПП ТК) 

Оқу нəтижелері білу және түсіну: оқытылатын пəндер саласында; 
білімдерін қолдану және түсіну: кəсіби кеңістікте;  
пікір білдіру: студенттердің білімдерін қалыптастыру 
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жолдары, өнімді білім беру жəне танымдық белсенділікті 
ұйымдастыру; 
коммуникативті қабілеттер: ұжыммен əлеуметтік жəне 
коммуникативтік қарым-қатынас жасай білу дағдылары, 
ынтымақтастық, толеранттылық; 
білу қабілеті: дайын болу жəне өзін-өзі тəрбиелеу 
қабілеті 

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредиттерді алу шарты - пререквизитов сақтау 
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса) 
- аралық рейтинг алу (7,15 аптада) жəне қорытынды 
бақылауды тапсыру (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы Оқу жылы, 15/15 апта 

Әдебиет  1  Ruth Gairns, Stuart Redman, Natural English. - Oxford  
2 Охременко И.В. Конфликтология 2-е изд., пер. и доп. 
Учебное пособие для вузов.- М., РЭУ, 2017 
3 Сирота Н. М. Политическая конфликтология 2-е изд., 
испр. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры- СПБ, 2018 
4  Семенов В.А. История зарубежной конфликтологии в 
2т. Учебник для бакалавриата и магистратуры- М.,2016 
5  Абашидзе А. Х., Солнцев А. М. Международное право. 
мирное разрешение споров 3-е изд., испр. и доп. Учебное 
пособие для бакалавриата и магистратуры. – М., РУДН, 
2017 

6 Тер-Минасова С.Г. Тіл жəне мəдениетаралық 
коммуникация  / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық 
аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 с. - (Рухани 
жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 
жаңа оқулық). 

7 Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. Фромкин. 
- 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 
қоры, 2018. - 608 с. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Жаңарту күні 30.03.2018 

 
 

Модуль атауы мен шифры Шет тілі (бірінші деңгейі С +) 
Shet 1C+ 

Модульге жауапты Садыкова С.Т., Козлова А.Л., Хизат А. 

Модуль түрі МБММ 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 7 

Кредит саны 7/12 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 7 

Білім алушылардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модульдің пререквизиттері Тəжірибелік шет тілі (1, 2 бөлім) 

Модуль мазмұны 
 

Іскерлік шет тілі (НП ТК) 
Ауыстыру ережесі жəне рефераттау (НП ТК) 

Оқу нəтижелері білу және түсіну: тілдер, ауызша жəне жазбаша диалог, 
монолог, іскерлік хат алмасу жүргізе білу. 
білімдерін қолдану және түсіну: коммуникативтік 
қарым-қатынас тəсілдерінің қалыптастыру арқылы; 
пікір білдіру: іздеу, таңдау, жүйелеу, талдау, ақпаратты 
өңдеу, оны пайдасын бағалау жəне болашақта алға 
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қойылған оқу міндеттерін шешу үшін мақсатты қолдану;  
коммуникативті қабілеттер: қоғаммен, топпен 
əлеуметтік жəне коммуникативтік қарым-қатынас жасай 
білу мен дағдылары, топта жұмыс істеу дағдылары, 
ынтымақтастық, толеранттылық; 
білу қабілеті: өздігінен білім алу саласындағы өз 
біліктіліктері мен дағдыларының көрінісі, білімді игеру 
жəне сақтау қабілеті, оларды қолдануды дамыту жəне 
ұтымды ету 

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредиттерді алу шарты - пререквизитов сақтау 
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса) 
- аралық рейтинг алу (7,15 аптада) жəне қорытынды 
бақылауды тапсыру (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр, 15 апта 

Әдебиет   1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / 
S. Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - Macmillan, 
2017.  
2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook 
with key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 2017. - 95 
p.  
3 Алимов В.В. Теория перевода. Перевод в сфере 
профессиональной коммуникации. - 4-е изд., испр. - М.: 
Эдиториал УРСС,2016 
4 Алексеева  И.С.   Текст  и  перевод:   Вопросы  теории.  
-  М.: Междунар. отношения, 2018. 
5 Тер-Минасова С.Г. Тіл жəне мəдениетаралық 

коммуникация  / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық 
аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 с. - (Рухани 
жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 
жаңа оқулық). 
6 Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. 
Фромкин. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 
Қоғамдық қоры, 2018. - 608 с. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Жаңарту күні 30.03.2018 

 
 

Модуль атауы мен шифры Халықаралық қатынастардың мәселелері  
ККМ 

Модульге жауапты Ражепаева Ф.З., Жаманбаева Л.К., Егоренкова Е.Н. 

Модуль түрі МБММ 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 5 

Кредит саны 5/8 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 7 

Білім алушылардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модульдің пререквизиттері Қазіргі замандағы халықаралық қатынастар  

Модуль мазмұны 
 

Қазіргі замандағы халықарлық қатынастар мəселесі (НП 
ТК) 
Халықаралық экономикалық ынтымақтастық (НП ТК) 

Оқу нəтижелері білу және түсіну: оқытылатын пəндер саласында; 
білімдерін қолдану және түсіну: кəсіби кеңістікте;  
пікір білдіру: сыни ойлауды қалыптастыру; 
коммуникативті қабілеттер: ұжыммен əлеуметтік жəне 
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коммуникативтік қарым-қатынас жасай білу дағдылары, 
ынтымақтастық, толеранттылық; 
білу қабілеті: дайын болу жəне өзін-өзі тəрбиелеу 
қабілеті 

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредиттерді алу шарты - пререквизитов сақтау 
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса) 
- аралық рейтинг алу (7,15 аптада) жəне қорытынды 
бақылауды тапсыру (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр, 15 апта 

Әдебиет  1 Батюк В.И. История международных отношений . – М., 
Юрайт, 2017 
2. Власов Н.А. История международных отношений. 
Учебник и практикум– М., Юрайт, 2017 
3 Белозеров В.К. Современные международные 
отношения. Учебник и практикум. – М., Юрайт, 2015 
4 Каиршина Г. Становление новой глобальной системы 
международных отношений. - LAP Lambert Academic 
Publishing, 2014 
5 Василенко И.А. Геополитика современного мира 4-е изд., 
пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата- М., 
МГУ, 2017 

Жаңарту күні 30.03.2018 

 
 
 
 

Модуль атауы мен шифры Мамандандыру (өңірдің) елінің әлеуметтік-саяси 
дамуы  
MEASD  

Модульге жауапты Егоренкова Е.Н., Калимолдина Ж.А. 

Модуль түрі ББМҮТМ 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 6 

Кредит саны 6/10 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 7 

Білім алушылардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модульдің пререквизиттері Қытай тарихы 

Модуль мазмұны 
 

Қытай мəдениеті,білімі жəне ғылымы (ПП ТК) 
Қытай саяси жүйесі жəне сыртқы саясаты (ПП ТК) 

Оқу нəтижелері білу және түсіну: оқытылатын пəндер саласында; 
білімдерін қолдану және түсіну: кəсіби кеңістікте;  
пікір білдіру: сыни ойлауды қалыптастыру; 
коммуникативті қабілеттер: ұжыммен əлеуметтік 
жəне коммуникативтік қарым-қатынас жасай білу 
дағдылары, ынтымақтастық, толеранттылық; 
білу қабілеті: дайын болу жəне өзін-өзі тəрбиелеу 
қабілеті 

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредиттерді алу шарты - пререквизитов сақтау 
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса) 
- аралық рейтинг алу (7,15 аптада) жəне қорытынды 
бақылауды тапсыру (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр, 15 апта 
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Әдебиет  1 Пленков О.Ю. Новейшая  история. Учебник для СПО. 
– М.,Юрайт, 2016 
2 Васильев Л.С. и др. История Китая. Учебник.- М., 
МГУ,2014 
3 Лунёв С.И.История  стран Азии и Африки после 
Второй мировой войны. В 2 ч.- М.,  МГИМО, 2018 
4 Попов А. Политические системы и политические 
режимы в Китае ХХ века. – М., 2015 
5 Кравцова М. История культуры Китая. – М.,  
Лань, Планета музыки,  2015 
6 Барнард, Алан. Антропология тарихы мен теориясы : 
[оқулық] / А.Барнард. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 
Қоғамдық қоры, 2018. - 240 бет. - (Рухани жаңғыру. 
Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 
оқулық) 

Жаңарту күні 30.03.2018 
 
 

Модуль атауы мен шифры Мамандандыру (өңірдің) елінің әлеуметтік-саяси 
дамуы  
MEASD 

Модульге жауапты Егоренкова Е.Н. 

Модуль түрі ББМҮТМ 

Модуль деңгейі Бакалавриат  

Аптадағы сағат саны 6 

Кредит саны 6/10 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 7 

Білім алушылардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модульдің пререквизиттері Германия тарихы 

Модуль мазмұны 
 

Германия мəдениеті,білімі жəне ғылымы (ПП ТК) 
Германия саяси жүйесі жəне сыртқы саясаты (ПП ТК) 

Оқу нəтижелері білу және түсіну: оқытылатын пəндер саласында; 
білімдерін қолдану және түсіну: кəсіби кеңістікте;  
пікір білдіру: сыни ойлауды қалыптастыру; 
коммуникативті қабілеттер: ұжыммен əлеуметтік 
жəне коммуникативтік қарым-қатынас жасай білу 
дағдылары, ынтымақтастық, толеранттылық; 
білу қабілеті: дайын болу жəне өзін-өзі тəрбиелеу 
қабілеті 

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредиттерді алу шарты - пререквизитов сақтау 
- оқу жұмыс бағдарламасының орындалуы(силлабуса) 
- аралық рейтинг алу (7,15 аптада) жəне қорытынды 
бақылауды тапсыру (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр, 15 апта 

Әдебиет  1 Пленков О.Ю. Новейшая  история. Учебник для СПО. 
– М.,Юрайт, 2016 
2 Маркина Л. Культура Германии. 
Лингвострановедческий словарь / Kultur Deutschlands: 
Realienworterbuch. – М.,2017 
3 История Германии. В 3т. – М., 2015 
4 Белов В. Современная Германия. Экономика и 
политика. -  М., Институт Европы Российской Академии 
Наук, Весь Мир, 2015 
5 Захаров В. СВАГ и формирование партийно-
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политической системы в Советской зоне оккупации 
Германии. 1945-1949. Сборник документов. В 2 томах. – 
М.,2015 
6 Барнард, Алан. Антропология тарихы мен теориясы : 
[оқулық] / А.Барнард. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 
Қоғамдық қоры, 2018. - 240 бет. - (Рухани жаңғыру. 
Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 
оқулық) 

Жаңарту күні 30.03.2018 
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МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

5В020200 – Международные отношения 
 

Название модуля и шифр Коммуникативный 1 

Kom1 

Ответственный за модуль Ларионова И.Ю., Абдрахманова М.К., Садыкова С.Т., 

Демченко Л.Н. 

Тип модуля ООбМ 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 6/9 

Количество кредитов 15/25 

Форма обучения очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс казахского языка (уровень АІ, А2, В1) 

Для 1 сем - Иностранный язык (школьный курс) 

Для 2 сем - Иностранный язык   (уровень А1) 

Содержание модуля Иностранный язык (ООД ОК) 

Казахский (русский) язык (ООД ОК) 

Информационно-коммуникационные технологии (на англ. 

языке) (ООД ОК) 

Результаты обучения знание и понимание: языков, умение вести устный и 

письменный диалог, монолог, деловую переписку, 

ориентироваться в современных инфосистемах. 

применение знаний и понимания: посредством 

формирования коммуникативных приемов общения; 

выражение суждений: поиск, отбор, систематизация, 

анализ, обработка информации, оценка ее полезности и 

целенаправленное применение в перспективе для решения 

поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: умения и навыки 

социально-коммуникативного взаимодействия с 

обществом, коллективом, навыки работы в группе, 

сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе: проявление собственных умений и 

навыков в области самообразования, умение приобретать и 

сохранять знания, а также развивать и рационально их 

использовать 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность 

модуля 

Учебный год, 15/15 недель 

Литератур,а 1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / S. 

Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - Macmillan, 2017.  

2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook with 

key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 2017. - 95 p.  

3 Байсақалова, Ұ.С. Қазақ тілі: оқу құралы : ҚР білім және 

ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік білім беру 
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ұйымдарына ұсынады / Ұ. С. Байсақалова. - Астана : 

Фолиант, 2016.   

4 Есбулатова Р.М. Русский язык : учеб. пособие по 

развитию навыков устной речи / Р. М. Есбулатова, Ж. Т. 

Абдуллаева ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2015.   

5 Жүнісова, К. Қ. Қазақ тілі./ К. Қ. Жүнісова. - Алматы : 

ССК, 2017.  

6 Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық 

коммуникация  / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 с. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық). 

7 Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. Фромкин. 

- 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - 608 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Дата обновления 30.03.2018 

 

Название модуля и шифр Мировоззренческий 

Mir 

Ответственный за модуль Оскембай А.А., Сейтембетов Е.Ж., Буканова З.Ч., Рякова 

Е.Г., Жиренова А.Т., Ситникова Е.С. 

Тип модуля ООбМ 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 8/2 

Количество кредитов 10/16 

Форма обучения Очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Школьные курсы: ЧОП, История Казахстана, Всемирная 

история, География 

Содержание модуля Современная история Казахстана (ООД ОК) 

Основы права (ООД ОК) 

Основы экономики и предпринимательства (ООД ОК) 

Политология-социология (ООД ОК) 

Результаты обучения знание и понимание: понимание научной картины мира, 

основ социальных, политико-экономических,  

общественных, культурных явлений; 

применение знаний и понимания: ценностно-смысловой 

ориентации в мире: ценности бытия, жизни; ценности 

культуры, науки; производства; истории цивилизаций, 

собственной страны; религии; 

выражение суждений: поиск, отбор, систематизация, 

анализ, обработка информации, оценка ее полезности и 

целенаправленное применение в перспективе для решения 

поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: формирование 

толерантности, этнической идентификации, умение 

адаптироваться в поликультурном обществе, уважать 

интересы представителей других народов, религий; 
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способности к учебе: структурирование знаний, 

ситуативно-адекватной актуализации знаний, расширения, 

приращения накопленных знаний 

Форма итогового контроля Государственный экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность 

модуля 

Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1 Оспанов К. И Основы права: [учеб. пособие] / К. И. 

Оспанов. - Изд. 5-е. - Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2017.  

2 Экономическая теория : учеб. пособие / Л. М. Ахметова, 

Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 

2017.  

3 Политология и социология : учеб. для вузов / Е. В. 

Куканова, П. Д. Павленок. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Юрайт, 2017. 

4 Аминов, Т. М. Современная история Казахстана: учеб. 

пособие / Т. М. Аминов ; М-во образования и науки РК. - 

Алматы : Бастау, 2017. 

5 Саясаттану : дәрістер жинағы :оқу құралы : ҚР Білім 

және ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарына ұсынады / А. С. Рахымбаева. - 3-ші бас. - 

Астана : Фолиант, 2016. 

6 Ритцер, Джордж. Әлеуметтану теориясы : [оқулық] / 

Д.Ритцер, Д.Степницки. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 856 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

7 Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс : [оқулық] / 

Н.Г.Мэнкью, М.П.Тейлор. - 4-ші халықаралық бас. - [б. м.] 

: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. 

- (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

8 Куратко, Дональд.Ф. Кәсіпкерлік : теория, процесс, 

практика : [оқулық] / Д.Ф.Куратко. - 10-шы бас. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 480 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

9 Гриффин Р. У. Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 

12-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - 768 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

10 Бринкерхоф, Дэвид. Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / 

Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 
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Дата обновления 30.03.2018 

 

Название модуля и шифр Историко-политические процессы и дипломатия IPPD 

Ответственный за модуль Егоренкова Е.Н., Жаманбаева Л.К., Ражепаева Ф.З. 

Тип модуля ООМ 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 4/7 

Количество кредитов 11/19 

Форма обучения очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс всемирной истории, 

Древняя и средневековая история зарубежных стран, 

История Казахстана 

Содержание модуля Древняя и средневековая история зарубежных стран  (БД 
КВ) 
 Новая и новейшая история зарубежных стран (БД КВ) 
Дипломатическая и консульская служба (БД ОК) 

Результаты обучения знание и понимание:  основных законов формирования 

и трансляции профессиональных знаний; 

 применение знаний и понимания: в профессиональном 

пространстве;  

выражение суждений: выполнять задачи в соответствии 

с заданными стандартами; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к 

самообразованию 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения 

кредитов 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1. Егоренкова Е.Н. Древняя и средневековая история 

зарубежных стран.- Усть-Каменогорск, 2017. 

 2 Жаманбаева Л.К. Шетелдердің ежелгі және 

ортағасырлар тарихы. Оқу құралы. Өскемен: «Берел», 

2018. 

3 Хлебов А. Краткая история Средних веков: Эпоха, 

государства, сражения, люди. – М.,  Пальмира, 2017. 

4 Лунёв С.И.История  стран Азии и Африки после 

Второй мировой войны. В 2 ч.- М.,  МГИМО, 2018 

5 Пленков О.Ю. Новейшая  история. Учебник для СПО. – 

М.,Юрайт, 2016 

6 Захарова А.Н. Основы дипломатической и консульской 

службы. Учебное пособие. – М., Юрайт, 2015 

7 Кенни, Энтони.  Батыс философиясының жаңа тарихы.  

Антика философиясы : [оқулық] / Э. Кенни : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры. - (Рухани 
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жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

8 Кенни, Энтони.  Батыс философиясының жаңа 

тарихы.Орта ғасыр философиясы : [оқулық] / Э.Кенни : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры. - (Рухани 

жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

9 Шваб, Клаус. Төртінші индустриялық революция : 

[оқулық] / К. Шваб. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 200 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

10 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша 

тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - 

(Рухани жаңғыру). 

Дата обновления 30.03.2018 

 

Название модуля и шифр Теоретико-политическое обществознание TPO 

Ответственный за модуль Сейтембетов Е.Ж., Егоренкова Е.Н., Кадимолдина Ж.А. 

Тип модуля ООбМ 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 3/3 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Политология-социология, Основы права, Основы 

экономики и предпринимательства 

Содержание модуля Философия (ООД КВ) 
История формирования политических границ с 
древнейших времен до наших дней (ПД КВ) 

Результаты обучения знание и понимание: понимание научной картины мира, 

основ современных политико-экономических,  

общественных, культурных явлений; 

применение знаний и понимания: ценностно-

смысловой ориентации в мире: ценности бытия, жизни; 

ценности культуры, науки; производства; истории 

цивилизаций, собственной страны; религии; 

выражение суждений: поиск, отбор, систематизация, 

анализ, обработка информации, оценка ее полезности и 

целенаправленное применение в перспективе для 

решения поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: формирование 

толерантности, политической и этнической 

идентификации, умение адаптироваться в 

поликультурном обществе; 

способности к учебе: структурирование знаний, 

ситуативно-адекватной актуализации знаний, 

расширения, приращения накопленных знаний 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения - соблюдение пререквизитов 
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кредитов - выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1 Философия : оқулық / М. Ш. Хасанов. - Алматы : Эверо, 

2014.  

2 Курс философии : учебник / К. Ермеков. - Алматы : 

Эверо, 2014. 

3 Бусыгина И. М. Политическая география. 

Формирование политической карты мира: учебник – М., 

2014. 

4.Хмельницкий В.А. Современная политическая карта 

мира: Учебное пособие. - М., 2015. 

5. Ушаков Д.С. Страноведение. – М., 2014. 

6 Хесс, Реми. Философияның таңдаулы 25 кітабы : 

[оқулық] / Р.Хесс. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 360 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

7 Джонстон, Дерек. Философияның қысқаша тарихы : 

Сократтан Дерридаға дейін : [оқулық] / Д.Джонстон. - [б. 

м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 216 

бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Дата обновления 30.03.2018 

 

Название модуля и шифр Иностранный язык (первый, уровень В) 

Inostr1В 

Ответственный за модуль Хизат А., Козлова А.Л., Будникова Н.Н., Садыкова С.Т. 

Тип модуля ОМС 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 5/5 

Количество кредитов 10/17 

Форма обучения очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Иностранный язык, Казахский (русский) язык  

Содержание модуля Основной иностранный язык (1 часть) (БД КВ) 
Основной иностранный язык (2 часть) (БД КВ) 
Профессиональный казахский(русский) язык  (БД ОК) 
Профессионально-ориентированный иностранный язык 
(БД ОК) 

Результаты обучения знание и понимание: основных законов формирования и 

трансляции профессиональных знаний; 

применение знаний и понимания: в профессиональном 

пространстве;  

выражение суждений: выполнять задачи в соответствии 

с заданными стандартами; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к 
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самообразованию 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения 

кредитов 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / 

S. Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - Macmillan, 

2017.  

2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook 

with key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 2017. - 95 

p.  

3 Байсақалова, Ұ.С. Қазақ тілі: оқу құралы : ҚР білім 

және ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарына ұсынады / Ұ. С. Байсақалова. - Астана : 

Фолиант, 2016.   

4 Есбулатова Р.М. Русский язык : учеб. пособие по 

развитию навыков устной речи / Р. М. Есбулатова, Ж. Т. 

Абдуллаева ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2015.   

5 Жүнісова, К. Қ. Қазақ тілі./ К. Қ. Жүнісова. - Алматы : 

ССК, 2017. 

6 Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық 

коммуникация  / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 с. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық). 

7 Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. 

Фромкин. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 608 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Дата обновления 30.03.2018 

 

Название модуля и шифр История международных отношений и основы 

дипломатии IMOOD 

Ответственный за модуль Егоренкова Е.Н., Жаманбаева Л.К.,  Ражепаева Ф.З. 

Тип модуля ОМС 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 3/5 

Количество кредитов 8/13 

Форма обучения очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Новая и новейшая история зарубежных стран, 

Дипломатическая и консульская служба 

Содержание модуля История международных отношений в новое время (БД 
ОК) 
История международных отношений в новейшее время 
(БД ОК) 
Техника ведения дипломатических переговоров (БД ОК) 



8 

Результаты обучения знание и понимание:  в области преподаваемой 

дисциплины; 

применение знаний и понимания: в профессиональном 

пространстве;  

выражение суждений: в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, организация 

продуктивной учебно-познавательной деятельности; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к 

самообразованию 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения 

кредитов 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1 Батюк В.И. История международных отношений . – М., 

Юрайт, 2017 

2. Власов Н.А. История международных отношений. 

Учебник и практикум– М., Юрайт, 2017 

3 Белозеров В.К. Современные международные 

отношения. Учебник и практикум. – М., Юрайт, 2015 

4. Захарова А.Н. Основы дипломатической и консульской 

службы. Учебное пособие. – М., Юрайт, 2015 

5  Камалов Н.М. Техники переговоров. Тренинги и 

мастер-классы для индивидуального и группового 

обучения– М., Юрайт, 2014 

Дата обновления 30.03.2018 

 

Название модуля и шифр Введение в специализацию 

WS 

Ответственный за модуль Хизат А.,  Козлова А.Л.,  Калимолдина Ж.А. 

Тип модуля МВОС  

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 5/3 

Количество кредитов 8/14 

Форма обучения очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Иностранный язык, Древняя и средневековая история 
зарубежных стран, Новая и новейшая история 
зарубежных стран 

Содержание модуля Второй иностранный язык (БД КВ) 
История Китая (ПД КВ) 

Результаты обучения знание и понимание:  в области преподаваемой 

дисциплины; 

применение знаний и понимания: в профессиональном 

пространстве;  

выражение суждений: в области способов 



9 

формирования знаний, умений учащихся, организация 

продуктивной учебно-познавательной деятельности; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к 

самообразованию 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения 

кредитов 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / S. 
Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - Macmillan, 2017.  
2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook with 
key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 2017. - 95 p. 
3 Васильев Л.С. и др. История Китая. Учебник.- М., 
МГУ,2014 
4 Лунёв С.И.История  стран Азии и Африки после Второй 
мировой войны. В 2 ч.- М.,  МГИМО, 2018 
5  Пленков О.Ю. Новейшая  история. Учебник для СПО. – 
М.,Юрайт, 2016 
6 Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық 

коммуникация  / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 с. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық). 

7 Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. Фромкин. - 
10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 
қоры, 2018. - 608 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Дата обновления 30.03.2017 

 

Название модуля и шифр Введение в специализацию 

WS 

Ответственный за модуль Хизат А.,  Козлова А.Л.,  Егоренкова Е.Н. 

Тип модуля МВОС  

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 5/3 

Количество кредитов 8/14 

Форма обучения очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Иностранный язык, Древняя и средневековая история 
зарубежных стран, Новая и новейшая история 
зарубежных стран 

Содержание модуля Второй иностранный язык (БД КВ) 
История Германии (ПД КВ) 

Результаты обучения знание и понимание:  в области преподаваемой 

дисциплины; 

применение знаний и понимания: в профессиональном 
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пространстве;  

выражение суждений: в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, организация 

продуктивной учебно-познавательной деятельности; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к 

самообразованию 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения 

кредитов 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / S. 
Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - Macmillan, 2017.  
2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook with 
key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 2017. - 95 p. 
3 Пленков О.Ю. Новейшая  история. Учебник для СПО. – 
М.,Юрайт, 2016 
4 История Германии. В 3т. – М., 2015 
5 Белов В. Современная Германия. Экономика и политика. -  
М., Институт Европы Российской Академии Наук, Весь 
Мир, 2015 
6 Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық 

коммуникация  / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 с. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық). 

7 Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. Фромкин. - 
10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 
қоры, 2018. - 608 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Дата обновления 30.03.2018 

 

 

Название модуля и шифр Аксиологический  

А 

Ответственный за модуль Хизат А., Козлова А.Л., Сабитова А.А. 

Тип модуля МВВК  

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 2/3 

Количество кредитов 5/9 

Форма обучения очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Основы права, Иностранный язык 

Содержание модуля Основы антикоррупционной культуры (БД КВ)  
Специализированный профессиональный иностранный 
язык (БД КВ) 

Результаты обучения знание и понимание:  в области преподаваемой 
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дисциплины; 

применение знаний и понимания: применение 

инноваций для поиска информации и умение 

представлять результаты своих исследований;  

выражение суждений: грамотная формулировка научно-

исследовательских запросов; 

коммуникативные способности: применение 

вероятностных и статистических методов познания в 

научной группе; 

способности к учебе:  готовность и способность к 

самообразованию 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения 

кредитов 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / 

S. Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - Macmillan, 

2017.  

2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook 

with key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 2017. - 

95 p. 

3 О борьбе с коррупцией: Закон Республики Казахстан 

от 2 июля 1998 г. N 267 

4 Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан 

на 2015-2025 годы, утвержденная Указом Президента 

Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986 

5 Основы антикоррупционной культуры.  Учебное 

пособие. Абдрасилова Б.С. Астана 2016 

6 Основы антикоррупционной культуры-  Усть-

Каменогорск, ВКГУ, 2016 

7 Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық 

коммуникация  / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 с. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық). 

8 Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. 

Фромкин. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 608 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

Дата обновления 30.03.2018 

 

Название модуля и шифр Иностранный язык (первый, уровень С)  

Inostr1C 

Ответственный за модуль Хизат А., Козлова А.Л.  

Тип модуля ОМС   

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 3/4 

Количество кредитов 7/12 
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Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Основной иностранный язык (1 часть), Основной 
иностранный язык (2 часть) 

Содержание модуля Практический иностранный язык (1 часть) (БД КВ) 
Практический иностранный язык (2 часть) (БД КВ) 

Результаты обучения знание и понимание:  основных законов формирования 

и трансляции профессиональных знаний; 

применение знаний и понимания: в профессиональном 

пространстве;  

выражение суждений: выполнять задачи в соответствии 

с заданными стандартами; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к 

самообразованию 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения 

кредитов 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / 

S. Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - Macmillan, 

2017.  

2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook 

with key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 2017. - 95 

p.  

3 Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / 

Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ 

ГИС.-Ч.1. -  2015. 

4. Clandfield, Lindsay. Global:  Intermediate teacher's book / 

L. Clandfield, R. R. Benne. - : Macmillan, 2014 

5Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық 

коммуникация  / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 с. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық). 

6 Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. 

Фромкин. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 608 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Дата обновления 30.03.2018 

 

Название модуля и шифр Система международных отношений 

SMO 

Ответственный за модуль Ражепаева Ф.З., Егоренкова Е.Н.,Нурбекова Р.К. 

Тип модуля ОМС   

Уровень модуля Бакалавриат  
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Количество часов в неделю 3/3 

Количество кредитов 6/9 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Современная история Казахстана,  История 
международных отношений в новейшее время 

Содержание модуля Внешняя политика Республики Казахстан (ПД ОК), 
Современная система международных отношений (ПД 
КВ) 

Результаты обучения знание и понимание: в области преподаваемой 

дисциплины; 

применение знаний и понимания: в профессиональном 

пространстве;  

выражение суждений: в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, организация 

продуктивной учебно-познавательной деятельности; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к 

самообразованию 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения 

кредитов 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1 Батюк В.И. История международных отношений . – М., 

Юрайт, 2017 

2. Власов Н.А. История международных отношений. 

Учебник и практикум– М., Юрайт, 2017 

3 Белозеров В.К. Современные международные 

отношения. Учебник и практикум. – М., Юрайт, 2015 

4 Каиршина Г. Становление новой глобальной системы 

международных отношений. - LAP Lambert Academic 

Publishing, 2014 

5 Шериязданова К. Восточноевропейский вектор 

внешней политики Республики Казахстан- LAP Lambert 

Academic Publishing, 2014 

Дата обновления 30.03.2018 

 

Название модуля и шифр Организация и техника дипломатической работы  

Diprab 

Ответственный за модуль Ражепаева Ф.З. , Булгынбаева А.К. 

Тип модуля ОМС   

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 3/3 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 
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Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Дипломатическая и консульская служба  

Содержание модуля Дипломатическая документация (БД ОК) 
Дипломатический этикет и протокол (ПД КВ) 

Результаты обучения знание и понимание:  в области преподаваемой 

дисциплины; 

применение знаний и понимания: в профессиональном 

пространстве;  

выражение суждений: в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, организация 

продуктивной учебно-познавательной деятельности; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к 

самообразованию 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения 

кредитов 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1 Торкунов А.Н. Дипломатическая служба. – М., Юрайт, 

2017 

2 Занко Т. Дипломатическая служба зарубежных стран. 

Сборник нормативных правовых актов. – М., МГИМО, 

2015 

3 Белоногов А. На дипломатической службе в МИД и за 

рубежом– М., МГИМО, 2016 

4. Захарова А.Н. Основы дипломатической и консульской 

службы. Учебное пособие. – М., Юрайт, 2015 

5  Камалов Н.М. Техники переговоров. Тренинги и 

мастер-классы для индивидуального и группового 

обучения– М., Юрайт, 2014 

Дата обновления 30.03.2018 

 

Название модуля и шифр Международные межправительственные объединения   

MMO 

Ответственный за модуль Булгынбаева А.К., Егоренкова Е.Н.,Жаманбаева Л.К. 

Тип модуля ОМС   

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 5/9 

Форма обучения очная 

Семестр 6 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Дипломатическая и консульская служба,  История 
международных отношений 

Содержание модуля Многосторонняя дипломатия (ПД ОК) 
Международные организации (ПД КВ) 

Результаты обучения знание и понимание:  в области преподаваемой 
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дисциплины; 

применение знаний и понимания: в профессиональном 

пространстве;  

выражение суждений: в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, организация 

продуктивной учебно-познавательной деятельности; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к 

самообразованию 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения 

кредитов 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1 Меньшикова С. Многосторонняя дипломатия в АТР. – 

М., МГИМО, 2016 

2 Богучарский Е.М.Институты современной дипломатии. 

Курс лекций– М., МГИМО, 2016 

3. Попов В.Современная дипломатия: теория и практика. 

Дипломатия - наука и искусство – М., Международные 

отношения, 2017 

4 Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. -

М., 2014 

5. Зябкин А. Организация Объединенных Наций (ООН) - 

универсальная международная организация общей 

компетенции -  ИВЭСЭП, Знание, 2014  

6 Сильвестров С.Н. Международные экономические 

организации. Учебник для бакалавриата и магистратуры. 

– М.,2018 

Дата обновления 30.03.2018 

 

Название модуля и шифр Геополитика 2 

Geop 2 

Ответственный за модуль Ражепаева Ф.З., Жиренова А.Т. 

Тип модуля МВОС  

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 3/3 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля История международных отношений 

Содержание модуля Процессы мировой интеграции (Азиатско-Тихоокеанский 
регион) (ПД КВ) 
Основы геополитики (Восточный регион) (ПД КВ) 

Результаты обучения знание и понимание:  в области преподаваемой 

дисциплины; 

применение знаний и понимания: в профессиональном 
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пространстве;  

выражение суждений: формирование критического 

мышления; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к 

самообразованию 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения 

кредитов 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1 Лукьянович Н. Геополитика 2-е изд. Учебник для 

академического бакалавриата – М.,Юрайт,2018 

2 Василенко И.А. Геополитика современного мира 4-е 

изд., пер. и доп. Учебник для академического 

бакалавриата- М., МГУ, 2017 

3 Кефели И.Ф., Кузнецов Д.И. Евразийский вектор 

глобальной геополитики. -  СПБ, 2017 

4 Сильвестров С.Н. Международные экономические 

организации. Учебник для бакалавриата и магистратуры. 

– М.,2018 

5 Ильин И.В., Леонова О.Г. Политическая  глобалистика. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата. 

– М.,МГУ, 2017  

 

Дата обновления 30.03.2018 

 

Название модуля и шифр Геополитика 2 

Geop 2 

Ответственный за модуль Ражепаева Ф.З., Жиренова А.Т. 

Тип модуля МВОС  

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 3/3 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля История международных отношений 

Содержание модуля Процессы мировой интеграции (Европа) (ПД КВ) 
Основы геополитики (Европа) (ПД КВ) 

Результаты обучения знание и понимание:  в области преподаваемой 

дисциплины; 

применение знаний и понимания: в профессиональном 

пространстве;  

выражение суждений: формирование критического 

мышления; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с коллективом, 
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сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к 

самообразованию 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения 

кредитов 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1 Лукьянович Н. Геополитика 2-е изд. Учебник для 

академического бакалавриата – М.,Юрайт,2018 

2 Василенко И.А. Геополитика современного мира 4-е 

изд., пер. и доп. Учебник для академического 

бакалавриата- М., МГУ, 2017 

3 Кефели И.Ф., Кузнецов Д.И. Евразийский вектор 

глобальной геополитики. -  СПБ, 2017 

4 Сильвестров С.Н. Международные экономические 

организации. Учебник для бакалавриата и магистратуры. – 

М.,2018 

5 Ильин И.В., Леонова О.Г. Политическая  глобалистика. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата. – 

М., 2017 

Дата обновления 30.03.2018 

 

Название модуля и шифр Конфликты в современном мире  

KSM 

Ответственный за модуль Хизат А., Козлова А.Л.,  Булгынбаева А.К., Егоренкова 

Е.Н. 

Тип модуля МВОС  

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 6/2 

Количество кредитов 8/14 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Иностранный язык, История международных отношений, 
Техника ведения дипломатических переговоров 

Содержание модуля Второй иностранный язык (БД КВ) 
Современные конфликты и методы их урегулирования 
(Восточный регион) (ПД КВ) 

Результаты обучения знание и понимание:  в области преподаваемой 

дисциплины; 

применение знаний и понимания: в профессиональном 

пространстве;  

выражение суждений: в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, организация 

продуктивной учебно-познавательной деятельности; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к 
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самообразованию 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения 

кредитов 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1  Ruth Gairns, Stuart Redman, Natural English. - Oxford  
2 Охременко И.В. Конфликтология 2-е изд., пер. и доп. 
Учебное пособие для вузов.- М., РЭУ, 2017 
3 Сирота Н. М. Политическая конфликтология 2-е изд., 
испр. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры- СПБ, 2018 
4  Семенов В.А. История зарубежной конфликтологии в 
2т. Учебник для бакалавриата и магистратуры- М.,2016 
5  Абашидзе А. Х., Солнцев А. М. Международное право. 
мирное разрешение споров 3-е изд., испр. и доп. Учебное 
пособие для бакалавриата и магистратуры. – М., РУДН, 
2017 

6 Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық 

коммуникация  / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 с. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық). 
7 Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. Фромкин. 
- 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 
қоры, 2018. - 608 с. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Дата обновления 30.03.2018 

 

Название модуля и шифр Конфликты в современном мире  

KSM 

Ответственный за модуль Хизат А., Козлова А.Л.,  Булгынбаева А.К., Егоренкова 

Е.Н. 

Тип модуля МВОС  

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 6/2 

Количество кредитов 8/14 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Иностранный язык, История международных отношений, 
Техника ведения дипломатических переговоров 

Содержание модуля Второй иностранный язык (БД КВ) 
Современные конфликты и методы их урегулирования 
(постсоветское пространство) (ПД КВ) 

Результаты обучения знание и понимание:  в области преподаваемой 

дисциплины; 

применение знаний и понимания: в профессиональном 

пространстве;  

выражение суждений: в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, организация 
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продуктивной учебно-познавательной деятельности; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к 

самообразованию 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения 

кредитов 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1  Ruth Gairns, Stuart Redman, Natural English. - Oxford  
2 Охременко И.В. Конфликтология 2-е изд., пер. и доп. 
Учебное пособие для вузов.- М., РЭУ, 2017 
3 Сирота Н. М. Политическая конфликтология 2-е изд., 
испр. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры- СПБ, 2018 
4  Семенов В.А. История зарубежной конфликтологии в 
2т. Учебник для бакалавриата и магистратуры- М.,2016 
5  Абашидзе А. Х., Солнцев А. М. Международное право. 

мирное разрешение споров 3-е изд., испр. и доп. Учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры. – М., РУДН, 

2017 

6 Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық 

коммуникация  / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 с. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық). 

7 Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. Фромкин. 

- 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - 608 с. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Дата обновления 30.03.2018 

 

Название модуля и шифр Иностранный язык (первый, уровень С+)  

Inostr1C+ 

Ответственный за модуль Садыкова С.Т., Козлова А.Л., Хизат А. 

Тип модуля ОМС 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 7 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Практический иностранный язык (1, 2 часть) 

Содержание модуля Деловой иностранный язык (БД КВ) 
Правила перевода и реферирования (БД КВ) 

Результаты обучения знание и понимание: языков, умение вести устный и 

письменный диалог, монолог, деловую переписку. 

применение знаний и понимания: посредством 
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формирования коммуникативных приемов общения; 

выражение суждений: поиск, отбор, систематизация, 

анализ, обработка информации, оценка ее полезности и 

целенаправленное применение в перспективе для 

решения поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: умения и навыки 

социально-коммуникативного взаимодействия с 

обществом, коллективом, навыки работы в группе, 

сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе: проявление собственных умений и 

навыков в области самообразования, умение приобретать 

и сохранять знания, а также развивать и рационально их 

использовать 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения 

кредитов 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература  1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / 

S. Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - Macmillan, 

2017.  

2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook 

with key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 2017. - 95 

p.  

3 Алимов В.В. Теория перевода. Перевод в сфере 

профессиональной коммуникации. - 4-е изд., испр. - М.: 

Эдиториал УРСС,2016 

4 Алексеева  И.С.   Текст  и  перевод:   Вопросы  теории.  

-  М.: Междунар. отношения, 2018. 

6 Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық 

коммуникация  / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 с. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық). 

7 Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. 

Фромкин. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 608 с. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Дата обновления 30.03.2018 

 

Название модуля и шифр Проблемы международных отношений РМО 

Ответственный за модуль Ражепаева Ф.З., Жаманбаева Л.К., Егоренкова Е.Н. 

Тип модуля OMC 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 5 

Количество кредитов 5/8 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля История международных отношений в новейшее время 
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Содержание модуля Современные проблемы международных отношений (БД 
ОК) 
Международное экономическое сотрудничество (БД КВ) 

Результаты обучения знание и понимание:  в области преподаваемой 

дисциплины; 

применение знаний и понимания: в профессиональном 

пространстве;  

выражение суждений: формирование критического 

мышления; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к 

самообразованию 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения 

кредитов 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1 Батюк В.И. История международных отношений . – М., 

Юрайт, 2017 

2. Власов Н.А. История международных отношений. 

Учебник и практикум– М., Юрайт, 2017 

3 Белозеров В.К. Современные международные 

отношения. Учебник и практикум. – М., Юрайт, 2015 

4 Каиршина Г. Становление новой глобальной системы 

международных отношений. - LAP Lambert Academic 

Publishing, 2014 

5 Василенко И.А. Геополитика современного мира 4-е изд., 

пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата- М., 

МГУ, 2017 

Дата обновления 30.03.2018 

 

Название модуля и шифр Социально-политическое развитие страны (региона) 

специализации  

SPRSRS  

Ответственный за модуль Егоренкова Е.Н., Калимолдина Ж.А. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля История Китая 

Содержание модуля Культура,образование и наука Китая (ПД КВ) 
Политическая система и внешняя политика Китая (ПД 
КВ) 

Результаты обучения знание и понимание:  в области преподаваемой 

дисциплины; 
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 применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве;  

выражение суждений: формирование критического 

мышления; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к 

самообразованию 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения 

кредитов 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1 Пленков О.Ю. Новейшая  история. Учебник для СПО. 

– М.,Юрайт, 2016 

2 Васильев Л.С. и др. История Китая. Учебник.- М., 

МГУ,2014 

3 Лунёв С.И.История  стран Азии и Африки после 

Второй мировой войны. В 2 ч.- М.,  МГИМО, 2018 

4 Попов А. Политические системы и политические 

режимы в Китае ХХ века. – М., 2015 

5 Кравцова М. История культуры Китая. – М.,  

Лань, Планета музыки,  2015 

6 Барнард, Алан. Антропология тарихы мен теориясы : 

[оқулық] / А.Барнард. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 240 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

Дата обновления 30.03.2018 

 

Название модуля и шифр Социально-политическое развитие страны (региона) 

специализации  

SPRSRS  

Ответственный за модуль Егоренкова Е.Н. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля История Германии 

Содержание модуля Культура, образование и наука Германии (ПД КВ) 
Политическая система и внешняя политика Германии 
(ПД КВ) 

Результаты обучения знание и понимание:  в области преподаваемой 

дисциплины; 

 применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве;  
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выражение суждений: формирование критического 

мышления; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к 

самообразованию 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения 

кредитов 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1 Пленков О.Ю. Новейшая  история. Учебник для СПО. 

– М.,Юрайт, 2016 

2 Маркина Л. Культура Германии. 

Лингвострановедческий словарь / Kultur Deutschlands: 

Realienworterbuch. – М.,2017 

3 История Германии. В 3т. – М., 2015 

4 Белов В. Современная Германия. Экономика и 

политика. -  М., Институт Европы Российской Академии 

Наук, Весь Мир, 2015 

5 Захаров В. СВАГ и формирование партийно-

политической системы в Советской зоне оккупации 

Германии. 1945-1949. Сборник документов. В 2 томах. – 

М.,2015 

6 Барнард, Алан. Антропология тарихы мен теориясы : 

[оқулық] / А.Барнард. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 240 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

Дата обновления 30.03.2018 
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MODULAR DIRECTORY 

5В020200 - International Relations 

 

Module name and cipher Communicative 1 

Kom1 

Responsible for the module Larionova I.Y., Abdrakhmanova M.K., Sadykova S.T., 

Demchenko L.N. 

Module type GECM 

Module level Baccalaureate  

Number of hours per week 6/9 

Amount of credits 15/25 

Form of training full-time 

Semester 1,2 

Number of students Recruitment 2018 

Prerequisites of the module The Kazakh language course (level АІ, А2, В1) 

For 1 sem. - Foreign language (school course) 

For the 2nd semester - Foreign language (level A1) 

Module сontents Foreign language (GES MC) 

Kazakh (Russian) language (GES MC) 

Information and Communication Technologies (in English) 

(GES MC) 

Learning оutcomes knowledge and understanding of: languages, ability to 

conduct oral and written dialogue, monologue, business 

correspondence, navigate in modern information systems. 

application of knowledge and understanding: through the 

formation of communicative communication techniques; 

expression of judgments: search, selection, systematization, 

analysis, information processing, evaluation of its usefulness 

and purposeful application in the long term to solve the set 

learning tasks; 

communicative abilities: skills and skills of social and 

communicative interaction with society, team, skills of working 

in a group, cooperation, tolerance; 

ability to learn: the manifestation of their own skills and skills 

in the field of self-education, the ability to acquire and retain 

knowledge, and to develop and rationalize their use 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining 

loans 

- observance of prerequisites 

- the implementation of a working training program (syllabus) 

- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing the 

final control (examination) 

Duration of the module 1 semester, 15 weeks 

Literature 1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / S. 

Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - Macmillan, 2017.  

2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook with 

key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 2017. - 95 p.  

3 Baysakalova U.S. Qazaq tili: oqý quraly : QR bilim jáne 

ǵylym mınıstrligi tehnıkalyq jáne kásiptik bilim berý 

uıymdaryna usynady - Astana : Foliant, 2016.   

4 Esbulatova R.M. Russkiy yazyik : ucheb. posobie po 

razvitiyu navyikov ustnoy rechi - KazNU im. al-Farabi. - 
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Almatyi : Kazak universiteti, 2015. 

5 Júnіsova K. Q. Qazaq tіlі. - Almaty : SSK, 2017. 

6 Ter-Minasova S.G. Tіl jәne mәdenietaralyiқ kommunikatsiya  

/ S.G.Ter-Minasova. - [b. m.] : Ұlttyiқ audarma byurosyi. 

Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 320 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa 

gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 100 jaңa oқulyiқ). 

7 Fromkin V. Tіl bіlіmіne kіrіspe : [oқulyiқ] / V. Fromkin. - 

10-shyi bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ audarma byurosyi. Қoғamdyiқ 

қoryi, 2018. - 608 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ 

bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 100 jaңa oқulyiқ) 

Date of update 30.03.2018 

 

Module name and cipher Worldview  

Mir 

Responsible for the module Oskembay A.A., Seytembetov E.Zh., Bukanova Z.Ch., 

Ryakova E.G., Zhirenova A.T., Sitnikova E.S. 

Module type GECM 

Module level Baccalaureate  

Number of hours per week 8/2 

Amount of credits 10/16 

Form of training full-time 

Semester 1,2 

Number of students Recruitment 2018 

Prerequisites of the module School courses: PSR, History of Kazakhstan, World History, 

Geography 

Module сontents Modern history of Kazakhstan (GES MC) 

Fundamentals of Law (GES MC) 

Fundamentals of Economics and Business (GES MC) 

Political science-sociology (GES MC) 

Learning оutcomes knowledge and understanding: an understanding of the 

scientific picture of the world, the foundations of social, 

political, economic, social, cultural phenomena; 

the application of knowledge and understanding: the value-

semantic orientation in the world: the values of being, life; the 

values of culture, science; production; history of civilizations, 

own country; religion; 

Expression of judgments: search, selection, systematization, 

analysis, information processing, evaluation of its usefulness 

and purposeful application in the long term to solve the set 

learning tasks; 

communicative abilities: the formation of tolerance, ethnic 

identification, the ability to adapt in a multicultural society, 

respect the interests of representatives of other peoples, 

religions; 

ability to learn: the structuring of knowledge, situationally 

adequate actualization of knowledge, expansion, increment of 

accumulated knowledge 

Form of final control State exam  

Conditions for obtaining 

loans 

- observance of prerequisites 

- the implementation of a working training program (syllabus) 

- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing the 
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final control (examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1 Ospanov K. I Osnovy prava: [ýcheb. posobıe] / K. I. 

Ospanov. - Izd. 5-e. - Almaty : JETI JARǴY, 2017.  

2 Ekonomıcheskaıa teorııa : ýcheb. posobıe / L. M. Ahmetova, 

E. S. Sıtnıkova, A. S. Tıýlejanova ; M-vo obrazovanııa ı naýkı 

RK. - Ýst-Kamenogorsk : Berel : Izd-vo VKGÝ, 2017.  

3 Polıtologııa ı sotsıologııa : ýcheb. dlıa výzov / E. V. 

Kýkanova, P. D. Pavlenok. - 2-e ızd., ıspr. ı dop. - M. : Iýraıt, 

2017. 

4 Amınov, T. M. Sovremennaıa ıstorııa Kazahstana: ýcheb. 

posobıe / T. M. Amınov ; M-vo obrazovanııa ı naýkı RK. - 

Almaty : Bastaý, 2017. 

5 Saıasattaný : dárіster jınaǵy :oqý quraly : QR Bіlіm jáne 

ǵylym mınıstrlіgі tehnıkalyq jáne kásіptіk bіlіm berý 

uıymdaryna usynady / A. S. Rahymbaeva. - 3-shі bas. - Astana 

: Folıant, 2016. 

6 Rittser, Djordj. Әleumettanu teoriyasyi : [oқulyiқ] / 

D.Rittser, D.Stepnitski. - 10-shyi bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 856 bet. - 

(Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 

100 jaңa oқulyiқ) 

7 Menkyu, N.Gregori. Ekonomiks : [oқulyiқ] / N.G.Menkyu, 

M.P.Teylor. - 4-shі halyiқaralyiқ bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 848 bet. - 

(Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 

100 jaңa oқulyiқ) 

8 Kuratko, Donald.F. Kәsіpkerlіk : teoriya,protsess,praktika : 

[oқulyiқ] / D.F.Kuratko. - 10-shyi bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 480 bet. - 

(Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 

100 jaңa oқulyiқ) 

9 Griffin R. U. Menedjment : [oқulyiқ] / R U.Griffin. - 12-shі 

bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 

2018. - 768 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. 

Қazaқ tіlіndegі 100 jaңa oқulyiқ) 

10 Brinkerhof, Devid. Әleumettanu negіzderі : [oқulyiқ] / 

D.Brikerhov, R.Ueyts, S.Ortega. - 9-shyi bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 464 bet. - 

(Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 

100 jaңa oқulyiқ) 

Date of update 30.03.2018 

 

Module name and cipher Historical and political processes and diplomacy  

IPPD 

Responsible for the module Egorenkova E.N., Zhamanbaeva L.K., Razhepaeva F.Z. 

Module type GCМ 

Module level Baccalaureate  

Number of hours per week 4/7 

Amount of credits 11/19 

Form of training full-time 
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Semester 1,2 

Number of students Recruitment 2018 

Prerequisites of the module The school course of world history, Ancient and medieval 

history of foreign countries, History of Kazakhstan 

Module сontents Ancient and medieval history of foreign countries (BS MC) 
New and recent history of foreign countries (BS MC) 
Diplomatic and consular service (BS SC) 

Learning оutcomes knowledge and understanding: the basic laws of the 

formation and translation of professional knowledge; 

application of knowledge and understanding: in the 

professional space; 

Expression of judgments: perform tasks in accordance with 

specified standards; 

communicative abilities: social and communicative 

interaction with the team, cooperation, tolerance; 

ability to learn: readiness and ability to self-education 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining loans - observance of prerequisites 

- the implementation of a working training program (syllabus) 

- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing the 

final control (examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1. Egorenkova E.N. Drevnyaya i srednevekovaya istoriya 

zarubezhnyih stran.- Ust-Kamenogorsk, 2017.. 

2 Jamanbaeva L.K. Shetelderdіń ejelgі jáne ortaǵasyrlar 

tarıhy. Oqý quraly. Óskemen: «Berel», 2018. 

3 Hlebov A. Kratkaya istoriya Srednih vekov: Epoha, 

gosudarstva, srazheniya, lyudi. – M., Palmira, 2017. 

4 LunYov S.I.Istoriya stran Azii i Afriki posle Vtoroy 

mirovoy voynyi. V 2 ch.- M., MGIMO, 2018 

5 Plenkov O.Yu. Noveyshaya istoriya. Uchebnik dlya SPO. – 

M.,Yurayt, 2016 

6 Zaharova A.N. Osnovyi diplomaticheskoy i konsulskoy 

sluzhbyi. Uchebnoe posobie. – M., Yurayt, 2015 

7 Kenni, Entoni.  Batyis filosofiyasyinyiң jaңa tarihyi. Antika 

filosofiyasyi : [oқulyiқ] / E. Kenni : Ұlttyiқ audarma 

byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi. - (Ruhani jaңғyiru.Jaңa 

gumanitarlyiқ bіlіm.Қazaқ tіlіndegі 100 jaңa oқulyiқ) 

8 Kenni, Entoni.  Batyis filosofiyasyinyiң jaңa tarihyi.Orta 

ғasyir filosofiyasyi : [oқulyiқ] / E.Kenni : Ұlttyiқ audarma 

byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi. - (Ruhani jaңғyiru.Jaңa 

gumanitarlyiқ bіlіm.Қazaқ tіlіndegі 100 jaңa oқulyiқ) 

9 Shvab, Klaus. Tөrtіnshі industriyalyiқ revolyutsiya : 

[oқulyiқ] / K. SHvab. - [b. m.] : Ұlttyiқ audarma byurosyi. 

Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 200 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa 

gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 100 jaңa oқulyiқ) 

10 Harari, Yuval Noaһ.  Sapiens : Adamzattyiң қyisқasha 

tarihyi [Tekst] / YU.N.Harari. - Almatyi :  Ұlttyiқ audarma 

byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 368 bet. - (Ruhani 

jaңғyiru). 

Date of update 30.03.2018 
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Module name and cipher Theoretical and political social studies  TPO 

Responsible for the module Seytembetov E.Zh., Egorenkova E.N., Kadimoldina Zh.A. 

Module type GECM 

Module level Baccalaureate  

Number of hours per week 3/3 

Amount of credits 6/10 

Form of training full-time 

Semester 3,4 

Number of students Recruitment 2018 

Prerequisites of the module Political science-sociology ,Fundamentals of Law, The basics 

of Economics and entrepreneurship 

Module сontents Philosophy (GES MC) 
The history of the formation of political boundaries from 
ancient times to the present day (GES MC) 

Learning оutcomes knowledge and understanding: an understanding of the 

scientific picture of the world, the foundations of social, 

political, economic, social, cultural phenomena; 

the application of knowledge and understanding: the 

value-semantic orientation in the world: the values of being, 

life; the values of culture, science; production; history of 

civilizations, own country; religion; 

Expression of judgments: search, selection, systematization, 

analysis, information processing, evaluation of its usefulness 

and purposeful application in the long term to solve the set 

learning tasks; 

communicative abilities: the formation of tolerance, ethnic 

identification, the ability to adapt in a multicultural society, 

respect the interests of representatives of other peoples, 

religions; 

ability to learn: the structuring of knowledge, situationally 

adequate actualization of knowledge, expansion, increment of 

accumulated knowledge 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining loans - observance of prerequisites 

- the implementation of a working training program (syllabus) 

- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing the 

final control (examination) 

Duration of the module Academic year,15/15 weeks 

Literature 1 Fılosofııa : oqýlyq / M. Sh. Hasanov. - Almaty : Evero, 

2014.  

2 Kurs filosofii : uchebnik / K. Ermekov. - Almatyi : Evero, 

2014. 

3 Busyigina I. M. Politicheskaya geografiya. Formirovanie 

politicheskoy kartyi mira: uchebnik – M., 2014. 

4.Hmelnitskiy V.A. Sovremennaya politicheskaya karta mira: 

Uchebnoe posobie. - M., 2015. 

5. Ushakov D.S. Stranovedenie. – M., 2014. 

6 Hess, Remi. Filosofiyanyiң taңdaulyi 25 kіtabyi : [oқulyiқ] 

/ R.Hess. - [b. m.] : Ұlttyiқ audarma byurosyi. Қoғamdyiқ 

қoryi, 2018. - 360 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ 
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bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 100 jaңa oқulyiқ) 

7 Djonston, Derek. Filosofiyanyiң қyisқasha tarihyi : 

Sokrattan Derridaғa deyіn : [oқulyiқ] / D.Djonston. - [b. m.] : 

Ұlttyiқ audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 216 bet. 

- (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 

100 jaңa oқulyiқ) 

Date of update 30.03.2018 

 

Module name and cipher Foreign Language (first, Level B) 

Inostr1В 

Responsible for the module Hizat A., Kozlova A.L., Budnikova N.N., Sadyikova S.T. 

Module type CMS 

Module level Baccalaureate  

Number of hours per week 5/5 

Amount of credits 10/17 

Form of training full-time 

Semester 3,4 

Number of students Recruitment 2018 

Prerequisites of the module Foreign language, Kazakh (Russian) language 

Module сontents The main foreign language (1 part) (BS SC) 
The main foreign language (Part 2) (BS SC) 
Professional Kazakh (Russian) language (BS MC) 
Professionally-oriented foreign language (BS MC) 

Learning оutcomes knowledge and understanding: the basic laws of the 

formation and translation of professional knowledge; 

application of knowledge and understanding: in the 

professional space; 

Expression of judgments: perform tasks in accordance with 

specified standards; 

communicative abilities: social and communicative 

interaction with the team, cooperation, tolerance; 

ability to learn: readiness and ability to self-education 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining loans - observance of prerequisites 

- the implementation of a working training program (syllabus) 

- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing the 

final control (examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / 

S. Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - Macmillan, 

2017.  

2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook 

with key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 2017. - 95 

p.  

3 Baysakalova U.S. Qazaq tili: oqý quraly : QR bilim jáne 

ǵylym mınıstrligi tehnıkalyq jáne kásiptik bilim berý 

uıymdaryna usynady - Astana : Foliant, 2016.   

4 Esbulatova R.M. Russkiy yazyik : ucheb. posobie po 

razvitiyu navyikov ustnoy rechi - KazNU im. al-Farabi. - 

Almatyi : Kazak universiteti, 2015. 

5 Júnіsova K. Q. Qazaq tіlі. - Almaty : SSK, 2017. 
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6 Ter-Minasova S.G. Tіl jәne mәdenietaralyiқ 

kommunikatsiya  / S.G.Ter-Minasova. - [b. m.] : Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 320 bet. - 

(Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 

100 jaңa oқulyiқ). 

7 Fromkin V. Tіl bіlіmіne kіrіspe : [oқulyiқ] / V. Fromkin. - 

10-shyi bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ audarma byurosyi. Қoғamdyiқ 

қoryi, 2018. - 608 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ 

bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 100 jaңa oқulyiқ) 

Date of update 30.03.2018 

 

 

Module name and cipher The history of international relations and diplomacy 

basics IMOOD 

Responsible for the module Egorenkova E.N., Zhamanbaeva L.K., Razhepaeva F.Z. 

Module type CMS 

Module level Baccalaureate  

Number of hours per week 3/5 

Amount of credits 8/13 

Form of training full-time 

Semester 3,4 

Number of students Recruitment 2018 

Prerequisites of the module New and contemporary history of foreign countries, 

Diplomatic and consular services 

Module сontents The history of international relations in modern times (BS 
MC) 
The history of international relations in modern times (BS 
MC) 
The technique of conducting diplomatic negotiations (BS 
MC) 

Learning оutcomes knowledge and understanding: in the field of the taught 

discipline; 

application of knowledge and understanding: in the 

professional space; 

the expression of judgments: in the field of ways of forming 

knowledge, the abilities of students, the organization of 

productive educational and cognitive activities; 

communicative abilities: social and communicative 

interaction with the team, cooperation, tolerance; 

ability to learn: readiness and ability to self-education 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining loans - observance of prerequisites 

- the implementation of a working training program (syllabus) 

- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing the 

final control (examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1 Batyuk V.I. Istoriya mezhdunarodnyih otnosheniy . – M., 

Yurayt, 2017 

2. Vlasov N.A. Istoriya mezhdunarodnyih otnosheniy. 

Uchebnik i praktikum– M., Yurayt, 2017 

3 Belozerov V.K. Sovremennyie mezhdunarodnyie 
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otnosheniya. Uchebnik i praktikum. – M., Yurayt, 2015 

4. Zaharova A.N. Osnovyi diplomaticheskoy i konsulskoy 

sluzhbyi. Uchebnoe posobie. – M., Yurayt, 2015 

5 Kamalov N.M. Tehniki peregovorov. Treningi i master-

klassyi dlya individualnogo i gruppovogo obucheniya– M., 

Yurayt, 2014 

Date of update 30.03.2018 

 

 

Module name and cipher Introduction to specialization  

WS 

Responsible for the module Hizat A., Kozlova A.L., Kalimoldina Zh.A. 

Module type OMS 

Module level Baccalaureate  

Number of hours per week 5/3 

Amount of credits 8/14 

Form of training full-time 

Semester 3,4 

Number of students Recruitment 2018 

Prerequisites of the module Foreign language, Ancient and medieval history of foreign 
countries, New and contemporary history of foreign countries 

Module сontents The second foreign language (BS SC) 
History of China (PS SC) 

Learning оutcomes knowledge and understanding: in the field of the taught 

discipline; 

application of knowledge and understanding: in the 

professional space; 

the expression of judgments: in the field of ways of forming 

knowledge, the abilities of students, the organization of 

productive educational and cognitive activities; 

communicative abilities: social and communicative 

interaction with the team, cooperation, tolerance; 

ability to learn: readiness and ability to self-education 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining loans - observance of prerequisites 

- the implementation of a working training program (syllabus) 

- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing the 

final control (examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / S. 
Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - Macmillan, 2017.  
2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook with 
key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 2017. - 95 p. 
3 Vasilev L.S. i dr. Istoriya Kitaya. Uchebnik.- M., MGU,2014 
4 LunYov S.I.Istoriya stran Azii i Afriki posle Vtoroy mirovoy 
voynyi. V 2 ch.- M., MGIMO, 2018 
5 Plenkov O.Yu. Noveyshaya istoriya. Uchebnik dlya SPO. – 
M.,Yurayt, 2016 
6 Ter-Minasova S.G. Tіl jәne mәdenietaralyiқ 

kommunikatsiya  / S.G.Ter-Minasova. - [b. m.] : Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 320 bet. - 
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(Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 

100 jaңa oқulyiқ). 

7 Fromkin V. Tіl bіlіmіne kіrіspe : [oқulyiқ] / V. Fromkin. - 10-
shyi bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 
2018. - 608 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. 
Қazaқ tіlіndegі 100 jaңa oқulyiқ) 

Date of update 30.03.2018 

 

Module name and cipher Introduction to specialization  

WS 

Responsible for the module Hizat A., Kozlova A.L., Kalimoldina Zh.A. 

Module type OMS 

Module level Baccalaureate  

Number of hours per week 5/3 

Amount of credits 8/14 

Form of training full-time 

Semester 3,4 

Number of students Recruitment 2018 

Prerequisites of the module Foreign language, Ancient and medieval history of foreign 
countries, New and contemporary history of foreign countries 

Module сontents The second foreign language (BS SC) 
History Of Germany  (PS SC) 

Learning оutcomes knowledge and understanding: in the field of the taught 

discipline; 

application of knowledge and understanding: in the 

professional space; 

the expression of judgments: in the field of ways of forming 

knowledge, the abilities of students, the organization of 

productive educational and cognitive activities; 

communicative abilities: social and communicative 

interaction with the team, cooperation, tolerance; 

ability to learn: readiness and ability to self-education 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining loans - observance of prerequisites 

- the implementation of a working training program (syllabus) 

- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing the 

final control (examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / S. 
Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - Macmillan, 2017.  
2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook with 
key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 2017. - 95 p. 
3 Plenkov O.Yu. Noveyshaya istoriya. Uchebnik dlya SPO. – 
M.,Yurayt, 2016 
4 Istoriya Germanii. V 3t. – M., 2015 
5 Belov V. Sovremennaya Germaniya. Ekonomika i politika. - 
M., Institut Evropyi Rossiyskoy Akademii Nauk, Ves Mir, 2015 
6 Ter-Minasova S.G. Tіl jәne mәdenietaralyiқ 

kommunikatsiya  / S.G.Ter-Minasova. - [b. m.] : Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 320 bet. - 

(Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 

100 jaңa oқulyiқ). 
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7 Fromkin V. Tіl bіlіmіne kіrіspe : [oқulyiқ] / V. Fromkin. - 10-
shyi bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 
2018. - 608 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. 
Қazaқ tіlіndegі 100 jaңa oқulyiқ) 

Date of update 30.03.2018 

 

Module name and cipher Axiological  

А 

Responsible for the module Hizat A., Kozlova A.L., Sabitova A.A. 

Module type OMBQ 

Module level Baccalaureate  

Number of hours per week 2/3 

Amount of credits 5/9 

Form of training full-time 

Semester 3,4 

Number of students Recruitment 2018 

Prerequisites of the module Fundamentals of law, Foreign language 

Module сontents Fundamentals of anti-corruption culture (BS SC) 
Specialized professional foreign language (BS SC) 

Learning оutcomes knowledge and understanding: in the field of the taught 

discipline; 

application of knowledge and understanding: in the 

professional space; 

the expression of judgments: in the field of ways of forming 

knowledge, the abilities of students, the organization of 

productive educational and cognitive activities; 

communicative abilities: social and communicative 

interaction with the team, cooperation, tolerance; 

ability to learn: readiness and ability to self-education 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining loans - observance of prerequisites 

- the implementation of a working training program (syllabus) 

- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing the 

final control (examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / 

S. Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - Macmillan, 

2017.  

2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook 

with key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 2017. - 

95 p. 

3 O borbe s korruptsiey: Zakon Respubliki Kazahstan ot 2 

iyulya 1998 g. N 267 

4 Antikorruptsionnaya strategiya Respubliki Kazahstan na 

2015-2025 godyi, utverzhdennaya Ukazom Prezidenta 

Respubliki Kazahstan ot 26 dekabrya 2014 goda # 986 

5 Osnovyi antikorruptsionnoy kulturyi. Uchebnoe posobie. 

Abdrasilova B.S. Astana 2016 

6 Osnovyi antikorruptsionnoy kulturyi- Ust-Kamenogorsk, 

VKGU, 2016 

6 Ter-Minasova S.G. Tіl jәne mәdenietaralyiқ 
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kommunikatsiya  / S.G.Ter-Minasova. - [b. m.] : Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 320 bet. - 

(Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 

100 jaңa oқulyiқ). 

7 Fromkin V. Tіl bіlіmіne kіrіspe : [oқulyiқ] / V. Fromkin. - 

10-shyi bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ audarma byurosyi. 

Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 608 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa 

gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 100 jaңa oқulyiқ) 

Date of update 30.03.2018 

 

Module name and cipher Foreign Language (first, Level C)  

Inostr1C 

Responsible for the module Hizat A., Kozlova A.L. 

Module type CМS  

Module level Baccalaureate  

Number of hours per week 3/4 

Amount of credits 7/12 

Form of training full-time 

Semester 5,6 

Number of students Recruitment 2018 

Prerequisites of the module Basic foreign language (1 part), Primary foreign language 
(part 2) 

Module сontents Practical foreign language (part 1) (BS SC) 
Practical foreign language (part 2) (BS SC) 

Learning оutcomes knowledge and understanding: the basic laws of the 

formation and translation of professional knowledge; 

application of knowledge and understanding: in the 

professional space; 

Expression of judgments: perform tasks in accordance with 

specified standards; 

communicative abilities: social and communicative 

interaction with the team, cooperation, tolerance; 

ability to learn: readiness and ability to self-education 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining loans - observance of prerequisites 

- the implementation of a working training program (syllabus) 

- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing the 

final control (examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / 

S. Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - Macmillan, 

2017.  

2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook 

with key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 2017. - 95 

p.  

3 Bonk, N. A. Uchebnik angliyskogo yazyika [Tekst] : v 2 ch. 

/ N. A. Bonk, G. A. Kotiy, N. A. Lukyanova. - M. : DeKont 

GIS.-Ch.1. - 2015. 

4. Clandfield, Lindsay. Global:  Intermediate teacher's book / 

L. Clandfield, R. R. Benne. - : Macmillan, 2014 

5Ter-Minasova S.G. Tіl jәne mәdenietaralyiқ 
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kommunikatsiya  / S.G.Ter-Minasova. - [b. m.] : Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 320 bet. - 

(Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 

100 jaңa oқulyiқ). 

6 Fromkin V. Tіl bіlіmіne kіrіspe : [oқulyiқ] / V. Fromkin. - 

10-shyi bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ audarma byurosyi. Қoғamdyiқ 

қoryi, 2018. - 608 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ 

bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 100 jaңa oқulyiқ) 

Date of update 30.03.2018 

 

Module name and cipher The system of international relations  

SMO 

Responsible for the module Razhepaeva F.Z., Egorenkova E.N., Nurbekova R.K. 

Module type CМS  

Module level Baccalaureate  

Number of hours per week 3/3 

Amount of credits 6/9 

Form of training full-time 

Semester 5,6 

Number of students Recruitment 2018 

Prerequisites of the module Modern history of Kazakhstan, History of international 
relations in modern times 

Module сontents The foreign policy of the Republic of Kazakhstan (PS MC), 
the modern system of international relations (PS MC) 

Learning оutcomes knowledge and understanding: in the field of the taught 

discipline; 

application of knowledge and understanding: in the 

professional space; 

the expression of judgments: in the field of ways of forming 

knowledge, the abilities of students, the organization of 

productive educational and cognitive activities; 

communicative abilities: social and communicative 

interaction with the team, cooperation, tolerance; 

ability to learn: readiness and ability to self-education 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining loans - observance of prerequisites 

- the implementation of a working training program (syllabus) 

- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing the 

final control (examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1 Batyuk V.I. Istoriya mezhdunarodnyih otnosheniy . – M., 

Yurayt, 2017 

2. Vlasov N.A. Istoriya mezhdunarodnyih otnosheniy. 

Uchebnik i praktikum– M., Yurayt, 2017 

3 Belozerov V.K. Sovremennyie mezhdunarodnyie 

otnosheniya. Uchebnik i praktikum. – M., Yurayt, 2015 

4 Kairshina G. Stanovlenie novoy globalnoy sistemyi 

mezhdunarodnyih otnosheniy. - LAP Lambert Academic 

Publishing, 2014 

5 Sheriyazdanova K. Vostochnoevropeyskiy vektor vneshney 

politiki Respubliki Kazahstan- LAP Lambert Academic 
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Publishing, 2014 

Date of update 30.03.2018 

 

Module name and cipher The organization and equipment of diplomatic work   

Diprab 

Responsible for the module Razhepaeva F.Z. , Bulgyinbaeva A.K. 

Module type CМS   

Module level Baccalaureate  

Number of hours per week 3/3 

Amount of credits 6/10 

Form of training full-time 

Semester 5,6 

Number of students Recruitment 2018 

Prerequisites of the module Diplomatic and consular services 

Module сontents Diplomatic documentation (BS MC) 
Diplomatic etiquette and protocol (PS SC) 

Learning оutcomes knowledge and understanding: in the field of the taught 

discipline; 

application of knowledge and understanding: in the 

professional space; 

the expression of judgments: in the field of ways of forming 

knowledge, the abilities of students, the organization of 

productive educational and cognitive activities; 

communicative abilities: social and communicative 

interaction with the team, cooperation, tolerance; 

ability to learn: readiness and ability to self-education 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining loans - observance of prerequisites 

- the implementation of a working training program (syllabus) 

- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing the 

final control (examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1 Torkunov A.N. Diplomaticheskaya sluzhba. – M., Yurayt, 

2017 

2 Zanko T. Diplomaticheskaya sluzhba zarubezhnyih stran. 

Sbornik normativnyih pravovyih aktov. – M., MGIMO, 2015 

3 Belonogov A. Na diplomaticheskoy sluzhbe v MID i za 

rubezhom– M., MGIMO, 2016 

4. Zaharova A.N. Osnovyi diplomaticheskoy i konsulskoy 

sluzhbyi. Uchebnoe posobie. – M., Yurayt, 2015 

5 Kamalov N.M. Tehniki peregovorov. Treningi i master-

klassyi dlya individualnogo i gruppovogo obucheniya– M., 

Yurayt, 2014 

Date of update 30.03.2018 

 

Module name and cipher International intergovernmental association   

MMO 

Responsible for the module Bulgyinbaeva A.K., Egorenkova E.N.,Zhamanbaeva L.K. 

Module type CМS   

Module level Baccalaureate  
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Number of hours per week 6 

Amount of credits 5/9 

Form of training full-time 

Semester 6 

Number of students Recruitment 2018 

Prerequisites of the module Diplomatic and Consular Service, History of International 
Relations 

Module сontents Multilateral Diplomacy (PS MC) 
International organizations (PS SC) 

Learning оutcomes knowledge and understanding: in the field of the taught 

discipline; 

application of knowledge and understanding: in the 

professional space; 

the expression of judgments: in the field of ways of forming 

knowledge, the abilities of students, the organization of 

productive educational and cognitive activities; 

communicative abilities: social and communicative 

interaction with the team, cooperation, tolerance; 

ability to learn: readiness and ability to self-education 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining loans - observance of prerequisites 

- the implementation of a working training program (syllabus) 

- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing the 

final control (examination) 

Duration of the module 1 semester, 15 weeks 

Literature 1 Menshikova S. Mnogostoronnyaya diplomatiya v ATR. – 

M., MGIMO, 2016 

2 Bogucharskiy E.M.Institutyi sovremennoy diplomatii. Kurs 

lektsiy– M., MGIMO, 2016 

3. Popov V.Sovremennaya diplomatiya: teoriya i praktika. 

Diplomatiya - nauka i iskusstvo – M., Mezhdunarodnyie 

otnosheniya, 2017 

4 Neshataeva T.N. Mezhdunarodnyie organizatsii i pravo. -

M., 2014 

5. Zyabkin A. Organizatsiya Ob'edinennyih Natsiy (OON) - 

universalnaya mezhdunarodnaya organizatsiya obschey 

kompetentsii - IVESEP, Znanie, 2014 

6 Silvestrov S.N. Mezhdunarodnyie ekonomicheskie 

organizatsii. Uchebnik dlya bakalavriata i magistraturyi. – 

M.,2018 

Date of update 30.03.2018 

 

Module name and cipher Geopolitics 2 

Geop 2 

Responsible for the module Razhepaeva F.Z., Zhirenova A.T. 

Module type OMS 

Module level Baccalaureate  

Number of hours per week 3/3 

Amount of credits 6/10 

Form of training full-time 
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Semester 5,6 

Number of students Recruitment 2018 

Prerequisites of the module History of international relations 

Module сontents The processes of global integration (Asia Pacific region) (PS 
SC) 
Foundations of Geopolitics (the  Eastern region ) (PS SC) 

Learning оutcomes knowledge and understanding: in the field of the taught 

discipline; 

application of knowledge and understanding: in the 

professional space; 

the expression of judgments: in the field of ways of forming 

knowledge, the abilities of students, the organization of 

productive educational and cognitive activities; 

communicative abilities: social and communicative 

interaction with the team, cooperation, tolerance; 

ability to learn: readiness and ability to self-education 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining loans - observance of prerequisites 

- the implementation of a working training program (syllabus) 

- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing the 

final control (examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1 Lukyanovich N. Geopolitika 2-e izd. Uchebnik dlya 

akademicheskogo bakalavriata – M.,Yurayt,2018 

2 Vasilenko I.A. Geopolitika sovremennogo mira 4-e izd., 

per. i dop. Uchebnik dlya akademicheskogo bakalavriata- M., 

MGU, 2017 

3 Kefeli I.F., Kuznetsov D.I. Evraziyskiy vektor globalnoy 

geopolitiki. - SPB, 2017 

4 Silvestrov S.N. Mezhdunarodnyie ekonomicheskie 

organizatsii. Uchebnik dlya bakalavriata i magistraturyi. – 

M.,2018 

5 Ilin I.V., Leonova O.G. Politicheskaya globalistika. 

Uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo bakalavriata. – 

M.,MGU, 2017 

Date of update 30.03.2018 

 

Module name and cipher Геополитика 2 

Geop 2 

Responsible for the module Razhepaeva F.Z., Zhirenova A.T. 

Module type OMS 

Module level Baccalaureate  

Number of hours per week 3/3 

Amount of credits 6/10 

Form of training full-time 

Semester 5,6 

Number of students Recruitment 2018 

Prerequisites of the module History of international relations 

Module сontents The processes of global integration (Europe) (PS SC) 
Foundations of Geopolitics (Europe) (PS SC) 

Learning оutcomes knowledge and understanding: in the field of the taught 
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discipline; 

application of knowledge and understanding: in the 

professional space; 

the expression of judgments: in the field of ways of forming 

knowledge, the abilities of students, the organization of 

productive educational and cognitive activities; 

communicative abilities: social and communicative 

interaction with the team, cooperation, tolerance; 

ability to learn: readiness and ability to self-education 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining loans - observance of prerequisites 

- the implementation of a working training program (syllabus) 

- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing the 

final control (examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1 Lukyanovich N. Geopolitika 2-e izd. Uchebnik dlya 

akademicheskogo bakalavriata – M.,Yurayt,2018 

2 Vasilenko I.A. Geopolitika sovremennogo mira 4-e izd., 

per. i dop. Uchebnik dlya akademicheskogo bakalavriata- M., 

MGU, 2017 

3 Kefeli I.F., Kuznetsov D.I. Evraziyskiy vektor globalnoy 

geopolitiki. - SPB, 2017 

4 Silvestrov S.N. Mezhdunarodnyie ekonomicheskie 

organizatsii. Uchebnik dlya bakalavriata i magistraturyi. – 

M.,2018 

5 Ilin I.V., Leonova O.G. Politicheskaya globalistika. 

Uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo bakalavriata. – 

M.,MGU, 2017 

Date of update 30.03.2018 

 

Module name and cipher Conflicts in the modern world  

KSM 

Responsible for the module Hizat A., Kozlova A.L., Bulgyinbaeva A.K., Egorenkova 

E.N. 

Module type OMS 

Module level Baccalaureate  

Number of hours per week 6/2 

Amount of credits 8/14 

Form of training full-time 

Semester 5,6 

Number of students Recruitment 2018 

Prerequisites of the module Foreign language, History of international relations, 
Technique of conducting diplomatic negotiations 

Module сontents The second foreign language (BS SC) 
Contemporary conflicts and the methods of solving them 
(East region) (PS SC) 

Learning оutcomes knowledge and understanding: in the field of the taught 

discipline; 

application of knowledge and understanding: in the 

professional space; 

the expression of judgments: in the field of ways of forming 
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knowledge, the abilities of students, the organization of 

productive educational and cognitive activities; 

communicative abilities: social and communicative 

interaction with the team, cooperation, tolerance; 

ability to learn: readiness and ability to self-education 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining loans - observance of prerequisites 

- the implementation of a working training program (syllabus) 

- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing the 

final control (examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1  Ruth Gairns, Stuart Redman, Natural English. - Oxford  
2 Ohremenko I.V. Konfliktologiya 2-e izd., per. i dop. 
Uchebnoe posobie dlya vuzov.- M., REU, 2017 
3 Sirota N. M. Politicheskaya konfliktologiya 2-e izd., ispr. i 
dop. Uchebnoe posobie dlya bakalavriata i magistraturyi- SPB, 
2018 
4 Semenov V.A. Istoriya zarubezhnoy konfliktologii v 2t. 
Uchebnik dlya bakalavriata i magistraturyi- M.,2016 
5 Abashidze A. H., Solntsev A. M. Mezhdunarodnoe pravo. 
mirnoe razreshenie sporov 3-e izd., ispr. i dop. Uchebnoe 
posobie dlya bakalavriata i magistraturyi. – M., RUDN, 2017 

5Ter-Minasova S.G. Tіl jәne mәdenietaralyiқ 

kommunikatsiya  / S.G.Ter-Minasova. - [b. m.] : Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 320 bet. - 

(Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 

100 jaңa oқulyiқ). 

6 Fromkin V. Tіl bіlіmіne kіrіspe : [oқulyiқ] / V. Fromkin. - 
10-shyi bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ audarma byurosyi. Қoғamdyiқ 
қoryi, 2018. - 608 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ 
bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 100 jaңa oқulyiқ) 

Date of update 30.03.2018 

 

Module name and cipher Conflicts in the modern world  

KSM 

Responsible for the module Hizat A., Kozlova A.L., Bulgyinbaeva A.K., Egorenkova 

E.N. 

Module type OMS 

Module level Baccalaureate  

Number of hours per week 6/2 

Amount of credits 8/14 

Form of training full-time 

Semester 5,6 

Number of students Recruitment 2018 

Prerequisites of the module Foreign language, History of international relations, 
Technique of conducting diplomatic negotiations 

Module сontents The second foreign language (BS SC) 
Contemporary conflicts and the methods of solving them 
(former Soviet Union) (PS SC) 

Learning оutcomes knowledge and understanding: in the field of the taught 

discipline; 

application of knowledge and understanding: in the 
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professional space; 

the expression of judgments: in the field of ways of forming 

knowledge, the abilities of students, the organization of 

productive educational and cognitive activities; 

communicative abilities: social and communicative 

interaction with the team, cooperation, tolerance; 

ability to learn: readiness and ability to self-education 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining loans - observance of prerequisites 

- the implementation of a working training program (syllabus) 

- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing the 

final control (examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1  Ruth Gairns, Stuart Redman, Natural English. - Oxford  
2 Ohremenko I.V. Konfliktologiya 2-e izd., per. i dop. 
Uchebnoe posobie dlya vuzov.- M., REU, 2017 
3 Sirota N. M. Politicheskaya konfliktologiya 2-e izd., ispr. i 
dop. Uchebnoe posobie dlya bakalavriata i magistraturyi- SPB, 
2018 
4 Semenov V.A. Istoriya zarubezhnoy konfliktologii v 2t. 
Uchebnik dlya bakalavriata i magistraturyi- M.,2016 
5 Abashidze A. H., Solntsev A. M. Mezhdunarodnoe pravo. 
mirnoe razreshenie sporov 3-e izd., ispr. i dop. Uchebnoe 
posobie dlya bakalavriata i magistraturyi. – M., RUDN, 2017 

5Ter-Minasova S.G. Tіl jәne mәdenietaralyiқ 

kommunikatsiya  / S.G.Ter-Minasova. - [b. m.] : Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 320 bet. - 

(Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 

100 jaңa oқulyiқ). 

6 Fromkin V. Tіl bіlіmіne kіrіspe : [oқulyiқ] / V. Fromkin. - 
10-shyi bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ audarma byurosyi. Қoғamdyiқ 
қoryi, 2018. - 608 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ 
bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 100 jaңa oқulyiқ) 

Date of update 30.03.2018 

 

Module name and cipher Foreign Language (first, Level C+) 

Inostr1C+ 

Responsible for the module Sadyikova S.T., Kozlova A.L., Hizat A. 

Module type CMS 

Module level Baccalaureate  

Number of hours per week 7 

Amount of credits 7/12 

Form of training full-time 

Semester 7 

Number of students Recruitment 2018 

Prerequisites of the module Practical foreign language (1, 2 part) 

Module сontents Business foreign language (BS SC) 
Translation rules and abstracting (BS SC) 

Learning оutcomes knowledge and understanding: languages, ability to 

conduct oral and written dialogue, monologue, business 

correspondence. 

application of knowledge and understanding: through the 
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formation of communicative communication techniques; 

Expression of judgments: search, selection, systematization, 

analysis, information processing, evaluation of its usefulness 

and purposeful application in the long term to solve the set 

learning tasks; 

communicative abilities: skills and skills of social and 

communicative interaction with society, team, skills of 

working in a group, cooperation, tolerance; 

ability to learn: the manifestation of their own skills and 

skills in the field of self-education, the ability to acquire and 

retain knowledge, and to develop and rationalize their use 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining loans - observance of prerequisites 

- the implementation of a working training program (syllabus) 

- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing the 

final control (examination) 

Duration of the module 1 semester, 15 weeks 

Literature  1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / 

S. Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - Macmillan, 

2017.  

2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook 

with key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 2017. - 95 

p.  

3 Alimov V.V. Teoriya perevoda. Perevod v sfere 

professionalnoy kommunikatsii. - 4-e izd., ispr. - M.: 

Editorial URSS,2016 

4 Alekseeva I.S. Tekst i perevod: Voprosyi teorii. - M.: 

Mezhdunar. otnosheniya, 2018. 

5Ter-Minasova S.G. Tіl jәne mәdenietaralyiқ 

kommunikatsiya  / S.G.Ter-Minasova. - [b. m.] : Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 320 bet. - 

(Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 

100 jaңa oқulyiқ). 

6 Fromkin V. Tіl bіlіmіne kіrіspe : [oқulyiқ] / V. Fromkin. - 

10-shyi bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ audarma byurosyi. Қoғamdyiқ 

қoryi, 2018. - 608 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ 

bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 100 jaңa oқulyiқ) 

Date of update 30.03.2018 

 

Module name and cipher Issues of international relations РМО 

Responsible for the module Razhepaeva F.Z., Zhamanbaeva L.K., Egorenkova E.N. 

Module type CMS 

Module level Baccalaureate  

Number of hours per week 5 

Amount of credits 5/8 

Form of training full-time 

Semester 7 

Number of students Recruitment 2018 

Prerequisites of the module The history of international relations in modern times 

Module сontents Modern problems of international relations (BS MC) 
International economic cooperation (BS SC) 
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Learning оutcomes knowledge and understanding: in the field of the taught 

discipline; 

application of knowledge and understanding: in the 

professional space; 

the expression of judgments: in the field of ways of forming 

knowledge, the abilities of students, the organization of 

productive educational and cognitive activities; 

communicative abilities: social and communicative 

interaction with the team, cooperation, tolerance; 

ability to learn: readiness and ability to self-education 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining loans - observance of prerequisites 

- the implementation of a working training program (syllabus) 

- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing the 

final control (examination) 

Duration of the module 1 semester, 15 weeks 

Literature 1 Batyuk V.I. Istoriya mezhdunarodnyih otnosheniy . – M., 

Yurayt, 2017 

2. Vlasov N.A. Istoriya mezhdunarodnyih otnosheniy. 

Uchebnik i praktikum– M., Yurayt, 2017 

3 Belozerov V.K. Sovremennyie mezhdunarodnyie 

otnosheniya. Uchebnik i praktikum. – M., Yurayt, 2015 

4 Kairshina G. Stanovlenie novoy globalnoy sistemyi 

mezhdunarodnyih otnosheniy. - LAP Lambert Academic 

Publishing, 2014 

5 Vasilenko I.A. Geopolitika sovremennogo mira 4-e izd., per. 

i dop. Uchebnik dlya akademicheskogo bakalavriata- M., 

MGU, 2017 

Date of update 30.03.2018 

 

Module name and cipher Social and political development of the country (region) 

of specialization 

SPRSRS  

Responsible for the module Egorenkova E.N., Kalimoldina Zh.A. 

Module type OMS 

Module level Baccalaureate  

Number of hours per week 6 

Amount of credits 6/10 

Form of training full-time 

Semester 7 

Number of students Recruitment 2018 

Prerequisites of the module The History Of China 

Module сontents Culture, education and science in China  (PS SC) 
The political system and foreign policy of China (PS SC) 

Learning оutcomes knowledge and understanding: in the field of the taught 

discipline; 

application of knowledge and understanding: in the 

professional space; 

the expression of judgments: in the field of ways of 

forming knowledge, the abilities of students, the 

organization of productive educational and cognitive 
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activities; 

communicative abilities: social and communicative 

interaction with the team, cooperation, tolerance; 

ability to learn: readiness and ability to self-education 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining loans - observance of prerequisites 

- the implementation of a working training program 

(syllabus) 

- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing 

the final control (examination) 

Duration of the module 1 semester, 15 weeks 

Literature 1 Plenkov O.Yu. Noveyshaya istoriya. Uchebnik dlya SPO. 

– M.,Yurayt, 2016 

2 Vasilev L.S. i dr. Istoriya Kitaya. Uchebnik.- M., 

MGU,2014 

3 LunYov S.I.Istoriya stran Azii i Afriki posle Vtoroy 

mirovoy voynyi. V 2 ch.- M., MGIMO, 2018 

4 Popov A. Politicheskie sistemyi i politicheskie rezhimyi v 

Kitae ХХ veka. – M., 2015 

5 Kravtsova M. Istoriya kulturyi Kitaya. – M., 

Lan, Planeta muzyiki, 2015 

6 Barnard, Alan. Antropologiya tarihyi men teoriyasyi : 

[oқulyiқ] / A.Barnard. - [b. m.] : Ұlttyiқ audarma byurosyi. 

Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 240 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa 

gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 100 jaңa oқulyiқ) 

Date of update 30.03.2018 

 

Module name and cipher Social and political development of the country (region) 

of specialization 

SPRSRS  

Responsible for the module Egorenkova E.N. 

Module type OMS 

Module level Baccalaureate  

Number of hours per week 6 

Amount of credits 6/10 

Form of training full-time 

Semester 7 

Number of students Recruitment 2018 

Prerequisites of the module History Of Germany 

Module сontents Culture, education and research in Germany (PS SC) 
The political system and foreign policy of Germany (PS SC) 

Learning оutcomes knowledge and understanding: in the field of the taught 

discipline; 

application of knowledge and understanding: in the 

professional space; 

the expression of judgments: in the field of ways of 

forming knowledge, the abilities of students, the 

organization of productive educational and cognitive 

activities; 

communicative abilities: social and communicative 

interaction with the team, cooperation, tolerance; 
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ability to learn: readiness and ability to self-education 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining loans - observance of prerequisites 

- the implementation of a working training program 

(syllabus) 

- obtaining a top-ranking rating (7,15 weeks) and passing 

the final control (examination) 

Duration of the module 1 semester, 15 weeks 

Literature 1 Plenkov O.Yu. Noveyshaya istoriya. Uchebnik dlya SPO. 

– M.,Yurayt, 2016 

2 Markina L. Kultura Germanii. Lingvostranovedcheskiy 

slovar / Kultur Deutschlands: Realienworterbuch. – M.,2017 

3 Istoriya Germanii. V 3t. – M., 2015 

4 Belov V. Sovremennaya Germaniya. Ekonomika i 

politika. - M., Institut Evropyi Rossiyskoy Akademii Nauk, 

Ves Mir, 2015 

5 Zaharov V. SVAG i formirovanie partiyno-politicheskoy 

sistemyi v Sovetskoy zone okkupatsii Germanii. 1945-1949. 

Sbornik dokumentov. V 2 tomah. – M.,2015 

6 Barnard, Alan. Antropologiya tarihyi men teoriyasyi : 

[oқulyiқ] / A.Barnard. - [b. m.] : Ұlttyiқ audarma byurosyi. 

Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 240 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa 

gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 100 jaңa oқulyiқ) 

Date of update 30.03.2018 
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Ақпараттық пакет / каталог ECTS жөніндегі курстар 
Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы 

Бакалавриат  - 5В020200"Халықаралық қатынастар" 
 

Университет 
жайлы 
ақпарат  
 

ЖОО туралы жалпы ақпарат 
1.ЖОО атауы және мекен-жайы: «С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университет» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны. 
070019,  Өскемен қ, Қазақстан к, 55. 
Тел./ факс 8 (7232)25-23-16, 24-14-71, e-mail: rector@vkgu.kz, kence@vkgu.kz 
 

 
 2. Академиялық күнтізбе:  

2018-2019 оқу жылына бакалавриат студенттері үшін  
Күзгі семестр 

22 тамыз -1 қыркүйек Бейімделу аптасы 

22 тамыз- 3  қыркүйек  Күзгі семестрге тіркелу. Жеке оқу жоспарларын тіркеу 
бөліміне және деканатқа тапсыру  

30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституциясы күні 

1 қыркүйек Білім күні және оқу жылын салттанатты ашу рәсімі  

2 қыркүйек – 10 желтоқсан Күзгі семестр 

25 қыркүйек Жылдық оқу төлемінің алғашқы кезеңінің соңғы күні 
(50%) 

14-19 қазан Аралық бақылау. Рейтинг №1
 

15 қазан Құрбан айт  

5-10 желтоқсан Аралық бақылау. Рейтинг №2
 

10 желтоқсан Күзгі семестрдің аяқталуы  

16-17 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні  

5-10 желтоқсан Аттестациялық апта  

12 -31 желтоқсан Емтихан сессиясы  

12-31 желтоқсан 2018-2019 оқу жылының көктемгі семестріне алдын ала 
тіркелу 

1 қаңтар Оқудың бірінші кезеңі үшін ақы төлеудің соңғы күні 
(100%) 

1-2 қаңтар Жаңа жыл 

7 қаңтар Рождество 

2-14  қаңтар Қысқы демалыс 

Көктемгі семестр 

2-12 қаңтар Көктемгі семестрге тіркелу. Жеке оқу жоспарларын ретке 
келтіру  

16 қаңтар –24 сәуір Көктемгі семестр 

8 наурыз Халықаралық әйелдер күні 

6-11  наурыз Аралық бақылау. Рейтинг №1 

mailto:rector@vkgu.kz
mailto:kence@vkgu.kz
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21-23 наурыз Наурыз мейрамы 

1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні 
 

19-24 сәуір Аралық бақылау. Рейтинг №2 

9 мамыр Жеңіс күні
 

24 сәуір Көктемгі семестрдің аяқталуы 
 

19-24 сәуір Аттестациялық апта 
 

26 сәуір – 13 мамыр Емтихансы сессия 

26 сәуір – 13 мамыр 2018-2019 оқу жылының күзгі семестріне тіркелу  

1-20 маусым Жазғы семестрге тіркелу (академиялық қарыздарды жою 
үшін) 

 

15 мамыр -31 тамыз Жазғы демалыстар 

Жазғы семестр 

30 маусым-9 тамыз Жазғы семестр * 

6 шілде Астана күні 
 

 3. ЖОО басшылығы  
Ректор – з.ғ.к., доктор PhD Төлеген М.А. 
Стратегиялық даму және ғылыми жұмыс бойынша проректор – доктор PhD Сералин Г.А. 
Оқу – әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор  – б.ғ.д, доцент Мырзағалиева А.Б. 
Тәрбие жұмысы жөніндегі проректор -  п.ғ.к. Ровнякова И.В.   
ТФжХҚ факультетінің деканы м.а. – т.ғ.к. Өскембай Ә.А. 
Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының меңгерушісі – т.ғ.д. 
Жанбосинова А.С. 

 4. ЖОО туралы жалпы ақпарат:  
Қазіргі уақытта университет жоғары білім беру салаларындағы мемлекеттік білім беру 
қызметін жүргізу құқығына берілген лицензияға сәйкес көп деңгейлі құрылымын шеңберінде 
мамандарды дайындауды жүзеге асырады кәсіптік орта, жоғары және жоғары оқу орнынан 
кейінгі кәсіптік білімінің мерзімі жоқ:  
- 45 мамандықтар бойынша жоғары кәсіптік білім беру. Бұл ретте жоғары білім берудің алу 
бойынша оқу мерзімі бакалавриатта - 4 жыл, - қысқартылған нысанда: жоғары білім беру 
базасында - 2 жыл, орта кәсіптік білім беру базасында - 3 жыл. 
- 29 бейіндік және ғылыми-педагогикалық магистратура мамандықтары бойынша. 

- 3 мамандық бойынша докторантура. 
Университетте оқытудың несиелік жүйесі енгізілді: 2003-2004 жылғы оқу жылынан бастап 
студенттер үшін - экономикалық мамандықтарындағы; 2004-2005 жылғы оқу жылынан бастап 
- барлық мамандықтағы 1 курс студенттер үшін жоғары кәсіптік білім беру. 
Қазіргі уақытта  оқу үрдісі  4 факультетте 19 кафедрада жүзеге асырылуда. 

 5. Оқытудағы ұсынылатын  бағдарламалардың тізбесі (оның ішінде оқыту бағасы): 
Бакалавриат: 5В020200 - «Халықаралық қатынастар». Күндізгі оқу түрі бойынша жылдық оқу 
төлемі 342 900 тенге.  

 6. Бағдарламасына қабылдау мен есепке алу рәсімі (ереже) 
Осы Ережелер Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 ж. 12 қаңтардағы №111 қаулысымен 
бекітілген жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру 
ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалар негізінде алынған. Өзгерістер ҚР 
Үкіметінің 2012 жылғы 19 сәуірдегі № 487, ҚР Үкіметінің 2013 жылғы 11 ақпандағы № 110  
Қаулылары негізінде енгізілген. 
 1. Жалпы ережелер 
1. Жаңа Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті (бұдан әрі университет) жалпы орта (орта 
жалпы) бар адамдар қабылданады, техникалық және кәсіптік (бастапқы және орта кәсіптік, 
орта білімнен кейінгі), жоғары (жоғары кәсіптік) білім. 
2. Университеттің студенттік контингентін қалыптастыру мемлекеттік білім беру тапсырысын 
орналастыру арқылы жүзеге асырылады (білім гранттарын), сондай-ақ азаматтардың өз 
қаражаты есебінен оқу ақысын төлеу және өзге де ынтымақтастық туралы келісім. 
Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан 
Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға және мемлекеттік 
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білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде тегін жоғары білім алуға құқық беріледі, 
егер олар осы деңгейде алғаш рет әскери оқу орындарын қоспағанда, білім алады. 
Шетелдіктердің мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде тегін жоғары 
білім алуға құқығы Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарымен айқындалады. 
3. Олардың өтініштері бойынша ұпайларына сәйкес ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижелері 
бойынша берілген адамдарды қабылдау конкурстық негізде жүзеге асырылады (бұдан әрі - 
ҰБТ) немесе кешенді тестілеу (бұдан әрі АКТ). 
4. АКТ жалпы орта білім беру ұйымдарын бітірушілер үшін (жалпы орта) техникалық және 
кәсіптік білім беру ұйымдарының түлектері (кәсіптік бастауыш және орта), өткен жылдардың 
жалпы білім беретін мектептерді бітірушілердің сынағына қатыспаған оқушылар, 
халықаралық алмасу желісі бойынша шетелде білім алған адамдарды, республикалық 
музыкалық интернат-мектептерінің түлектері, сондай-ақ шет елде оқу орындарын бітіргендер 
17-ден 23 шілдеде жүргізіледі. 
 5. Ақылы негізінде оқу үшін студенттерді қабылдау қабылдау комиссиясы жүзеге асырады. 
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар тұлғаларды қабылдау 
(колледждер), ақылы оқу негізінде мамандығына ұқсас қысқартылған мерзімде оқытуға алу 
АКТ негізінде жүзеге асырылады. Ұқсас мамандықтардың тізімін ҚР БҒМ бекітеді. 
Жоғары білімі бар адамдардың университетінің ақылы негізінде оқуға қысқа мерзімдерде 
қабылдау әңгімелесу негізінде қабылдау комиссиясы жүзеге асырады.  
Жоғары білімі бар тұлғаларды ақылы негізде қысқартылған мерзімдік оқуға алуды қабылдау 
комиссиясы әңгімелесу арқылы жүзеге асырады.  
6. Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде бөлінген квота бойынша шетел азаматтары 
үшін қабылдау емтиханын университеттің қабылдау комиссиясы дербес жүргізеді. Студенттер 
қатарына қабылдау ҚР БҒМ бұйрығы негізінде жүргізіледі.  
Шетел азаматтарын ақылы негізде оқуға алу университеттің қабылдау комиссиясы өткізетін 
әңгімелесу негізінде жүзеге асады.  
7. Шығармашылық мамандығына шығармашылық емтихандар қабылдау ескере отырып 
жүзеге асырылады. Шығармашылық мамандықтарына 20 маусымнан 1 шілде аралығында 
өтініштерді қабылдау университеттің қабылдау комиссиясы жүргізіледі. Шығармашылық 
мамандықтарына түсушілер тек бір ғана шығармашылық мамандықты белгілей алады.  
8. 5В010800 "Дене шынықтыру мен спорт", 5В010400 "Бастапқы әскери даярлық", 5В010600 
"Музыкалық білім", 5В050400 "Журналистика" шығармашылық мамандықтарына 
тапсырушылар шығармашылық емтихандарды университеттің қабылдау комиссиясына 
тапсырады. Шығармашылық емтихандардың саны екіге тең болады. Шығармашылық 
емтихандар 2-7 шілде аралығында өткізіледі. Шығармашылық емтихан бойынша ең көп балл - 
25. Шығармашылық  емтихан бойынша 10 балл кем алған, осы емтиханға немесе кешенді 
тестілеуге қатыспаған адамдар, осы мамандық бойынша оқуға жол берілмейді. 
Шығармашылық емтиханды қайта тапсыру рұқсат етілмейді.  
Шығармашылық мамандығына тапсырушылар үшін  тестілеудің екі пәні: мемлекеттік немесе 
орыс тілі, Қазақстан тарихы бойынша балдары ескеріледі.  
Шығармашылық мамандықтарды таңдаған абитуриенттер, соның ішінде, «Алтын белгі» 
иегерлері білім беру гранты конкурсына бір мамандық бойынша ғана қатыса алады.  
 9. Талапкер білім беру грантын алу конкурсына қатысу үшін университеттің  қабылдау 
комиссиясына береді: 
- белгіленген үлгідегі бланкте өтініш; 
- білімі туралы құжат (түпнұсқасы); 
- ҰБТ немесе АКТ серитификаты; 
- жеңілдіктерге құқық беретін құжат (бар болса); 
- 3x4 мөлшері - екі фотосурет; 
- 086-У нысанындағы медициналық анықтама 
- жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі фотосуреті бар. 
 2. Участие в конкурсе по государственному образовательному заказу 
10. Абитуриент грант алу конкурсына қатысу үшін таңдалған мамандығы мен осы мамандық 
бойынша білім беру гранттары берілген ЖОО өтініште көрсетеді. 
Пәндердің сәйкес келу кезінде талапкер төрт мамандық таңдау бойынша нысанасын көрсете 
алады. 
11.Ұсынатын құжаттар шет тілінде болса, қазақ немесе орыс тілдерінде нотариат 
куәландырған аудармасы болуы тиіс. 
Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттары белгіленген тәртіппен 
нострификациядан өтуі тиіс. 
12. Бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, сондай-ақ бала кезінен 
мүгедектердің, мүгедек балалар үшін медициналық-әлеуметтік сараптама (МӘС) таңдаған 
мамандық бойынша оқуға ұстауға кедергі жоқ екені туралы қорытынды ұсынады. 
Білім беру грантын алуға басым құқығы бар адамдар осы құқықты растайтын құжат береді 
және білім беру грантын алуға конкурсқа қатысу үшін осы ережеде белгіленген мерзімде 
университетінің қабылдау комиссиясына өтініш береді. 



4 

13. Білім беру грантын алуға конкурсқа қатысу үшін өтініш тапсыру мерзімі 20158 ж. 23 - 31 
шілде аралығы.  
14. Студенттер қатарына өту үшін, ҰБТ мен кешенді тестілеу нәтижелері бойынша балл ең аз 
саны - 50, оның ішінде профильді пән бойынша кемінде 7 балл (кемінде 10 балл әрбір 
шығармашылық мамандығы бойынша). 
15. Білім беру грантын алуға конкурсқа қатысатын азаматтарды қабылдау үшін белгіленген 
квоталар (жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың, I и II топтағы 
мүгедектер, соғыс мүгедектеріне, соларға берілетін жеңілдіктер мен кепілдіктерге 
теңестірілген тұлғалар, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға, Қазақстан 
Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін) университет 
көрсеткен барлық мамандықтарға таралады.  
3. Кешенді тестілеуді өткізу 
16. Кешенді тестілеуді ұйымдастыру және ұйымдастыру-түсіндіру және тәртіп сақтау үшін ҚР 
Білім және ғылым министрлігінің шешімі бойынша өткізу жөніндегі, жоғары оқу орындарына 
түсуші тұлғалар үшін кешенді тестілеуді ұйымдастыру және өткізу бойынша мемлекеттік 
комиссиялар (бұдан әрі - мемлекеттік комиссиялар) құрылады. 
17. АКТ қатысу үшін белгіленген үлгідегі бланкіде бітіргені туралы диплом, аттестат немесе 
жалпы орта білім берудің (жалпы орта), техникалық және кәсіптік (бастауыш немесе орта 
кәсіптік, орта білімнен кейінгі) білім беру, тестілеу қатысу үшін төленгені туралы түбіртек 
(түпнұсқасы), , екі фотосурет 3x4 мөлшері, 086-у нысаналы медициналық анықтама, сондай-ақ 
жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін университетінің қабылдау комиссиясына 
өтініш береді. 
АКТ қатысу үшін өтініш тапсыру мерзімдері  20 маусымнан бастап 9 шілдеге дейін. Кешенді 
тестілеу 17 - 23 шілде аралығында  жүргізіледі. 
Моңғолия азаматтары үшін кешенді тестілеу 10-24 маусым аралығында, 2018 ж. белгіленген 
С. Аманжолов  атындағы ШҚМУ филиалына қабылдау Ережелеріне сәйкес өткізіледі (Баян-
Өлгей қ., Моңғол Республикасы).  
Абитуриент кешенді тестілеуге келген кезде, жеке басының куәлігі (төлқұжаты) және рұқсат 
қағаз беруге тиісті. 
18.Кешенді тестілеу талапкердің қалауы бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде орта білім 
беретін оқу бағдарламаларының көлемінде төрт пән: Қазақ немесе орыс тілі (оқыған тілі), 
Қазақстан тарихы, математикадан және таңдаған мамандығына байланысты айқындалатын екі 
пән бойынша жүргізіледі. 
19.Кешенді тестілеуге 2 сағат 30 минут бөлінеді. Тестті қайта тапсыруға жол берілмейді. 
20.Кешенді тестілеу жүргізу кезінде  оқулықтар, әдістемелік әдебиеттерді басқа 
материалдарды пайдалануға, орнын алмасатыруға, ұялы байланыс құралдарын пайдалануға 
(пейджер, ұялы телефондар) жол берілмейді. 
21. Талапкер осы Ережелердің 16 п. бұзған жағдайда ҚР БҒМ өкілі тыйым салынған заттарды 
анықтау және үміткерді шығарып тастау актісін жасау, сондай-ақ оның тестілеу  
нәтижелерінің күшін жою туралы шешім қабылдайды.  
22. Талапкер, АКТ бөлінген уақыт аяқталған соң, емтихан материалдарын өңдеуге жіберуге 
бас тартқан жағдайда ҚР БҒМ өкілі акт толтырады.  Бұл ретте аталған тұлғаның емтихан 
материалдары өңдеуден өткізілмейді.  
23. Әр пән бойынша тест тапсырмаларының саны - 25. Әрбір тест тапсырмасына берілген 
дұрыс жауап бір ұпаймен бағаланады. 
24. Дұрыс жауаптардың кодтары тестілеу нәтижелерін өңдеуді аяқтағаннан кейін ілінеді. 
25. Кешенді тестілеу нәтижелерін мемлекеттік комиссия оны өткізген күні жариялайды. 
26. Кешенді тестілеу нәтижелері бойынша әрбір тестілеуге қатысушыларға, мемлекеттік 
комиссия, тест өткізілгеннен кейін күнтізбе бойынша үш күн ішінде белгіленген үлгідегі 
сертификат тапсырады. 
27.Тестілік тапсырмаларды бағалау кезіндегі бірыңғай талаптарды сақтауды қамтамасыз ету 
мақсатында және даулы мәселелерді шешу, кешенді тестілеу қатысушыларының құқықтарын 
қорғау үшін апелляциялық комиссия тестілеуді өткізу кезеңінде құрылады. 
Кешенді тестілеу нәтижелерімен немесе тест тапсырмаларының мазмұнымен келіспейтін 
тұлғалардың өтініштерін қарау үшін апелляциялық комиссия  құрылады. 
28. Апелляциялық комиссия тест қатысушыларынан тест тапсырмаларының мазмұны 
бойынша өтініштерді қарайды және қабылдайды және техникалық себептер бойынша адамға 
баллдарды қосу туралы және апелляция қорытындылары туралы республикалық 
аплелляциялық комиссияға енгізеді. 
29. Апелляцияны тест қатысушысы апелляциялық комиссия төрағасына өтінішті жеке өз 
атынан беріледі. Тест тапсырмаларының мазмұны бойынша және  техникалық себептер 
бойынша кешенді тестілеу нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күннің 13 сағат 00 
минутке дейін өтініш апелляциялық комиссиямен бір күн ішінде қаралады және қабылданады. 
Өтініш берушінің жеке басын куәландыратын құжаты және тестілеу рұқсаттама  өзімен бірге 
болуы тиіс. Апелляциялық комиссия әрбір адамның жеке тәртіппен  жұмыс істейді. Адамның 
апелляциялық комиссияның отырысына келмеген жағдайда, оның апелляцияға арналған 
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өтініші қарастырылмайды. 
Апелляциялық комиссияның жұмысын апелляциялық комиссия төрағасы басқарады. 
4. Университеттің студенттер қатарына қабылдау 
30. Университетің қабылдау комиссиясы студенттер қатарына қабылдау 10 - 25 тамыз 
аралығында жүргізіледі. 
Оқуға түсетіндер университеттің қабылдау комиссиясына өтінішпен бірге тапсырады: 
- жалпы орта (техникалық және кәсіптік), орта кәсіптік (орта білімнен кейінгі) немесе 
бастапқы туралы құжат (жалпы орта), кәсіптік жоғары білім (түпнұсқасы); 
-  3x4 көлеміндегі фотосурет; 
- 6.086-У нысанындағы медициналық анықтама және екпелер туралы картаны; 
- ҰБТ немесе кешенді тестілеу сертификаты; 
- білім беру грантын тағайындау туралы куәлік (ол болған жағдайда); 
- өтемді төлеу туралы түбіртекті және білім беру қызметтерін көрсету туралы шарт (ақылы 
негізінде кіретіндер үшін); 
- еңбек кітапшасын (университтің күндізгі бөлімшесіне түскен кезде, бар болған жағдайда ) 
немесе еңбек кітапшасынан үзінді көшірме (сырттай  оқуға келіп түскен кезде). 
- талапкердің сауалнамасы. 
Портал арқылы электронды тіркелуін өтеді. 
31. білім беру грантын тағайындау туралы куәлік алған адамдар қабылдау туралы өтініш 
береді және университеті ректорының бұйрығымен студенттер қатарына қабылданады. 
32. Жалпы орта білім беру ұйымдарының ағымдағы жылдың өткен ҰБТ түлектері, кешенді  
тестілеу нәтижелері бойынша кемінде 50 балл жинаған қатысушылар мынадай пәндер 
бойынша: мемлекеттік немесе орыс тілі (оқыған тілі), Қазақстан тарихы, математика және 
таңдау бойынша пән, оның ішінде кемінде 7 балл, қалғандары бойынша пәндер профильді пән 
бойынша (кемінде 10 әрбір шығармашылық өтуге) - кемінде 4 балл университетке 
қабылданады. 
33., ҰБТ немесе кешенді тестілеу шеңберінде кемінде 4 балл алған жағдайда тапсырылатын 
адамның ақылы оқуға немесе білім беру гранттарын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға жол 
берілмейді. 
Оқуға қабылдау мамандық және  тілдік бөлімшелер бойынша жеке жүргізіледі. 
Шығармашылық мамандықа қабылдау емтихандар бойынша жинаған баллдар ескере отырып 
жүргізіледі. 
34. Білім беру кредит негізінде  түсетін  түлектер екінші деңгейдегі банктердің ресімделген 
жағдайда берілетін анықтама болуы туралы тиісті құжаттарды ұсынған кезде студенттер 
қатарына есептеледі, бұл ретте оған университетке түсетін Банктің қарауына беріледі, білім 
беру кредитін төлеуге берілетін білім беру қызметтерін көрсету шартында белгіленген тиісті 
сомасын төлеу бойынша мерзімін ұзарту талапкерді алынғанға дейінгі ресімдеу кезеңінде көп 
емес, бірақ банктің анықтамасын алған кезден бастап төрт апта. 
35. Шет тілінде ұсынылатын құжаттар қазақ немесе орыс тіліне нотариат куәландырған 
аудармасы болуы тиіс. 
Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттарды нострификациялау рәсімінен 
заңнамада белгіленген тәртіппен бірінші семестр бойы өтеді. 
36.Сәрсен Аманжолов атындағы ШҚМУ-нің қабылдау Ережесінде регламенттелмеген 
мәселелер,  қабылдау комиссиясы өз бетінше   шеше алады  және хаттамамен ресімдейді. 

Оқыту 
бағдарламала
ры (курстар 
каталогы) 
туралы 
ақпарат 

 

1 Оқыту бағдарламаласының жалпы сипаттамасы 
Берілетін дәрежесі/біліктілігі: 
5В020200–«Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша гуманитарлық білім беру 
бакалавры 
Оқыту деңгейі (сатысы): 
Бакалавриат: 5В020200 - «Халықаралық қатынастар».   
Бағдарламасын қабылдау жөніндегі талаптар: 
Бағдарламаға қабылдау Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарына қабылдаудың 
үлгілік ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. 5В020200 - «Халықаралық қатынастар» 
мамандығына түсу үшін мектеп курсының «Шетел тілін» профильді пән ретінде таңдау қажет. 
- 2,3,4 курстар бойынша  - академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру кезінде міндетті 
компоненттің бес пәнінен аспайтындай оқу жоспарындағы айырмашылық ескеріледі.  
Білім беру және кәсіптік мақсаттар: бағдарламалардың/одан әрі оқыту мүмкіндіктері: 
5В020200 - «Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша бакалаврлар мынадай кәсіби 
қызмет түрлерін орындай алады: 
- басқарушылық; 
- ақпараттық- талдау; 
- ақпараттық-референттік;  
- ақпараттық- шығармашылық;  
- ғылыми-зерттеу; 
- эксперттік-кеңес;   
- ғылыми- жобалық. 
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5В020200 - «Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша бакалаврлар мынадай 
функцияларды орындай алады:  
- ұйымдастырушылық жұмыс дағдысына ие бола отырып, сыртқысаяси бөлімдер, 
департаменттер, мемлекеттік және мемлекеттік емес ведомстволарға (министрліктер, 
әкімдіктер, президент, премер-министр аппараттары, ұйымдар т.с.с.) басшылық жасау, 
жауапты шешімдер қабылдау және өзіңе бағынышты ұжымда олардың орындалуын қадағалау.  
- ұйымдастырушы жұмыс дағдыларын қолдана отырып мемлекеттік және мемлекеттік емес 
ведомстволардың құрылымдарын, сыртқы саяси департаменттер бөлімдерін басқара алу 
(Президент апаратының, Премьер-Министр, ұйымдардың, министрліктердің, әкімдіктердің, 
және т.б.); жауапты шешімдерді қабылдауға және саған бағынған ұжымның жұмысына жауап 
бере алу.  
 - бұл ретте аналитикалық ойлау дағдыларын пайдалана отырып, кәсіби біліктілік негізінде 
ақпараттық ағындарын өңдей алу, болып жатқан оқиғаларды және нақты құбылыстарды  жете 
талдай алу.  
- қызметтік жазбаларды, анықтамаларды, баяндамаларды, рефераттарды және т.б. жасау үшін 
ақпаратты тәуелсіз, шығармашылық және сыни  пайдалана  білу. 
 - жоғары кәсіби деңгейі мен іргелі гуманистік негізі болған кезде шығармашылықпен, 
тәуелсіз және объективті түрде ақпараттық ағындарын (оның ішінде БАҚ, интернет және т.б.) 
өңдеу бола білу және реалистік жағдайды  жасау үшін болып жатқан оқиғалар мен 
құбылыстарды пайдалану. 
- халықаралық қатынастар жөніндегі маман ғылыми және зерттеу жұмыстарының дағдыларын 
пайдаланып, саяси ғылым саласында,  не тарих саласында, не осы  ғылымдардың түйіскен 
жерлерде диссертация жазу мақсатында өз оқуын докторантурада жалғастыра алады. 
- дипломатия және халықаралық қатынастар мәселелері жөніндегі сарапшы ролінде немесе 
ұлттық және өңірлік сыртқы саясат бойынша білікті консультациялар беруге әрекет ете алады. 
- жобалау және зерттеу жұмыстарының дағдыларын ие бола отырып, халықаралық қатынастар 
жөніндегі маман - ғылыми-зерттеу жобаларын пішіндеумен және іске асуруымен айналыса 
алады. 

 Кәсіби қызметтің үлгілік міндеттері. 

Бакалавлардың кәсіби қызметтің үлгілік міндеттері болып табылады: 
- сапалы кәсіптік білім алу, гуманитарлық ғылымдар саласындағы толық кәсіптік 
құзыретіліктерді қалыптастыру; 
-  адамға, қоғамға, қоршаған ортаға қатысты гуманитарлық мәдениет және құқықтық 
нормаларды меңгеру; 
- кәсіби қызметіне арналған  жобалау, құрастыру, танымдық, информациялық-
коммуникативті, ұйымдастырушылық маңызды дағдыларды дамыту; 
- гуманитарлық пәндерді меңгеру саласындағы қызметте жүзеге асыруға шеберлік - кәсіби 
біліктілігін қалыптастыру; 
- ойлау мәдениетін дамыту, оның өз білімін жетілдіру және ғылыми еңбекті ұйымдастыру 
дағдыларын; 
- студенттің толық әлеуметтануын, ықпалдастығын, жеке дара тұлға ретінде қалыптастыру 
жолында, коммуникативты технологияларды меңгеру. 
Студенттің дамыту;  
- студенттердің  жеке білім беру бағдарламасын тандауы; 
- жоғары білім беру кейіннен кәсіптік білім баспалдақтарында жалғастыруы; 
- Гуманитарлық білім тұжырымдаманы  және мамандық бойынша  
 Мемлекеттік білім  стандартты іске асыру.  
Кәсіби қызметтің бағыттары 
- халықаралық қатынастар, халықаралық ұйымдар мен бірлестіктердің қызметі; 
- Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі; 
- Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару, мемлекеттік емес ұйымдар мен 
бірлестіктерге түрлі бейіндегі сырттай - және ішкі саяси даму саласындағы жұмыс істейтеу; 
- БАҚ (бұқаралық ақпарат құралдары редакциясында- халықаралық мәселеге қатысты 
репортерлер, қосалқы персонал және кіші буын аудармашылар ретінде); 
- білім және ғылым (халықаралық мәселелерге қатысты білім беру мекемелері,  академиялық 
және ғылыми-зерттеу халықаралық бейіндегі ұйымдар). 
Кәсіби қызметтің мазмұны. 
Кәсіби қызметтің негізгі мазмұны бакалавра- 
5В020200 - «Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша бакалаврлар мынадай кәсіби 
қызмет түрлерін орындай алады: 
- ұйымдастыру-басқару; 
- ақпараттық- талдау; 
- ақпараттық-референттік;  
- ақпараттық- шығармашылық;  
- ғылыми-зерттеу; 
- эксперттік-кеңестік;   
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- ғылыми- жобалық.  
5В020200 "Халықаралық қатынастар" мамандығы бойынша бакалавр құзірларына қойылатын  
негізгі  талаптар: 
бакалавр тиісті: 
Көрініс болуы: 
- кәсіби міндеттерді қажетті деңгейде орындау кезінде тірі және өлі табиғаттың 
құбылыстарын, қоғамдық өмірдің үрдісінде туындайтын құбылыстарды түсіну және таным 
иеленуге әдістерімен  шешу; 
- базистік мәдениет құндылықтары және  Қазақстанның мәдениетінің  өркениеттегі орны; 
- жердің эволюциясындағы адамның орны  мен  оның қызметтінің қоршаған ортаға  әсері. 
- Қазақстан Республикасы заңнамасының мен құқықтық жүйесі,  сот ұйымының  және өзге де 
құқық қолдану және құқық қорғау органдарының негіздерін; кәсіптік қызмет саласындағы 
құқықтық және  әдеп нормалары;  
- экономикалық теориясының негізгі базалық ұғымдары және экономикалық үдерістердің 

мәнін түсіну; 
- мамандығы  бойынша арнайы пәндердің минимумын: 
ҚР сыртқы саясаты, қазіргі заманғы халықаралық қатынастар жүйесі, қазіргі заманғы 
халықаралық қатынастар мәселелері,  көпжақты дипломатия, шет тілдер, халықаралық 
қатынастар тарихы, келіссөздер процесінің техникасы, геосаясат негіздері, дипломатиялық 
хаттамаға және этикет, дипломатиялық құжаттама, дипломаттық және консулдық қызмет; 
 - әлеуметтік-саяси және гуманитарлық ғылымдарының  әдістерін өз кәсіби қызметінің   
түрлерінде мен салаларында пайдалану; 
иеленуге дағдылары: 
- жаңа білімді ақпараттық технологияларды және заманауи білімді пайдалана отырып, өз 
еңбегін ғылыми негізінде ұйымдастыру; 
- кәсіби қызметінде компьютер мен ақпараттық технологияларды пайдалануға;  
- Дүниетаным сипаттағы жүйелік білім; 
- өзінің қызметі бойынша мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік емес ұйымдарда  
практикалық жұмыс істеу тәжірибесінің бейіні; 
- іс құжаттармен істеу әдістеме дағдылары, аудару мен референттеу негіздері,  сараптамалық-
талдау қызмет дағдылары, коммуникациялық қызмет дағдылары;  
- лингвистикалық дағдыларды иелену (бірнеше тілде құжаттармен жұмыс істеу, ауызша 
жазбаша аудару және референттеу). 
құзіретті болуы:  
- кәсіби және ғылыми қызметінде, саяси-әлеуметтік міндеттерді,  жағдайларды бағалауда  
және өндірістік мәселелерді тез шешуде (кәсіби қызмет жолында). 
5В020200 «Халықаралық қатынастар» бакалавриатының оқу бағдарламасын аяқтаған соң  
білімін 5М020200 «Халықаралық қатынастар» магистратурада  жалғастыра алады. 

Білім 

алушылар 

үшін 

қосымша 

ақпарат 

Орналасу/тұрғын жай – 1789 орынға арналған студенттердің  жайлы үйі, онда сабаққа 

дайындалуға және демалу  үшін жайлы - " Кітапхана ", "Оқу залы" және "Интернет-кафе" 

қарастырылған. 

Тамақтандыру - уақтылы және сапалы  тамақтануы университетінің оқу корпустарындағы 

асханалар жұмысы арқылы қамтамасыз етілген. 

Мекен жайы Тамақтану нысанының 

атауы 

(асхана, кафе, буфет) 

Жөнелту 

қабілеті 

(отырғызу 

орныың саны)  

Тамақтану нысанының 

санитарлық ережелер мен 

нормаларға сай келетіні 

туралы санитарлық-

эпидемиологиялық 

тұжырымдаманың болуы  

(күні және номері) 

№1 оқу корпусы 

(30 -Гв.дивизия 

к.,34) 

Асхана

 
Асхана 

58 
  

  

 

32 

№ F.01.X. 07.02.2018 ж. 
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        Медициналық қызмет көрсету - Студенттерге университеттің дәрігерлік медициналық 

пунктінде (СЭС және МПС талаптарына сәйкес келетін), дәрігерлік бақылаулар, 

профилактикалық шаралар жүргізіледі, алғашқы медициналық жәрдем көрсетіледі. Өскемен 

қалалық № 1 емханасымен студенттерге және қызметкерлерге медициналық қызмет көрсету 

туралы шарт бар. Қалалық "денсаулық орталығының" қызметкерлері студенттермен үнемі 

кездесіп, "Дөңгелек үстелдер" өткізеді. Санитарлық жай-күйін бақылауды медициналық 

пунктің меңгерушісі жүзеге асырады, тиісті объектілер мен жатақханаларды осы жағдайларда 

ұстау үшін жауапкершілік оқу корпусынын  коменданттары атқарады. 

        Студенттік кеңсе - Жастар саясатының орталығы, университеттің құрылымдық 

бөлімшесі болып табылады, сондай-ақ бұрын құрылған және топтасқан Жастар ісі комитеті 

  

№2 оқу корпусы, 

 (Бажов к.,7) 

Буфет 

 

48 № 1534 

10.08.2010ж. 

№3  оқу корпусы   

(30 -Гв.дивизия 

к.,36) 

Асхана 

 

 

 

 

24 

№ 915 

10.06.2009ж. 

№4 оқу корпусы  

(Революционная 

к.,2а) 

Столовая 

 

28 № 915 

10.06.2009ж. 

№7 оқу корпусы  

 (Ворошилов к.,14) 

Асхана 

 

32 № 1535 

10.08.2010ж. 

№9 оқу корпусы  

(ул.Крылова,72) 

Асхана 

 
 

36 № 1536 

10.08.2010ж. 
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мәдениет орталығы және  Университеттің студенттік жастар бірлестіктері: "Нұр Отан" ХДП 

жастар қанаты,  республикалық жастар ұйымының филиалы "Жас Отан", "Қазақстан 

студенттер альянсы" , "Қыран" полициясына студенттік жәрдем жасағы, Студенттік жастар 

еңбек отрядтары. 

        Білім алуға жасалған жағдайлар (оқу үшін материалдық база): 

Мультимедиялық жабдықталған кабинеттер – 5, Арнайы кабинеттер - 7,  Спорт залы – 2, Суда 

жүзу лаборатория – 1, оқу залы – 1, ҚР БҒМ ҒК Ш.Уалиханов атындағы тарих және 

этнология институтының филиалының кабинеті, жаңа компьютерлік құрылғылармен 

жабдықталған Алтайтану ҒЗИ. 

        Студенттік ассоциациялар: 

Студенческие ассоциации. 

- «Қыран» полицияға жәрдем етуші студенттік отряды 

- ШҚМУ дебат клубы  

- студентік заң клиникасы 

- «Әлем» хореографиялық студиясы 

- қазақ фольклорлық ансамблі 

- студенттік театр 

- факультеттердің КТК командалары  

- жанрлық әндер шығармашылық бірлестігі  

- «Жас Қалам» жас ақындар шығармашылықө бірлестігі 

Бағдарламаның кредиттер көрсетілген құрылымы (жылына 60 ECTSТ кредиттер) 
Пәндер 

цикл 
дисципл

ин 

Пәннің 
коды  

Пәннің атауы  ECTS бойынша 

кредит саны 

Семестр 

1 курс 

ООД ОК K(R)Ya -
11102 

Қазақ (орыс) тілі 
Казахский (русский) язык 
Kazakh (Russian) Language 

10 1,2 

ООД ОК IYa -11101 Шет тілі 
Иностранный язык 
Foreign language 

10 1,2 

ООД ОК SIK -1104 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 
Современная история Казахстана 
The modern history of Kazakhstan 

5 1 

ООД ОК IKT -1103 Ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар (ағылшын тілде) 
Информационно-коммуникационные 
технологии (на англ. языке) 
Information and communication 
technologies (in English language) 

5 2 

ООД ОК OP -1101 Құқық негіздері 
Основы права 
Bases of law 

3 2 

ООД ОК OEР -1104 Экономика және кәсіпкерліктің 
негіздері  
Основы экономики и 
предпринимательства  
The basics of Economics and 
entrepreneurship 

3 1 

ООД ОК PS -1107 Саясаттану-әлеуметтану 
Политология-социология 
Political science-sociology 

5 1 

БП МК 

DKS -2201 Дипломатиялық және консулдық 
қызмет 
Дипломатическая и консульская 
служба 
Diplomatic and Consular Service 

5 2 

БП ТК 

DSIZS -
1204 

Шетелдердің ежелгі және 
ортағасырлар тарихы 
Древняя и средневековая история 
зарубежных стран 
Ancient and medieval history of foreign 
countries 

7 1 
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БП ТК 

NNIZS -
1201 

Шетелдердің жаңа және қазіргі заман 
тарихы 
Новая и новейшая история 
зарубежных стран  
Modern and Contemporary History of 
foreign countries 

7 2 

 UP Оқу іс-тәжірибе 
Учебная практика 
Teaching practice 

2 2 

   62  

2 курс 

БП ТК 

SPIIa -
2202 

Мамандандырылған кәсіби шет тілі 
Специализированный 
профессиональный иностранный язык 
Specialized professional foreign 
language 

5 4 

БП ТК 
OAK -
2201 

Жемқорлық мәдениеттің негіздері 
Основы антикоррупционной культуры 
Bases of anticorruption culture 

3 3 

OOД ОК 
 

Fil -2108 Философия 
Философия 
Philosophy 

5 4 

ПП ТК 

IFPG -
2309 

Ежелгі заманнан қазіргі кезеңге 
дейінгі саяси шекаралардың 
қалыптасу тарихы  
История формирования политических 
границ с древнейших времен до 
наших дней 
The history of political borders from the  
earliest times to the present 

5 3 

БП МК 

PK(R)Ya -
2201 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 
Профессиональный 
казахский(русский) язык 
Professional Kazakh (Russian) Language 

3 3 

БП МК 

POIYa -
2202 

Кәсіби-бағытталған шет тілі 
Профессионально-ориентированный 
иностранный язык 
Professionally-oriented foreign language 

3 4 

БП ТК 
OIYa1 -

2203 
Негізгі шет тілі (1 бөлім) 
Основной иностранный язык (1 часть) 
Primary foreign language (part 1) 

5 3 

БП ТК 
OIYa2 -

2203 
Негізгі шет тілі (2 бөлім) 
Основной иностранный язык (2 часть) 
Primary foreign language (part 2) 

5 4 

БП МК 

IMO -2217 Жаңа замандағы халықаралық 
қатынастар тарихы 
История международных отношений в 
новое время 
History of International Relations in the 
Modern Age 

5 3 

БП МК 

INObNB -
2218 

Қазіргі замандағы халықаралық 
қатынастар тарихы 
История международных отношений в 
новейшее время 
The history of international relations in 
recent times 

5 4 

БП ТК 

TVDP -
2219 

Дипломатиялық келіссөздер жүргізу 
техникасы 
Техника ведения дипломатических 
переговоров 
Technique of conducting diplomatic 
negotiations 

3 4 

БП ТК 
VIYa -
22201 

Екінші шет тілі 
Второй иностранный язык 
the second foreign language 

9 3,4 



11 

ПП ТК 
IK -2302 Қытайдың тарихы 

История Китая 
History of China 

5 3 

ПП ТК 
IG -2302 Германияның тарихы 

История Германии 
History of Germany 

 PP Өндірістік іс-тәжірибе 
Производственная практика 
Field (School) practice 

2 4 

   63  

3 курс 

БП ТК 

PIYa1 -3204 Шетел тіліндегі тәжірибе курсы (1 
бөлім) 
Практический иностранный язык (1 
часть) 
Practical foreign language (part 1) 

7 5 

БД КВ PIYa2 -3205 Шетел тіліндегі тәжірибе курсы (2 
бөлім) 
Практический иностранный язык (2 
часть) 
Practical foreign language (part 2) 

7 6 

ПП МК 

VPRK -3307 Қазақстан Республикасының сыртқы 
саясаты 
Внешняя политикa Республики 
Казахстан 
The Republic of Kazakhstan foreign 
policy 

5 6 

ПП ТК 

SSM -3308 Халықаралық қатынастардың қазіргі 
жүйесі 
Современная система международных 
отношении 
The modern system of international 
relations 

5 5 

БП МК 
DD -3213 Дипломатиялық құжаттама 

Дипломатическая документация 
Diplomatic Documentation 

5 5 

ПП ТК DPE -3314 Дипломатиялық этикет және хаттама 
Дипломатический этикет и протокол 
Diplomatic etiquette and protocol 

5 6 

ПП МК MD -3316 Көпжақты дипломатия 
Многосторонняя дипломатия 
Multilateral diplomacy 

3 6 

ПП ТК MO -3315 Халықаралық ұйымдар 
Международные организации 
International Organizations 

5 6 

БП ТК 
VIYa -33208 Екінші шет тілі 

Второй иностранный язык 
The  second foreign language 

9 5,6 

ПП ТК 

PMIATR -
3309 

Әлемдік интеграция үрдістері (Азия-
Тынық мұхит аймағы) 
Процессы мировой интеграции 
(Азиатско-Тихоокеанский регион) 
The processes of global integration (Asia 
Pacific region) 

5 5 

ПП ТК 

PMIEP -3309 Әлемдік интеграция үрдістері (Еуразия 
кеңістігі) 
Процессы мировой интеграции 
(Евразийское пространство) 
The processes of global integration (the 
Eurasian space) 

ПП ТК 

OGVR -3310 Геосаясат негіздері (Шығыс аймағы) 
Основы геополитики (Восточный 
регион) 
Foundations of Geopolitics (East Region) 

5 5 

ПП ТК OGEP -3310 Геосаясат негіздері (Еуразия кеңістігі) 
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Основы геополитики (Евразийское 
пространство) 
Foundations of Geopolitics (the Eurasian 
space) 

ПП ТК 

SKVR -3308 Қәзіргі заман қақтығыстары және 
оларды реттеу әдістері (Шығыстың 
аймағы) 
Современные конфликты и методы их 
урегулирования (Восточный регион) 
Contemporary conflicts and the methods 
of solving them (East Region) 

5 5 

ПП ТК 

SKPP -3308 Қәзіргі заман қақтығыстары және 
оларды реттеу әдістері (кейін советтік 
ая) 
Современные конфликты и методы их 
урегулирования (постсоветское 
пространство) 
Contemporary conflicts and the methods 
of solving them (former Soviet Union) 

 PP Өндірістік іс-тәжірибе 
Производственная практика 
Field (School) practice 

2 6 

   68  

4 курс 

БП ТК 
DIL -4207 Негізгі шет тілі нің бизнес курсы 

Деловой иностранный язык 
Business foreign language 

7 7 

БП ТК 
PPiRf -4208 Тәржімелеу және референттеу ережесі 

Правила перевода и реферирования 
Translation rules and abstracting 

5 7 

БП МК 

SPMO -4201 Халықаралық қатынастардың қазіргі 
мәселелері 
Современные проблемы 
международных отношений 
Modern problems of international 
relations 

5 7 

БП ТК 

MES -4212 Халықаралық экономикалық 
ынтымақтастық  
Международное экономическое 
сотрудничество  
International economic cooperation  

5 7 

ПП ТК 

KObiNStSp -
4303 

Германияның білім беру, ғылым және 
мәдениеті 
Культура, образование и наука 
Германии 
Culture, education and research in 
Germany 

5 7 

ПП ТК 

KObiNStSp -
4303 

Қытайдың мәдениеті, білім және 
ғылымы 
Культура,образование и наука Китая 
Culture, Education and Science in China 

П ТК 

PSVPG -4304 Саяси жүйе және Германияның сырт 
саясаты 
Политическая система и внешняя 
политика Германии 
The political system and foreign policy of 
Germany 

5 7 

ПП ТК 

PSVPA -4304 Қытайдың саяси жүйесі және сыртқы 
саясаты  
Политическая система и внешняя 
политика Китая 
The political system and foreign policy of 
China 

 PP Өндірістік іс-тәжірибе 
Производственная практика 

10 8 
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Field (School) practice 

 PdP Диплом алдындағы іс-тәжірибе 
Преддипломная практика 
Pre-diploma practice 

2 8 

  Мамандық бойынша мемлекеттік 
емтихан 
Государственный экзамен по 
специальности 
State examination in the specialty 

7 8 

  Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу 
және қорғау немесе екі бейіндеуші пән 
бойынша мемлекеттік емтихан 
тапсыру 
Написание и защита дипломной 
работы (проекта) или сдача 
государственных экзаменов по двум 
профилирующим дисциплинам 
Writing and defence of diploma work 
(project) or handing over of state 
examinations on two profiling disciplines 

8 8 

   59  

 
Қорытынды емтихандар 
Әрбір пән бойынша ауызша (билеттер түрінде) немесе жазбаша  түрінде емтихан  
тапсырылады. 8-ші семестрде мамандық бойынша мемлекеттік емтихан тапсырылады   
және дипломдық жұмыс қорғалады. 
Студент өзінің дипломдық жұмысын ( жобасын) 8-ші семестр соңында немесе 12-ші 
триместрде мемлекеттік аттестациялау комиссиясының отырысында жария түрде 
қорғайды.    

 
Әрбір пән бойынша дәріс оқитын оқутышылардың тегі, аты, әкесінің аты:  
1) 1) Ражепаева Ф.З. Қазақстан тарихы және ӘГП кафедрасының доценті, т.ғ.к., мамандық 
бойынша оқитын  курстар: «Дипломатиялық және  консулдық қызмет»,  «Дипломатиялық 
протокол және этикет», «Келіссөздер жүргізу техникасы», «Дипломатиялық құжаттама» 
пәндері бойынша курстар оқиды; 
2) Өскембай А.А. т.ғ.к., «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» курсын оқиды;  
3) Егоренкова Е.Н. Қазақстан тарихы және ӘГП кафедрасының аға оқытушысы, тарих 
магистрі  «Шетелдердің ежелгі және ортағасырлар тарихы», «Шетелдердің жаңа және 
қазіргі заман тарихы», «Жаңа замандағы халықаралық қатынастар тарихы», «Қазіргі 
замандағы халықаралық қатынастар тарихы», «Мамандану елінің саяси жүйесі және 
сыртқы саясаты», «Қазіргі шиеленістер және оларды реттеу жолдары», «Көпжақты 
дипломатия» пәндерін жүргізеді; 
4) Жаманбаева Л.К. Қазақстан тарихы және ӘГП кафедрасының аға оқытушысы, тарих 
магистрі  «Шетелдердің ежелгі және ортағасырлар тарихы», «Геосаясат негіздері», «ХҚ 
қазіргі жүйесі», «Жаңа замандағы халықаралық қатынастар тарихы», «Дипломатиялық 
және консулдық қызмет», «Көпжақты дипломатия»; 
5) Нурбекова Р.К., Қазақстан тарихы және ӘГП кафедрасының доценті, т.ғ.к., мамандық  
бойынша оқитын курстар: «Қазақстанның сыртқы саясаты», «Қазіргі замандағы 
халықаралық қатынастар тарихы»;  
6) Калимолдина Ж.А. Қазақстан тарихы және ӘГП кафедрасының аға оқытушысы, тарих 
магистрі «Геосаясат негіздері (Европа және Америка елдері)», «Қытай тарихы», Ежелгі 
заманнан қазіргі кезеңге дейінгі саяси шекаралардың қалыптасу тарихы пәндерін 
жүргізеді;  
7) Булгынбаева А.К. Қазақстан тарихы және ӘГП кафедрасының аға оқытушысы, тарих 
магистрі «Қазіргі шиеленістер және оларды реттеу жолдары», «Халықаралық ұйымдар», 
«Дипломатиялық құжаттама», «Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері» 
пәндерінен курстар оқиды;   
8) Хизат А., оқытушы , «Негізгі шет тілі (1,2, бөлімдер)», «Мамандану елінің шет тілі (1,2 
бөлімдер)», «Екінші шет тілі», «Кәсіптік-бағдарланған шет тілі» пәндерін жүргізеді.  

 2 Жекелеген пәндердің сипаттамасы. 1А Қосымшасы 
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ПӘННІҢ/КУРСТЫҢ АТАУЫ/ ЮНИТА 
Шетелдердің ежелгі және ортағасырлар тарихы  

Пәннің коды  Пәннің түрі  Курстың/пәннің деңгейі Оқыту жылы  Оқыту семестрі  Кредиттер саны 

DSIZS -1201 БП ТК 1 жыл 1 семестр 7 

Лектордың/профессордың А.Т.Ә. Егоренкова Е.Н., Жаманбаева Л.К.  
Курстың мақсаты - алғашқы мемлекеттердің қалыптасу мен даму уақыты және осымен байланысты 

протомемлекеттердің құрылу үрдісі, социогенез, ежелгі және ортағасырлардағы Еуропа мен Шығыс 
мемлекеттерінің қалыптасуы мен дамуындағы ерекшеліктер сияқты мәселелер туралы біртұтас көзқарас 
қалыптастыру.  

Пререквизиттер: Орта мектептің базалық  курсы  
Курс/пәннің мазмұны: Курс шеңберінде дүние және ортағасырлар тарихының басты оқиғалары мен 

үрдістері: антропогенез, социогенез, ежелгі Шығыстағы алғашқы өркениеттердің  пайда болуы, антикалық 
өркениет, феодалдық жүйе, ортағасырлық мәдениет және Ренессанс, ерте капитализм мәдениетінің 
қалыптасуы қарастырылады. 

Құзіреттілігі: Кәсіптік құзіретілігі (Кқ) - тәжирібелік қызметте білімді және қабілетті белгіленген 
стандарттарға сәйкес міндеттерді орындау, практикалық тәжірибе негізінде нәтижелі  әрекет ету.  
Оқытылатын пәнінің саласындағы арнайы құзреттілік өз бетімен білім алуға дайындығы және қабілеті. 
Әдістемелік құзіреттілік білім алушылардың білімі мен біліктілігін қалыптастыру, өнімді оқу-таным 
қызметін ұйымдастыру (түрлі ақпарат көздерінен, соның ішінде қосымша көздерден білім ала білу). Жалпы 
білімділік құзіретіліктері кәсібилік және  коммуникативтілік.  

Ұсынылатын әдебиеттер:  
1. Егоренкова Е.Н. Древняя и средневековая история зарубежных стран.- Усть-Каменогорск, 2017. 
2 Жаманбаева Л.К. Шетелдердің ежелгі және ортағасырлар тарихы. Оқу құралы. Өскемен, 2018. 
3 Хлебов А. Краткая история Средних веков: Эпоха, государства, сражения, люди. – М.,  Пальмира, 

2017. 
4 Девлетов О. У. Лекции по истории Древнего Востока: учебное пособие.- М., Директ-Медиа, 2015. 
5 Хлебов А. Краткая история Средних веков: Эпоха, государства, сражения, люди. – М.,  Пальмира, 

2017 
6 Төртінші индустриялық революция : [оқулық] / К. Шваб. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 200 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 
оқулық) 

7 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  
Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 
Әдістер/бағалау түрі: рейтинг, емтихан 
Оқыту тілі: орысша, қазақша 

 
ПӘННІҢ/КУРСТЫҢ АТАУЫ/ ЮНИТА 
Шетелдердің жаңа және қазіргі заман тарихы  

Пәннің коды Пәннің түрі Курс деңгейі/пәндер Оқу жылы Оқу семестрі Кредит саны 

NNIZS -1204 БП  МК 1 жыл 2 семестр 7 

Лектордың/профессордың А.Т.Ә. Егоренкова Е.Н., Нурбекова  Р.К. 
Курстың мақсаты:капиталистік жүйе мен буржуазиялық қоғамның орнығу уақыты және сонымен 

байланысты: өнеркәсіп төңкерісі, буржуазиялық революция, 19-20 ғғ. аралығында халықаралық 
қатынастардың қалыптасуы, 20 ғ. Европа және Шығыстағы мемлекеттің даму ерекшеліктері, 20-21 ғғ. 
аралығындағы әлемдік дамудың жалпы тенденцияларындағы өзгерістер сияқты мәселелер туралы жалпы 
түсінік қалыптастыру.  

Пререквизиттер: Шетелдердің ежелгі және ортағасырлар тарихы, Қазақстан тарихы  
Курс/пәннің мазмұны: Буржуазиялық қоғамының және капиталистік жүйесінің  қалыптасу уақыты 

мен осыған байланысты мәселелер туралы тұтас көзқарас қалыптастыру: өнеркәсіп төңкерісі, буржуазиялық 
революция, 19-20 ғғ. халықаралық қайшылықтар, 20ғ. Еуропа және Шығыс аймақтағы мемлекеттердің даму 
ерекшеліктері,  20-21 ғғ. әлемнің дамуындағы жалпы тенденцияларындағы өзгерістер. 

Құзіреттілігі: Кәсіптік құзіретілігі (Кқ) - тәжирібелік қызметте білімді және қабілетті белгіленген 
стандарттарға сәйкес міндеттерді орындау, практикалық тәжірибе негізінде нәтижелі  әрекет ету.  
Оқытылатын пәнінің саласындағы арнайы құзреттілік өз бетімен білім алуға дайындығы және қабілеті. 
Әдістемелік құзіреттілік білім алушылардың білімі мен біліктілігін қалыптастыру, өнімді оқу-таным 
қызметін ұйымдастыру (түрлі ақпарат көздерінен, соның ішінде қосымша көздерден білім ала білу). Жалпы 
білімділік құзіретіліктері кәсібилік және  коммуникативтілік.  

Ұсынылатын әдебиеттер:  
1. Пленков О.Ю. Новейшая  история. Учебник для СПО. – М.,Юрайт, 2016. 
2. Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новое и новейшее время. В 2частях. - М.:  Владос, 

2014 
3. Лунёв С.И.История  стран Азии и Африки после Второй мировой войны. В 2 ч.- М.,  МГИМО, 

2018. 
4. Историческая  социология. В 3 ч. Часть 3. Индустриальное и постиндустриальное общество.. 

Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры.- М., Юрайт, 2018 
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5 Кальвокоресси П. Мировая политика с 1945 года / World politics since 1945. – М.,  Международные 
отношения, 2016 

6 Төртінші индустриялық революция : [оқулық] / К. Шваб. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 
Қоғамдық қоры, 2018. - 200 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 
оқулық) 

7 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  
Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 
Әдістер/бағалау түрі: рейтинг, емтихан 
Оқыту тілі: орысша, қазақша 

 

ПӘННІҢ/КУРСТЫҢ АТАУЫ/ ЮНИТА 

Бастысы шет тілі (1 бөлім) 

Пәннің коды  Пәннің түрі  Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқыту жылы  Оқыту 

семестрі  

Кредиттер 

саны 

OIYa1 -2203 БП ТК 2 жыл 3 семестр 5 

Лектордың/профессордың А.Т.Ә. Хизат А., Козлова А.Л. 

Курстың мақсаты: таңдап алынған аймағының шет тілін кәсіби білім негізінде меңгеру 

Пререквизиттер: Шет тілі 

Курс/пәннің мазмұны: білім беру процесінің жалпы бағдарына байланысты метапәндік және пәндік 

оқыту мақсатына жету үшін құзіреттілік тәсіл негізінде коммуникативтік, тілдік және лингвистикалық 

(тілдік)  және мәдениеттану құзіреттерді қалыптастыру. 

Құзіреттілігі: Кәсіптік құзіретілігі (Кқ) - тәжирібелік қызметте білімді және қабілетті белгіленген 

стандарттарға сәйкес міндеттерді орындау, практикалық тәжірибе негізінде нәтижелі  әрекет ету.  

Оқытылатын пәнінің саласындағы арнайы құзреттілік өз бетімен білім алуға дайындығы және қабілеті. 

Әдістемелік құзіреттілік білім алушылардың білімі мен біліктілігін қалыптастыру, өнімді оқу-таным 

қызметін ұйымдастыру (түрлі ақпарат көздерінен, соның ішінде қосымша көздерден білім ала білу). Жалпы 

білімділік құзіретіліктері кәсібилік және  коммуникативтілік.  

Ұсынылатын әдебиеттер:  
1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / S. Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - 

Macmillan, 2017.  

2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook with key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 

2017. - 95 p.  

3 Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - 

М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  2015. 

4. Clandfield, Lindsay. Global:  Intermediate teacher's book / L. Clandfield, R. R. Benne. - : Macmillan, 2014 

5 Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация  / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық). 

6 Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. Фромкин. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 608 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау түрі: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орысша, қазақша 

 

 

ПӘННІҢ/КУРСТЫҢ АТАУЫ/ ЮНИТА 

Бастысы шет тілі (2 бөлім) 

Пәннің коды  Пәннің түрі  Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқыту жылы  Оқыту 

семестрі  

Кредиттер 

саны 

OIYa2 -2203 БП ТК 2 жыл 4 семестр 5 

Лектордың/профессордың А.Т.Ә. Хизат А., КозловаА.Л. 

Курстың мақсаты: таңдап алынған аймағының шет тілін кәсіби білім негізінде меңгеру 

Пререквизиттер: Бастысы шет тілі (1 бөлім) 

Курс/пәннің мазмұны: білім беру процесінің жалпы бағдарына байланысты метапәндік және пәндік 

оқыту мақсатына жету үшін құзіреттілік тәсіл негізінде коммуникативтік, тілдік және лингвистикалық 

(тілдік)  және мәдениеттану құзіреттерді қалыптастыру. 

Құзіреттілігі: Кәсіптік құзіретілігі (Кқ) - тәжирібелік қызметте білімді және қабілетті белгіленген 

стандарттарға сәйкес міндеттерді орындау, практикалық тәжірибе негізінде нәтижелі  әрекет ету.  

Оқытылатын пәнінің саласындағы арнайы құзреттілік өз бетімен білім алуға дайындығы және қабілеті. 

Әдістемелік құзіреттілік білім алушылардың білімі мен біліктілігін қалыптастыру, өнімді оқу-таным 

қызметін ұйымдастыру (түрлі ақпарат көздерінен, соның ішінде қосымша көздерден білім ала білу). Жалпы 
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білімділік құзіретіліктері кәсібилік және  коммуникативтілік.  

Ұсынылатын әдебиеттер:  
1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / S. Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - 

Macmillan, 2017.  

2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook with key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 

2017. - 95 p.  

3 Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - 

М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  2015. 

4. Clandfield, Lindsay. Global:  Intermediate teacher's book / L. Clandfield, R. R. Benne. - : Macmillan, 2014 

5 Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация  / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық). 

6 Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. Фромкин. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 608 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау түрі: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орысша, қазақша 

 

ПӘННІҢ/КУРСТЫҢ АТАУЫ/ ЮНИТА 

Жаңа замандағы халықаралық қатынастар тарихы  

Пәннің коды  Пәннің түрі  Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқыту жылы  Оқыту 

семестрі  

Кредиттер 

саны 

IMO -2201 БП МК 2 жыл 3 семестр 5 

Лектордың/профессордың А.Т.Ә. Жаманбаева Л.К., Егоренкова Е.Н. 

Курстың мақсаты: Жаңа заман кезеңіндегі күрделі саяси құбылыс ретіндегі халықаралық 

қатынастар жүйесінің мәнін білу және түсіну, осы кезеңде өтіп жатқан үрдістерді ұғыну   

Пререквизиттер: Шетелдердің жаңа және қазіргі заман тарихы  

Курс/пәннің мазмұны: Жаңа заман кезіндегі халықаралық қатынастар жүйесінің  негізгі  оқиғалары, 

күрделі саяси құбылыс ретінде мәселелерінің мәні мен типологиясы, әлемдік және әр аймаққа байланысты 

жалпы заңдылықтар қарастырылады, саяси жүйелерінің, қоғам мен табиғаттың өзара қарым-қатынастағы 

әлемдік шаруашылық байланыстардың негізгі өзгерістері зерделенеді. Субаймақтық және аймақтық 

деңгейдегі өңірлік қауіпсіздік мәселелеріне, үкіметаралық ұйымдар және халықаралық мекемелер 

шеңберіндегі әлемдік үрдістердің құқықтық реттеу мәселелеріне маңызды көңіл бөлінеді. 

Құзіреттілігі: Кәсіптік құзіретілігі (Кқ) - тәжирібелік қызметте білімді және қабілетті белгіленген 

стандарттарға сәйкес міндеттерді орындау, практикалық тәжірибе негізінде нәтижелі  әрекет ету.  

Оқытылатын пәнінің саласындағы арнайы құзреттілік өз бетімен білім алуға дайындығы және қабілеті. 

Әдістемелік құзіреттілік білім алушылардың білімі мен біліктілігін қалыптастыру, өнімді оқу-таным 

қызметін ұйымдастыру (түрлі ақпарат көздерінен, соның ішінде қосымша көздерден білім ала білу). Жалпы 

білімділік құзіретіліктері кәсібилік және  коммуникативтілік.  

Ұсынылатын әдебиеттер:  
1 Батюк В.И. История международных отношений . – М., Юрайт, 2017 

2. Власов Н.А. История международных отношений. Учебник и практикум– М., Юрайт, 2017 

3 Белозеров В.К. Современные международные отношения. Учебник и практикум. – М., Юрайт, 2015 

4. Мировая политика и международные отношения: СПб.: Питер 2016.- 448 с. 

5 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

6 Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау түрі: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орысша, қазақша 

 

ПӘННІҢ/КУРСТЫҢ АТАУЫ/ ЮНИТА 

Қазіргі замандағы халықаралық қатынастар тарихы  

Пәннің коды  Пәннің түрі  Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқыту жылы  Оқыту 

семестрі  

Кредиттер 

саны 

INObNB -2201 БП МК 2 жыл 4 семестр 5 

Лектордың/профессордың А.Т.Ә. Егоренкова Е.Н. , Нурбекова Р.К. 

Курстың мақсаты: Қазіргі заман кезіндегі халықаралық қатынастар тарихының негізгі оқиғалары 

мен тенденцияларымен танысу және зерттеу 

Пререквизиттер:   Жаңа замандағы халықаралық қатынастар тарихы  
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Курс/пәннің мазмұны: Курс қазіргі замандағы халықаралық қатынастардың негізгі кезеңдері мен 

заңдылықтарын, осы уақыт аралығындағы негізгі оқиғаларды, түрлі аймақтардағы халықаралық 

ынтымақтастықтың мазмұны мен формаларын қарастырады, халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесінің 

басты бағыттары тереңдетіліп оқытылады.  

Құзіреттілігі: Кәсіптік құзіретілігі (Кқ) - тәжирібелік қызметте білімді және қабілетті белгіленген 

стандарттарға сәйкес міндеттерді орындау, практикалық тәжірибе негізінде нәтижелі  әрекет ету.  

Оқытылатын пәнінің саласындағы арнайы құзреттілік өз бетімен білім алуға дайындығы және қабілеті. 

Әдістемелік құзіреттілік білім алушылардың білімі мен біліктілігін қалыптастыру, өнімді оқу-таным 

қызметін ұйымдастыру (түрлі ақпарат көздерінен, соның ішінде қосымша көздерден білім ала білу). Жалпы 

білімділік құзіретіліктері кәсібилік және  коммуникативтілік.  

Ұсынылатын әдебиеттер:  
1 Батюк В.И. История международных отношений . – М., Юрайт, 2017 

2. Власов Н.А. История международных отношений. Учебник и практикум– М., Юрайт, 2017 

3 Белозеров В.К. Современные международные отношения. Учебник и практикум. – М., Юрайт, 2015 

4. Мировая политика и международные отношения: СПб.: Питер 2016.- 448 с. 

5 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

6 Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау түрі: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орысша, қазақша 

 

ПӘННІҢ/КУРСТЫҢ АТАУЫ/ ЮНИТА 

Дипломатиялық келіссөздерді жүргізу техникасы 

Пәннің коды  Пәннің түрі  Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқыту жылы  Оқыту 

семестрі  

Кредиттер 

саны 

TVDP -2301 БП ТК 2 жыл 4 семестр 5 

Лектордың/профессордың А.Т.Ә. Ражепаева Ф.З.,Жаманбаева Л.К. 

Курстың мақсаты: болашақ халықаралық қатынастар мамандарының бойында дипломатиялық 

жұмыстың ерекше түрі ретіндегі келіссөздер үрдісі туралы түсінік қалыптастыру, халықаралық 

келіссөздерді жүргізу ерекшеліктерін ашу. 

Пререквизиттер:  Философия, Құқық негіздері, Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Курс/пәннің мазмұны: келісссөздер жүргізудің ережелері және әдістері және  келісссөздер жүргізудің 

техникасы бойынша сәйкес дағдыларды игеру; келіссөздер үрдісінің даму нұсқаларын, келісссөздер 

үрдісінің стратегиясы және тактикасы, келіссөздердің ұлттық стильдері. 

Құзіреттілігі: Кәсіптік құзіретілігі (Кқ) - тәжирібелік қызметте білімді және қабілетті белгіленген 

стандарттарға сәйкес міндеттерді орындау, практикалық тәжірибе негізінде нәтижелі  әрекет ету.  

Оқытылатын пәнінің саласындағы арнайы құзреттілік өз бетімен білім алуға дайындығы және қабілеті. 

Әдістемелік құзіреттілік білім алушылардың білімі мен біліктілігін қалыптастыру, өнімді оқу-таным 

қызметін ұйымдастыру (түрлі ақпарат көздерінен, соның ішінде қосымша көздерден білім ала білу). Жалпы 

білімділік құзіретіліктері кәсібилік және  коммуникативтілік.  

Ұсынылатын әдебиеттер:  
1. Захарова А.Н. Основы дипломатической и консульской службы. Учебное пособие. – М., Юрайт, 

2015 

2  Камалов Н.М. Техники переговоров. Тренинги и мастер-классы для индивидуального и группового 

обучения– М., Юрайт, 2014 

3 Лукашук И. Дипломатические переговоры и принимаемые на них акты. – М., Нотв Бене, 2014 

4 Василенко И. Искусство международных переговоров. Учебное пособие.- М., Международные 

отношения, 2014 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау түрі: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орысша, қазақша 

 

ПӘННІҢ/КУРСТЫҢ АТАУЫ/ ЮНИТА 

Қытай тарихы  

Пәннің коды  Пәннің түрі  Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқыту жылы  Оқыту 

семестрі  

Кредиттер 

саны 

IStSp -2304 ПП ТК 2 жыл 3 семестр 5 

Лектордың/профессордың А.Т.Ә. Калимолдина Ж.А. 

Курстың мақсаты: Қытай тарихы бойынша білімдерді жүйелеу, тереңдету және жинақтау 

Пререквизиттер: Шетелдердің ежелгі және ортағасырлар тарихы, Шетелдердің жаңа және қазіргі 
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заман тарихы  

Курс/пәннің мазмұны: Қытай тарихын кезеңдестіру, әрбір кезеңнің сипаты; Қытайдың ежелгі 

тарихы; Ортағасырлардағы Қытай; Жаңа замандағы Қытай – капитализмнің туу және дамуы; 20 ғ.басындағы 

буржуазиялық реформалар және революциялық қозғалыстар; Қазіргі замандағы Қытай – Қытай Халық 

Республикасының құрылуы; Қазіргі кезеңдегі ҚХР.  

Құзіреттілігі: Кәсіптік құзіретілігі (Кқ) - тәжирібелік қызметте білімді және қабілетті белгіленген 

стандарттарға сәйкес міндеттерді орындау, практикалық тәжірибе негізінде нәтижелі  әрекет ету.  

Оқытылатын пәнінің саласындағы арнайы құзреттілік өз бетімен білім алуға дайындығы және қабілеті. 

Әдістемелік құзіреттілік білім алушылардың білімі мен біліктілігін қалыптастыру, өнімді оқу-таным 

қызметін ұйымдастыру (түрлі ақпарат көздерінен, соның ішінде қосымша көздерден білім ала білу). Жалпы 

білімділік құзіретіліктері кәсібилік және  коммуникативтілік.  

Ұсынылатын әдебиеттер:  
1 Васильев Л.С. и др. История Китая. Учебник.- М., МГУ,2014 

2. Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. Идеология, история, культура, политика, 

экономика. – М., Институт востоковедения РАН, 2014 

3 Лунёв С.И.История  стран Азии и Африки после Второй мировой войны. В 2 ч.- М.,  МГИМО, 2018 

4 Пленков О.Ю. Новейшая  история. Учебник для СПО. – М.,Юрайт, 2016 

5 Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новое и новейшее время. В 2частях. - М.:  Владос, 

2014 

6 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

7 Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау түрі: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орысша, қазақша 

 

ПӘННІҢ/КУРСТЫҢ АТАУЫ/ ЮНИТА 

Германия тарихы 

Пәннің коды  Пәннің түрі  Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқыту жылы  Оқыту 

семестрі  

Кредиттер 

саны 

IStSp -2304 ПП ТК 2 жыл 3 семестр 5 

Лектордың/профессордың А.Т.Ә. Егоренкова Е.Н. 

Курстың мақсаты: Германия тарихы бойынша білімдерді жүйелеу, тереңдету және жинақтау  

Пререквизиттер: Шетелдердің ежелгі және ортағасырлар тарихы, Шетелдердің жаңа және қазіргі 

заман тарихы. 

Курс/пәннің мазмұны: Германия тарихын кезеңдестіру, әрбір кезеңнің сипаты; Германияның ежелгі 

тарихы; Ортағасырлардағы Германия; Жаңа замандағы Германия– капитализмнің туу және дамуы; Қазіргі 

замандағы Германия. Қазіргі кезеңдегі ГФР. 

Құзіреттілігі: Кәсіптік құзіретілігі (Кқ) - тәжирібелік қызметте білімді және қабілетті белгіленген 

стандарттарға сәйкес міндеттерді орындау, практикалық тәжірибе негізінде нәтижелі  әрекет ету.  

Оқытылатын пәнінің саласындағы арнайы құзреттілік өз бетімен білім алуға дайындығы және қабілеті. 

Әдістемелік құзіреттілік білім алушылардың білімі мен біліктілігін қалыптастыру, өнімді оқу-таным 

қызметін ұйымдастыру (түрлі ақпарат көздерінен, соның ішінде қосымша көздерден білім ала білу). Жалпы 

білімділік құзіретіліктері кәсібилік және  коммуникативтілік.  

Ұсынылатын әдебиеттер:  
1 Пленков О.Ю. Новейшая  история. Учебник для СПО. – М.,Юрайт, 2016 

2 История Германии. В 3т. – М., 2015 

3 Белов В. Современная Германия. Экономика и политика. -  М., Институт Европы Российской 

Академии Наук, Весь Мир, 2015 

4 Захаров В. СВАГ и формирование партийно-политической системы в Советской зоне оккупации 

Германии. 1945-1949. Сборник документов. В 2 томах. – М.,2015 

5 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

6 Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау түрі: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орысша, қазақша 
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ПӘННІҢ/КУРСТЫҢ АТАУЫ/ ЮНИТА 

Шетел тіліндегі тәжірибе курсы (1 бөлім) 

Пәннің коды  Пәннің түрі  Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқыту жылы  Оқыту 

семестрі  

Кредиттер 

саны 

PIYaSS -3202 ПП ТК 3 жыл 5 семестр 7 

Лектордың/профессордың А.Т.Ә. Хизат А., Козлова А.Л.   

Курстың мақсаты: таңдап алған аймақ шет тілінің кәсіптік негіздерін меңгеру.  

Пререквизиттер:  Бастысы шет тілі (1,2 бөлім) 

Курс/пәннің мазмұны: білім беру процесінің жалпы бағдарына байланысты метапәндік және пәндік 

оқыту мақсатына жету үшін құзіреттілік тәсіл негізінде коммуникативтік, тілдік және лингвистикалық 

(тілдік)  және мәдениеттану құзіреттерді қалыптастыру.   

Құзіреттілігі: Кәсіптік құзіретілігі (Кқ) - тәжирібелік қызметте білімді және қабілетті белгіленген 

стандарттарға сәйкес міндеттерді орындау, практикалық тәжірибе негізінде нәтижелі  әрекет ету.  

Оқытылатын пәнінің саласындағы арнайы құзреттілік өз бетімен білім алуға дайындығы және қабілеті. 

Әдістемелік құзіреттілік білім алушылардың білімі мен біліктілігін қалыптастыру, өнімді оқу-таным 

қызметін ұйымдастыру (түрлі ақпарат көздерінен, соның ішінде қосымша көздерден білім ала білу). Жалпы 

білімділік құзіретіліктері кәсібилік және  коммуникативтілік.  

Ұсынылатын әдебиеттер:  
1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / S. Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - 

Macmillan, 2017.  

2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook with key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 

2017. - 95 p.  

3 Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - 

М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  2015. 

4. Clandfield, Lindsay. Global:  Intermediate teacher's book / L. Clandfield, R. R. Benne. - : Macmillan, 2014 

5 Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация  / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық). 

6 Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. Фромкин. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 608 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау түрі: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орысша, қазақша 

 

ПӘННІҢ/КУРСТЫҢ АТАУЫ/ ЮНИТА 

Шетел тіліндегі тәжірибе курсы (2 бөлім) 

Пәннің коды  Пәннің түрі  Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқыту жылы  Оқыту 

семестрі  

Кредиттер 

саны 

PIYaSS -3202 БП ТК 3 жыл 6 семестр 7 

Лектордың/профессордың А.Т.Ә. Хизат А., Козлова А.Л.   

Курстың мақсаты: таңдап алған аймақ шет тілінің кәсіптік негіздерін меңгеру.  

Пререквизиттер:  Шетел тіліндегі тәжірибе курсы (1 бөлім) 

Курс/пәннің мазмұны: білім беру процесінің жалпы бағдарына байланысты метапәндік және пәндік 

оқыту мақсатына жету үшін құзіреттілік тәсіл негізінде коммуникативтік, тілдік және лингвистикалық 

(тілдік)  және мәдениеттану құзіреттерді қалыптастыру.   

Құзіреттілігі: Кәсіптік құзіретілігі (Кқ) - тәжирібелік қызметте білімді және қабілетті белгіленген 

стандарттарға сәйкес міндеттерді орындау, практикалық тәжірибе негізінде нәтижелі  әрекет ету.  

Оқытылатын пәнінің саласындағы арнайы құзреттілік өз бетімен білім алуға дайындығы және қабілеті. 

Әдістемелік құзіреттілік білім алушылардың білімі мен біліктілігін қалыптастыру, өнімді оқу-таным 

қызметін ұйымдастыру (түрлі ақпарат көздерінен, соның ішінде қосымша көздерден білім ала білу). Жалпы 

білімділік құзіретіліктері кәсібилік және  коммуникативтілік.  

Ұсынылатын әдебиеттер:  
1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / S. Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - 

Macmillan, 2017.  

2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook with key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 

2017. - 95 p.  

3 Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - 

М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  2015. 

4. Clandfield, Lindsay. Global:  Intermediate teacher's book / L. Clandfield, R. R. Benne. - : Macmillan, 2014 

5 Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация  / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық). 
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6 Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. Фромкин. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 608 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау түрі: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орысша, қазақша 

 

ПӘННІҢ/КУРСТЫҢ АТАУЫ/ ЮНИТА 

Геосаясат негіздері (Шығыс аймағы)  

Пәннің коды  Пәннің түрі  Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқыту жылы  Оқыту 

семестрі  

Кредиттер 

саны 

OG  3301 ПП ТК 3 жыл 5 семестр 5 

Лектордың/профессордың А.Т.Ә. Жиренова А.Т.    

Курстың мақсаты: анализ  теоретических основ  геосаясат ғылымының теориялық негіздеріне 

талдау жасау (нақты мысалдармен), ХХ ғасырдағы геосаяси үрдістердің өзгеру логикасын, олардың 

заңдылықтары мен Шығыс аймағындағы даму тенденцияларын зерделеу 

Пререквизиттер: Халықаралық қатынастардың қазіргі кездегі жүйесі  

Курс/пәннің мазмұны: геосаяси ойдың қалыптасуы, қазіргі геосаяси мектептер мен концепциялар, 

қазіргі әлемнің басты геосаяси орталықтары, әлемнің қалыптасып келе жатқан геосаяси құрылымындағы 

Орталық Азияның орны мен рөлі қарастырылады. Студенттер Шығыс аймақ шеңберіндегі геосаяси 

өлшемдерге талдау жасап, зерттеуге қажет деректер мен ғылыми әдебиеттерді іздестіру дағдыларын 

дамытады.  

Құзіреттілігі: Кәсіптік құзіретілігі (Кқ) - тәжирібелік қызметте білімді және қабілетті белгіленген 

стандарттарға сәйкес міндеттерді орындау, практикалық тәжірибе негізінде нәтижелі  әрекет ету.  

Оқытылатын пәнінің саласындағы арнайы құзреттілік өз бетімен білім алуға дайындығы және қабілеті. 

Әдістемелік құзіреттілік білім алушылардың білімі мен біліктілігін қалыптастыру, өнімді оқу-таным 

қызметін ұйымдастыру (түрлі ақпарат көздерінен, соның ішінде қосымша көздерден білім ала білу). Жалпы 

білімділік құзіретіліктері кәсібилік және  коммуникативтілік.  

Ұсынылатын әдебиеттер:  
1 Лукьянович Н. Геополитика 2-е изд. Учебник для академического бакалавриата – М.,Юрайт,2018 

2 Василенко И.А. Геополитика современного мира 4-е изд., пер. и доп. Учебник для академического 

бакалавриата.- М., МГУ, 2017 

3 Кефели И.Ф., Кузнецов Д.И. Евразийский вектор глобальной геополитики. -  СПБ, 2017 

4 Ильин И.В., Леонова О.Г. Политическая  глобалистика. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. – М.,МГУ, 2017  

5 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

6 Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау түрі: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орысша, қазақша 

 

ПӘННІҢ/КУРСТЫҢ АТАУЫ/ ЮНИТА 

Халықаралық қатынастардың қазіргі кездегі жүйесі  

Пәннің коды  Пәннің түрі  Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқыту жылы  Оқыту 

семестрі  

Кредиттер 

саны 

SSM 3205 ПП ТК 3 жыл 5 семестр 5 кредит 

Лектордың/профессордың А.Т.Ә. Калимолдина Ж.А., Егоренкова Е.Н.  

Курстың мақсаты: қазіргі кездегі халықаралық қатынастар жүйесінің күрделі саяси құбылыс 

ретіндегі мәнін білу және түсіну. 

Пререквизиттер: Саясаттану-әлеуметтану, Қазіргі замандағы халықаралық қатынастар тарихы  

Курс/пәннің мазмұны: Халықаралық қатынастардың теориясы және тәжірибесіне байланысты 

ғылыми терминологияректер мен тарихнама туралы түсінік қалыптастыру; ұлттық мүдде және жаһандық 

мәселелердің арақатынасына талдау; қазіргі әлемдегі жетекші мемлекеттердің негізгі аймақтық 

кішіжүйелердегі сыртқы саясаты; ҚР сыртқы саясатын қазіргі халықаралық қатынастар контекстінде талдау. 

Құзіреттілігі: Кәсіптік құзіретілігі (Кқ) - тәжирібелік қызметте білімді және қабілетті белгіленген 

стандарттарға сәйкес міндеттерді орындау, практикалық тәжірибе негізінде нәтижелі  әрекет ету.  

Оқытылатын пәнінің саласындағы арнайы құзреттілік өз бетімен білім алуға дайындығы және қабілеті. 

Әдістемелік құзіреттілік білім алушылардың білімі мен біліктілігін қалыптастыру, өнімді оқу-таным 

қызметін ұйымдастыру (түрлі ақпарат көздерінен, соның ішінде қосымша көздерден білім ала білу). Жалпы 

білімділік құзіретіліктері кәсібилік және  коммуникативтілік.  
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Ұсынылатын әдебиеттер:  
1 Батюк В.И. История международных отношений . – М., Юрайт, 2017 

2. Власов Н.А. История международных отношений. Учебник и практикум– М., Юрайт, 2017 

3 Белозеров В.К. Современные международные отношения. Учебник и практикум. – М., Юрайт, 2015 

4 Каиршина Г. Становление новой глобальной системы международных отношений. - LAP Lambert 

Academic Publishing, 2014 

5 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

6 Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау түрі: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орысша, қазақша 

 

ПӘННІҢ/КУРСТЫҢ АТАУЫ/ ЮНИТА 

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты  

Пәннің коды  Пәннің түрі  Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқыту жылы  Оқыту 

семестрі  

Кредиттер 

саны 

VPRK -3301 ПП МК 3 жыл 6 семестр 3 

Лектордың/профессордың А.Т.Ә. Ражепаева Ф.З., Нурбекова Р.К. 

Курстың мақсаты: Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының қалыптасу мен даму үдерісін 

және саяси қызметінің негізгі бағыттарын жан-жақты талдау 

Пререквизиттер: Халықаралық қатынастар тарихы, Дипломатиялық және консулдық қызмет, 

Қазақстан тарихы 

Курс/пәннің мазмұны: Курс Қазақстан Республикасының тәуелсіздік жылдарындағы сыртқы 

саясатының қалыптасуы мен даму үдерісінің жан-жақты талдауына бағытталған. Ол үшін қажет: негізгі 

ұғымдар мен санаттарды ашу,  отандық және әлемдік ғылыми теорияларды  талдау; халықаралық 

қатынастардың тарихи эволюциясын қарастыру,  қазіргі заманғы халықаралық қоғамдастықтардың 

кұрылымдарын талдау; ҚР сыртқы саяси қызметінің негізгі бағыттарын, сонымен қатар, әлемдегі 

халықаралық жағдайды талдау, Қазақстан Республикасының жаһандық процестердегі орнын айқындау. 

Құзіреттілігі: Кәсіптік құзіретілігі (Кқ) - тәжирібелік қызметте білімді және қабілетті белгіленген 

стандарттарға сәйкес міндеттерді орындау, практикалық тәжірибе негізінде нәтижелі  әрекет ету.  

Оқытылатын пәнінің саласындағы арнайы құзреттілік өз бетімен білім алуға дайындығы және қабілеті. 

Әдістемелік құзіреттілік білім алушылардың білімі мен біліктілігін қалыптастыру, өнімді оқу-таным 

қызметін ұйымдастыру (түрлі ақпарат көздерінен, соның ішінде қосымша көздерден білім ала білу). Жалпы 

білімділік құзіретіліктері кәсібилік және  коммуникативтілік.  

Ұсынылатын әдебиеттер:  
1 Токаев К. Внешняя политика Казахстана в условиях глобализации – Алматы,  

АО "САК", 2014 

2. Шериязданова К. Восточноевропейский вектор внешней политики Республики Казахстан- LAP 

Lambert Academic Publishing 

3 Борисова Е. Казахстан. Президент и внешняя политика. – М., Наталис, 2015 

4 Токаев Т. Казахстан и Запад в условиях глобализации. – Восток-Запад, 2015 

5 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

6 Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау түрі: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орысша, қазақша 

 

ПӘННІҢ/КУРСТЫҢ АТАУЫ/ ЮНИТА 

Дипломатиялық құжаттама  

Пәннің коды  Пәннің түрі  Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқыту жылы  Оқыту 

семестрі  

Кредиттер 

саны 

DD -3201 БП МК 3 жыл 5 семестр 5 

Лектордың/профессордың А.Т.Ә. Ражепаева Ф.З., Булгынбаева А.К. 

Курстың мақсаты: студенттерге дипломатиялық құжаттама саласындағы қажетті теориялық білім 

беру, дипломатиялық құжаттамаға қойлатын талаптарымен таныстыру.   

Пререквизиттер:  Дипломатиялық және консулдық қызмет  

Курс/пәннің мазмұны: Курс қолданбалы сипатқа ие және де дипломаттың кәсіби қызметінде 
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дипломатиялық құжаттарды жазу және дипломатиялық хат алмасуды жүргізу бойынша тәжірибелік 

дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.  Басты мақсаты – студенттерде жағдаяттың ерекшелігіне және 

дипломатиялық құжаттарды жазу мен толтыруға қойылатын талаптарға сәйкес, дипломатиялық құжаттарды 

жасау дағдыларын қалыптастыру; дипломатиялық құжаттарды жазу кезінде дипломатиялық 

терминологияны қолдану дағдыларын қалыптастыру.   

Құзіреттілігі: Кәсіптік құзіретілігі (Кқ) - тәжирібелік қызметте білімді және қабілетті белгіленген 

стандарттарға сәйкес міндеттерді орындау, практикалық тәжірибе негізінде нәтижелі  әрекет ету.  

Оқытылатын пәнінің саласындағы арнайы құзреттілік өз бетімен білім алуға дайындығы және қабілеті. 

Әдістемелік құзіреттілік білім алушылардың білімі мен біліктілігін қалыптастыру, өнімді оқу-таным 

қызметін ұйымдастыру (түрлі ақпарат көздерінен, соның ішінде қосымша көздерден білім ала білу). Жалпы 

білімділік құзіретіліктері кәсібилік және  коммуникативтілік.  

Ұсынылатын әдебиеттер:  
1 Торкунов А.Н. Дипломатическая служба. – М., Юрайт, 2017 

2 Занко Т. Дипломатическая служба зарубежных стран. Сборник нормативных правовых актов. – М., 

МГИМО, 2015 

3 Белоногов А. На дипломатической службе в МИД и за рубежом– М., МГИМО, 2016 

4. Захарова А.Н. Основы дипломатической и консульской службы. Учебное пособие. – М., Юрайт, 

2015  

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау түрі: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орысша, қазақша 

 

ПӘННІҢ/КУРСТЫҢ АТАУЫ/ ЮНИТА 

Дипломатиялық этикет және протокол 

Пәннің коды  Пәннің түрі  Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқыту жылы  Оқыту 

семестрі  

Кредиттер 

саны 

DPE -3309 ПП ТК 3 жыл 6 семестр 5 

Лектордың/профессордың А.Т.Ә. Ражепаева Ф.З., Жаманбаева Л.К. 

Курстың мақсаты: дипломатиялық хаттама және дипломатиялық этикет саласында қажетті 

теориялық білім беру,  студенттерді  мемлекеттік хаттаманың тәжірибесінің негізгі ережелерімен және 

қазіргі хаттама қызметін ұйымдастыру жолдарымен  таныстыру. 

Пререквизиттер:  Дипломатиялық және консулдық қызмет  

Курс/пәннің мазмұны: дипломатиялық хаттама және этикет негіздері, хаттамалық тәжірибе және 

хаттамалық қызмет қалыптасуының тарихы; мемлекеттік рәміздер сұрақтары, дипломатиялық қарым-

қатынас мәдениеті және этикет ережелері; дипломатиялық қатынастар туралы 1961 ж. Вена 

конвенциясының  хаттамалық аспектілерімен,  жоғары және жоғарғы деңгейде сапарларды 

ұйымдастырудың рәсімдік жақтарымен және дипломатиялық қабылдаудың хаттамасымен жалпы танысу. 

Құзіреттілігі: Кәсіптік құзіретілігі (Кқ) - тәжирібелік қызметте білімді және қабілетті белгіленген 

стандарттарға сәйкес міндеттерді орындау, практикалық тәжірибе негізінде нәтижелі  әрекет ету.  

Оқытылатын пәнінің саласындағы арнайы құзреттілік өз бетімен білім алуға дайындығы және қабілеті. 

Әдістемелік құзіреттілік білім алушылардың білімі мен біліктілігін қалыптастыру, өнімді оқу-таным 

қызметін ұйымдастыру (түрлі ақпарат көздерінен, соның ішінде қосымша көздерден білім ала білу). Жалпы 

білімділік құзіретіліктері кәсібилік және  коммуникативтілік.  

Ұсынылатын әдебиеттер:  
1 Торкунов А.Н. Дипломатическая служба. – М., Юрайт, 2017 

2 Занко Т. Дипломатическая служба зарубежных стран. Сборник нормативных правовых актов. – М., 

МГИМО, 2015 

3 Белоногов А. На дипломатической службе в МИД и за рубежом– М., МГИМО, 2016 

4. Захарова А.Н. Основы дипломатической и консульской службы. Учебное пособие. – М., Юрайт, 

2015 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау түрі: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орысша, қазақша 

 

ПӘННІҢ/КУРСТЫҢ АТАУЫ/ ЮНИТА 

Көпжақты дипломатия 

Пәннің коды  Пәннің түрі  Курстың/пәннің деңгейі Оқыту жылы  Оқыту семестрі  Кредиттер саны 

MD -3310 ПД МК 3 год 6 семестр 3 

Лектордың/профессордың А.Т.Ә. Егоренкова Е.Н.,  Жаманбаева Л.К.   

Курстың мақсаты: студенттерді ұғымдық аппаратты меңгеру негізінде халықаралық қатынастар 

жүйесіндегі көпжақты ынтымақтастықты сипаттауға, халықаралық қатынастардағы тарихи және қазіргі  

қазіргі оқиғаларға талдау кезінде қолдана білуге үйрету.  

Пререквизиттер:  Халықаралық қатынастар тарихы  



23 

Курс/пәннің мазмұны: Курстың объектісі көпжақты дипломатия әлемдік саясат компоненті ретінде  

болып табылады. Қазіргі әлемнің жаһандану процестері және  мемлекеттердің өзара тәуелділігі  көпжақты 

дипломатияның рөлін күшейтуге салдары ретінде ықпал етеді. Халықаралық үкіметтік ұйымдардың 

ықпалының мәні  күшейе түсуде, халықаралық үкіметтік емес ұйымдардың беделі артады. Сондай-ақ 

келіссөздер процесінің маңызы артады, талқыланатын мәселелерді күн асқан сайын көбейіп келеді. Қазіргі 

уақытта халықаралық ұйымдардың өзара арасындағы байланыстар мен ынтымақтастық халықаралық 

ұйымдардың жүйесі туралы айтуға мүмкіндік береді,  орталығында БҰҰ орналасқан деп аталады. Бұл жаңа 

құрылымды - бірлескен органдарының үлестіру органдардың пайда болуына әкеледі.  

Құзіреттілігі: Кәсіптік құзіретілігі (Кқ) - тәжирібелік қызметте білімді және қабілетті белгіленген 

стандарттарға сәйкес міндеттерді орындау, практикалық тәжірибе негізінде нәтижелі  әрекет ету.  

Оқытылатын пәнінің саласындағы арнайы құзреттілік өз бетімен білім алуға дайындығы және қабілеті. 

Әдістемелік құзіреттілік білім алушылардың білімі мен біліктілігін қалыптастыру, өнімді оқу-таным 

қызметін ұйымдастыру (түрлі ақпарат көздерінен, соның ішінде қосымша көздерден білім ала білу). Жалпы 

білімділік құзіретіліктері кәсібилік және  коммуникативтілік.  

Ұсынылатын әдебиеттер:  
1 Меньшикова С. Многосторонняя дипломатия в АТР. – М., МГИМО, 2016 

2 Богучарский Е.М. Институты современной дипломатии. Курс лекций– М., МГИМО, 2016 

3. Попов В. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия - наука и искусство – М., 

Международные отношения, 2017 

4 Лебедев М. Мировая политика – М., Проспект, 2016 

5 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

6 Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау түрі: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орысша, қазақша 

 

 

ПӘННІҢ/КУРСТЫҢ АТАУЫ/ ЮНИТА 

Халықаралық ұйымдар  

Пәннің коды  Пәннің түрі  Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқыту жылы  Оқыту 

семестрі  

Кредиттер 

саны 

MO -3304 ПП ТК 3 жыл 6 семестр 5 

Лектордың/профессордың А.Т.Ә. Калимолдина Ж.А., Булгынбаева А.К. 
Курстың мақсаты: қазіргі халықаралық ұйымдар және олардың қазіргі әлемдегі ролі, олардың 

құрылымы, және жұмысының принциптері мен  әдістерін оқыту. 
Пререквизиттер: Халықаралық қатынастардың қазіргі кездегі жүйесі  
Курс/пәннің мазмұны: Халықаралық ұйымдардың шығуының алғышарттары мен тарихы, 

заңнамалық тегі, халықаралық ұйымдардың нормажасаушылығы мен түрлері. Біріккен Ұлттар Ұйымы, БҰҰ 
жүйесіндегі халықаралық ұйымдар; Посткеңестік кеңстікте жұмыс атқаратын халықаралық ұйымдар; Азия-
Тынық мұхит аймағының өңірлік ұйымдары; Солтүстік және Оңтүстік Америка, сонымен қатар,  Кариб 
бассейні аймақтық ұйымдары; Араб және ислам әлемінің халықаралық ұйымдары; арнайы облыстардағы 
халықаралық ұйымдар, халықаралық үкіметттік емес ұйымдар; Африканың халықаралық ұйымдары.  

Құзіреттілігі: Кәсіптік құзіретілігі (Кқ) - тәжирібелік қызметте білімді және қабілетті белгіленген 
стандарттарға сәйкес міндеттерді орындау, практикалық тәжірибе негізінде нәтижелі  әрекет ету.  
Оқытылатын пәнінің саласындағы арнайы құзреттілік өз бетімен білім алуға дайындығы және қабілеті. 
Әдістемелік құзіреттілік білім алушылардың білімі мен біліктілігін қалыптастыру, өнімді оқу-таным 
қызметін ұйымдастыру (түрлі ақпарат көздерінен, соның ішінде қосымша көздерден білім ала білу). Жалпы 
білімділік құзіретіліктері кәсібилік және  коммуникативтілік.  

Ұсынылатын әдебиеттер:  
1. Богучарский Е.М. Институты современной дипломатии. Курс лекций– М., МГИМО, 2016 
2. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. -М., 2014 
3. Зябкин А. Организация Объединенных Наций (ООН) - универсальная международная организация 

общей компетенции -  ИВЭСЭП, Знание, 2014  
4 Сильвестров С.Н. Международные экономические организации. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры. – М., 2018 
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 
Әдістер/бағалау түрі: рейтинг, емтихан 
Оқыту тілі: орысша, қазақша 
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ПӘННІҢ/КУРСТЫҢ АТАУЫ/ ЮНИТА 

Әлемдік ықпалдастық үрдістері (Евразия кеңістігі)  

Пәннің коды  Пәннің түрі  Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқыту жылы  Оқыту 

семестрі  

Кредиттер 

саны 

PMIATR -3304 ПД МК 3 год 5 семестр 5 

Лектордың/профессордың А.Т.Ә. Ражепаева Ф.З. 

Курстың мақсаты: студенттерде евразиялық кеңістіктегі әлемдік ықпалдастық үрдістері жайлы 

әлемдік өркениеттің дамуының абсолюттік заңды үрдісі ретінде нақты, шынайы әдіснамалық түсінік 

қалыптастыру.  

Пререквизиттер: Халықаралық қатынастардың қазіргі кездегі жүйесі 

Курс/пәннің мазмұны: әлемдік ықпалдастық үрдістерінің пайда болу, қалыптасу мен даму  жолы, 

студенттердің ықпалдастық үрдістерінің мәселелерін талдай білу; объективті тұрғыдан ықпалдастық 

үрдістеріне баға беру;  қазіргі оқиғаларды жан жақтан зерттеу; Еуразия аймағының үлгісінде аймақтық 

ықпалдастықтың даму ерекшеліктеріне көңіл аудару; Еуразия аймағындағы ықпалдастық үрдістерінің 

факторлар мен қағидаларын талдау;  Еуразия аймағындағы ықпалдастық үрдістерінің даму болашағына баға 

бере алу. 

Құзіреттілігі: Кәсіптік құзіретілігі (Кқ) - тәжирібелік қызметте білімді және қабілетті белгіленген 

стандарттарға сәйкес міндеттерді орындау, практикалық тәжірибе негізінде нәтижелі  әрекет ету.  

Оқытылатын пәнінің саласындағы арнайы құзреттілік өз бетімен білім алуға дайындығы және қабілеті. 

Әдістемелік құзіреттілік білім алушылардың білімі мен біліктілігін қалыптастыру, өнімді оқу-таным 

қызметін ұйымдастыру (түрлі ақпарат көздерінен, соның ішінде қосымша көздерден білім ала білу). Жалпы 

білімділік құзіретіліктері кәсібилік және  коммуникативтілік.  

Ұсынылатын әдебиеттер:  
1 Кефели И.Ф., Кузнецов Д.И. Евразийский вектор глобальной геополитики. -  СПБ, 2017 

2 Сильвестров С.Н. Международные экономические организации. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры. – М.,2018 

3 Ильин И.В., Леонова О.Г. Политическая  глобалистика. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. – М.,МГУ, 2017  

4 Евразийское трудовое право. Учебник. – М., Проспект, 2017 

5 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

6 Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау түрі: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орысша, қазақша 

 

ПӘННІҢ/КУРСТЫҢ АТАУЫ/ ЮНИТА 

Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері  

Пәннің коды  Пәннің түрі  Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқыту жылы  Оқыту 

семестрі  

Кредиттер 

саны 

SPMO -4201 БП МК 4 жыл 7 семестр 5 

Лектордың/профессордың А.Т.Ә. Егоренкова Е.Н., Жаманбаева Л.К. 

Курстың мақсаты: қазіргі кездегі халықаралық қатынастардың негізгі тенденцияларын және 

олардың шығыс аймақтағы  негізгі мәселелерін  зерттеу. 

Пререквизиттер: Халықаралық қатынастар тарихы  

Курс/пәннің мазмұны: курс аясында қазіргі кездегі халықаралық қатынастардың  және халықаралық 

саясаттың жағдайын қарастыру, қазіргі  кездегі халықаралық қатынастардың негізгі мәселерін  және 

дүниежүзілік даму тенденцияларын жаhандану мен әр түрлі ықпалдастық үрдістерінің негізінде талдау. 

Құзіреттілігі: Кәсіптік құзіретілігі (Кқ) - тәжирібелік қызметте білімді және қабілетті белгіленген 

стандарттарға сәйкес міндеттерді орындау, практикалық тәжірибе негізінде нәтижелі  әрекет ету.  

Оқытылатын пәнінің саласындағы арнайы құзреттілік өз бетімен білім алуға дайындығы және қабілеті. 

Әдістемелік құзіреттілік білім алушылардың білімі мен біліктілігін қалыптастыру, өнімді оқу-таным 

қызметін ұйымдастыру (түрлі ақпарат көздерінен, соның ішінде қосымша көздерден білім ала білу). Жалпы 

білімділік құзіретіліктері кәсібилік және  коммуникативтілік.  

Ұсынылатын әдебиеттер:  
1 Батюк В.И. История международных отношений . – М., Юрайт, 2017 

2. Власов Н.А. История международных отношений. Учебник и практикум– М., Юрайт, 2017 

3 Белозеров В.К. Современные международные отношения. Учебник и практикум. – М., Юрайт, 2015 

4 Каиршина Г. Становление новой глобальной системы международных отношений. - LAP Lambert 

Academic Publishing, 2014 

5 Василенко И.А. Геополитика современного мира 4-е изд., пер. и доп. Учебник для академического 
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бакалавриата- М., МГУ, 2017. 

5 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

6 Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау түрі: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орысша, қазақша 

 

ПӘННІҢ/КУРСТЫҢ АТАУЫ/ ЮНИТА 

Халықаралық экономикалық ынтымақстық  

Пәннің коды  Пәннің түрі  Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқыту жылы  Оқыту 

семестрі  

Кредиттер 

саны 

MES -4212 БП ТК 4 жыл 7 семестр 5 

Лектордың/профессордың А.Т.Ә. Калимолдина Ж.А. 

Курстың мақсаты: әлемдік шаруашылықтың дамуы мен әлемдік экономикалық қатынастардың 

негізгі заңдылықтарын, аймақтық және ұлттық шаруашылық байланыстар және олардың өзара тәуелділігін 

зерделеу.  

Пререквизиттер: Халықаралық қатынастардың негізгі мәселелері    

Курс/пәннің мазмұны: Әлемдік шаруашылық және халықаралық экономикалық қатынастардың 

негізгі заңдылықтарын, соның ішінде әлемдік, аймақтық және ұлттық шаруашылық байланыстарды олардың 

өзара тәуелділігімен диалектикалық бірлігін зерделеу; халықаралық экономикалық қатынастардың нақты 

даму бағыттарында түрлі елдер мен елдердің топтарының әрқалай қызығушылық деңгейлерін тудыру 

себептері; адамзаттың ғаламдық мәселелерінің экономикалық аспектілері және олардың халықаралық және 

халықаралық экономикалық қатынастарға ықпалы.  

Құзіреттілігі: Кәсіптік құзіретілігі (Кқ) - тәжирібелік қызметте білімді және қабілетті белгіленген 

стандарттарға сәйкес міндеттерді орындау, практикалық тәжірибе негізінде нәтижелі  әрекет ету.  

Оқытылатын пәнінің саласындағы арнайы құзреттілік өз бетімен білім алуға дайындығы және қабілеті. 

Әдістемелік құзіреттілік білім алушылардың білімі мен біліктілігін қалыптастыру, өнімді оқу-таным 

қызметін ұйымдастыру (түрлі ақпарат көздерінен, соның ішінде қосымша көздерден білім ала білу). Жалпы 

білімділік құзіретіліктері кәсібилік және  коммуникативтілік.  

Ұсынылатын әдебиеттер:  
1. Сильвестров С. Международные экономические отношения: Учебник для бакалавриата и 

магистратуры. – М.:Высшая школа экономики, 2018 

2. Каиршина Г. Становление новой глобальной системы международных отношений. - LAP Lambert 

Academic Publishing, 2014 

3. Губина М.А. Мировая экономика и международные экономические отношения. Практикум. 

Учебное пособие для академического бакалавриата. – СПб, 2017 

4. Хасбулатов Р. И. Мировая экономика. Учебник для бакалавров. – М., РЭУ, 2018 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау түрі: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орысша, қазақша 

 

ПӘННІҢ/КУРСТЫҢ АТАУЫ/ ЮНИТА 

Қытайдың мәдениеті, білімі және ғылымы 

Пәннің коды  Пәннің түрі  Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқыту жылы  Оқыту 

семестрі  

Кредиттер 

саны 

KONSS -4307 ПП ТК 4 жыл 7 семестр 2 

Лектордың/профессордың А.Т.Ә. Калимолдина Ж.А.  

Курстың мақсаты: Студенттерді мамандану елінің мәдениеті, білім және ғылымының ең маңызды 

жетістіктерімен таныстыру  

Пререквизиттер: Қытай тарихы 

Курс/пәннің мазмұны: мамандану елінің  білім, ғылым, мәдениетінің қалыптастырудағы негізгі 

тенденциялары мен кезеңдерін зерттеу, олардың қазіргі жағдайына талдау жасау. 

Құзіреттілігі: Кәсіптік құзіретілігі (Кқ) - тәжирібелік қызметте білімді және қабілетті белгіленген 

стандарттарға сәйкес міндеттерді орындау, практикалық тәжірибе негізінде нәтижелі  әрекет ету.  

Оқытылатын пәнінің саласындағы арнайы құзреттілік өз бетімен білім алуға дайындығы және қабілеті. 

Әдістемелік құзіреттілік білім алушылардың білімі мен біліктілігін қалыптастыру, өнімді оқу-таным 

қызметін ұйымдастыру (түрлі ақпарат көздерінен, соның ішінде қосымша көздерден білім ала білу). Жалпы 

білімділік құзіретіліктері кәсібилік және  коммуникативтілік.  

Ұсынылатын әдебиеттер:  
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1 История мировой художественной культуры.- М., 2016. 

2 Васильев Л.С. и др. История Китая. Учебник.- М., МГУ,2014 

3 Лунёв С.И.История  стран Азии и Африки после Второй мировой войны. В 2 ч.- М.,  МГИМО, 2018 

4 Кравцова М. История культуры Китая. – М., Лань, Планета музыки,  2015 

5 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

6 Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау түрі: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орысша, қазақша 

 

ПӘННІҢ/КУРСТЫҢ АТАУЫ/ ЮНИТА 

Германияның мәдениеті, білімі және ғылымы 

Пәннің коды  Пәннің түрі  Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқыту жылы  Оқыту 

семестрі  

Кредиттер 

саны 

KONSS -4307 ПП ТК 4 жыл 7 семестр 2 

Лектордың/профессордың А.Т.Ә. Егоренкова Е.Н.  

Курстың мақсаты: Студенттерді мамандану елінің мәдениеті, білім және ғылымының ең маңызды 

жетістіктерімен таныстыру 

Пререквизиттер: Германия тарихы  

Курс/пәннің мазмұны: мамандану елінің  білім, ғылым, мәдениетінің қалыптастырудағы негізгі 

тенденциялары мен кезеңдерін зерттеу, олардың қазіргі жағдайына талдау жасау. 

Құзіреттілігі: Кәсіптік құзіретілігі (Кқ) - тәжирібелік қызметте білімді және қабілетті белгіленген 

стандарттарға сәйкес міндеттерді орындау, практикалық тәжірибе негізінде нәтижелі  әрекет ету.  

Оқытылатын пәнінің саласындағы арнайы құзреттілік өз бетімен білім алуға дайындығы және қабілеті. 

Әдістемелік құзіреттілік білім алушылардың білімі мен біліктілігін қалыптастыру, өнімді оқу-таным 

қызметін ұйымдастыру (түрлі ақпарат көздерінен, соның ішінде қосымша көздерден білім ала білу). Жалпы 

білімділік құзіретіліктері кәсібилік және  коммуникативтілік.  

Рекомендуемамыр литература: 

1 Пленков О.Ю. Новейшая  история. Учебник для СПО. – М.,Юрайт, 2016 

2 Маркина Л. Культура Германии. Лингвострановедческий словарь / Kultur Deutschlands: 

Realienworterbuch. – М.,2017 

3 История Германии. В 3т. – М., 2015 

4 Белов В. Современная Германия. Экономика и политика. -  М., Институт Европы Российской 

Академии Наук, Весь Мир, 2015 

5 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

6 Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау түрі: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орысша, қазақша 

 

ПӘННІҢ/КУРСТЫҢ АТАУЫ/ ЮНИТА 

Қытайдың саяси жүйесі және сыртқы саясаты  

Пәннің коды  Пәннің түрі  Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқыту жылы  Оқыту 

семестрі  

Кредиттер 

саны 

PSVPSS -4204 БП ТК 4 жыл 7 семестр 5 кредит 

Лектордың/профессордың А.Т.Ә. Калимолдина Ж.А.  

Курстың мақсаты: мамандану елінің саяси жүйесі және сыртқы саясаты туралы білімді жүйелеу, 

тереңдету және  қорытындылау 

Пререквизиттер: Қытай тарихы  

Курс/пәннің мазмұны: Мамандану елінің саяси және сыртқы саясат институттарының негізгі даму 

кезеңдері мен әрекет ету механизмдарын зерттеу 

Құзіреттілігі: Кәсіптік құзіретілігі (Кқ) - тәжирібелік қызметте білімді және қабілетті белгіленген 

стандарттарға сәйкес міндеттерді орындау, практикалық тәжірибе негізінде нәтижелі  әрекет ету.  

Оқытылатын пәнінің саласындағы арнайы құзреттілік өз бетімен білім алуға дайындығы және қабілеті. 
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Әдістемелік құзіреттілік білім алушылардың білімі мен біліктілігін қалыптастыру, өнімді оқу-таным 

қызметін ұйымдастыру (түрлі ақпарат көздерінен, соның ішінде қосымша көздерден білім ала білу). Жалпы 

білімділік құзіретіліктері кәсібилік және  коммуникативтілік.  

Ұсынылатын әдебиеттер:  
1 Васильев Л.С. и др. История Китая. Учебник.- М., МГУ,2014 

2 Лунёв С.И.История  стран Азии и Африки после Второй мировой войны. В 2 ч.- М.,  МГИМО, 2018 

3 Попов А. Политические системы и политические режимы в Китае ХХ века. – М., 2015 

4 Юго-Восточная Азия : актуальные проблемы развития. Идеология, история, культура, политика, 

экономика. – М., Институт востоковедения РАН, 2014 

5 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

6 Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау түрі: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орысша, қазақша 

 

ПӘННІҢ/КУРСТЫҢ АТАУЫ/ ЮНИТА 

Германиияның саяси жүйесі және сыртқы саясаты 

Пәннің коды  Пәннің түрі  Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқыту жылы  Оқыту 

семестрі  

Кредиттер 

саны 

PSVPSS -4204 БП ТК 4 жыл 7 семестр 5 кредит 

Лектордың/профессордың А.Т.Ә. Егоренкова Е.Н.  

Курстың мақсаты: мамандану елінің саяси жүйесі және сыртқы саясаты туралы білімді жүйелеу, 

тереңдету және  қорытындылау 

Пререквизиттер: Германия тарихы 

Курс/пәннің мазмұны: Мамандану елінің саяси және сыртқы саясат институттарының негізгі даму 

кезеңдері мен әрекет ету механизмдарын зерттеу 

Құзіреттілігі: Кәсіптік құзіретілігі (Кқ) - тәжирібелік қызметте білімді және қабілетті белгіленген 

стандарттарға сәйкес міндеттерді орындау, практикалық тәжірибе негізінде нәтижелі  әрекет ету.  

Оқытылатын пәнінің саласындағы арнайы құзреттілік өз бетімен білім алуға дайындығы және қабілеті. 

Әдістемелік құзіреттілік білім алушылардың білімі мен біліктілігін қалыптастыру, өнімді оқу-таным 

қызметін ұйымдастыру (түрлі ақпарат көздерінен, соның ішінде қосымша көздерден білім ала білу). Жалпы 

білімділік құзіретіліктері кәсібилік және  коммуникативтілік.  

Ұсынылатын әдебиеттер:  
1 Пленков О.Ю. Новейшая  история. Учебник для СПО. – М.,Юрайт, 2016 

2 Захаров В. СВАГ и формирование партийно-политической системы в Советской зоне оккупации 

Германии. 1945-1949. Сборник документов. В 2 томах. – М.,2015 

3 История Германии. В 3т. – М., 2015 

4 Белов В. Современная Германия. Экономика и политика. -  М., Институт Европы Российской 

Академии Наук, Весь Мир, 2015 

5 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

6 Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау түрі: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орысша, қазақша 
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Информационный пакет / каталог курсов  по ECTS 

Кафедра истории Казахстана и социально-гуманитарных дисциплин 

Бакалавриат 5В020200 – «Международные отношения» 

 

Информация 

 об 

университете 

Общая информация о вузе 
1. Название и адрес вуза: РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский Государственный 

Университет имени С.Аманжолова». 070019, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 55. 

Тел./ факс 8 (7232)25-23-16, 24-14-71, e-mail: rector@vkgu.kz, kence@vkgu.kz 

 

 
 2. Академический календарь: 

Для  студентов бакалавриата на 2018-2019 учебный год 

Осенний семестр 

22 августа-1 сентября  Адаптационная неделя 

22 августа - 3  сентября  Регистрация на осенний семестр. Сдача индивидуальных 

учебных планов в отдел регистрации и деканаты 

30 августа День Конституции Республики Казахстан  

1 сентября День знаний и торжественное открытие начала учебного 

года 

2 сентября – 10 декабря Осенний семестр 

25 сентября Последний день оплаты за первый этап обучения (50%) 

14-19 октября Рубежный контроль. Рейтинг №1
 

15 октября Құрбан айт  

5-10 декабря Рубежный контроль. Рейтинг №2
 

10 декабря Завершение осеннего семестра 

16-17 декабря День независимости Республики Казахстан 

5-10 декабря Аттестационная неделя 

12 -31 декабря Экзаменационная сессия  

12-31 декабря Предварительная регистрация  на весенний семестр 2013-

2019 учебного года 

1 января Последний день оплаты за первый этап обучения (100%) 

1-2 января Новый год 

7 января Рождество 

2-14  января Зимние каникулы  

Весенний семестр 

2-12 января Регистрация  на весенний семестр. Корректировка 

индивидуальных учебных планов 

16 января –24 апреля Весенний семестр 

8 марта Международный женский день 

6-11  марта Рубежный контроль. Рейтинг №1 

21-23 марта Наурыз мейрамы 

1 мая Праздник единства народов Казахстана
 

19-24 апреля Рубежный контроль. Рейтинг №2 

9 мая День Победы
 

24 апреля Завершение весеннего семестра 
 

mailto:rector@vkgu.kz
mailto:kence@vkgu.kz
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19-24 апреля Аттестационная неделя
 

26 апреля – 13 мая Экзаменационная сессия 

26 апреля – 13 мая Регистрация на осенний семестр  2018-2019 учебного года 

1-20 июня Регистрация на летний семестр (для ликвидации 

академической задолженности) 
 

15 мая -31 августа Летние каникулы 

Летний семестр 

30 июня-9 августа Летний семестр* 

6 июля День Астаны 
 

 3. Руководство вуза 

Ректор – к.ю.н., докотор PhD Толеген М.А. 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе – докотор PhD Сералин Г.А. 

Проректор по учебно-методической работе – д.б.н., доцент Мырзагалиева А.Б. 

Проректор  по воспитательной работе -  к.п.н. Ровнякова И.В.  

И.о.декана ФИФМО – к.и.н. Ускембай А.А. 

Зав. истории Казахстана и социально-гуманитарных дисциплин– д.и.н. Жанбосинова А.С. 

 4. Общая информация о вузе:  

В настоящее время университет осуществляет подготовку специалистов в рамках  

многоуровневой структуры высшего образования в соответствии с государственной 

лицензией на право ведения образовательной деятельности в сферах среднего 

профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования без 

ограничения срока действия:  

- по 45 специальностям высшего профессионального образования. При этом срок 

обучения в бакалавриате - 4 года, получение высшего образования по сокращенной 

форме: на базе высшего образования – 2 года,  на базе среднего профессионального 

образования – 3 года.  

- по 29 специальностям магистратуры профильного и научно-педагогического 

направления. 

- по 3 специальностям докторантуры. 

В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-2004 учебного года - для 

студентов экономических специальностей; с 2004-2005 учебного года - для студентов 1 

курса всех специальностей высшего профессионального образования.  

В настоящее время учебный процесс осуществляется на 4 факультетах 19 кафедрами. 

 5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость обучения):  

Бакалавриат: 5В020200 - «Международные отношения». Стоимость обучения по очной 

форме обучения составляет 342 900 тенге в год.  

 6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Настоящие Правила разработаны на основании Типовых правил приема на обучение в 

организации образования, реализующие профессиональные учебные программы 

высшего образования, утвержденных Постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 19 января 2012 года № 111. Изменения внесены Постановлением 

Правительства РК от 19 апреля 2012 года №487, Постановление Правительства РК от 11 

февраля 2013 года № 110. 

 1. Общие положения 

1. В Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова 

(далее университет) принимаются лица, имеющие общее среднее (среднее общее), 

техническое и профессиональное (начальное и среднее профессиональное, 

послесреднее), высшее (высшее профессиональное) образование. 

2. Формирование  студенческого контингента университета осуществляется посредством 

размещения государственного образовательного заказа (образовательные гранты), а 

также оплаты обучения за счет собственных средств граждан и иных источников. 

Лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Казахстан, и лицам 

казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, 

предоставляется право на получение на конкурсной основе в соответствии с 

государственным образовательным заказом бесплатного высшего образования, если 

образование данного уровня они получают впервые, за исключением военных учебных 

заведений. 

Право на получение иностранцами бесплатного высшего образования на конкурсной 

основе в соответствии с государственным образовательным заказом определяется 

международными договорами Республики Казахстан. 

3. Прием лиц осуществляется по их заявлениям на конкурсной основе в соответствии с 

баллами сертификата, выданного по результатам единого национального тестирования 
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(далее – ЕНТ) или комплексного тестирования (далее КТА). 

4.КТА проводится для выпускников организаций общего среднего образования 

(среднего общего) прошлых лет, выпускников технических и профессиональных 

(начальных и средних профессиональных, послесредних) организаций образования, 

выпускников общеобразовательных школ, не принявших участие в ЕНТ, обучавшихся по 

линии международного обмена школьников за рубежом, выпускников республиканских 

музыкальных школ-интернатов, а также лиц, окончивших учебные заведения за рубежом 

с 17 по 23 июля. 

 5. Прием лиц для обучения на платной основе, осуществляется приемной комиссией 

университета. 

Прием лиц, имеющих техническое и профессиональное, послесреднее образование 

(колледжи), на родственные специальности на обучение по сокращенным срокам на 

платной основе осуществляется по результатам КТА. Перечень родственных 

специальностей утверждается МОН РК. 

Прием лиц, имеющих высшее образование, на обучение в сокращенные сроки на 

платной основе осуществляется приемной комиссией университета на основе 

собеседования.   

6. Приемные экзамены для иностранных граждан по выделенной квоте на основе 

государственного образовательного заказа осуществляются приемной комиссией 

университета самостоятельно. Зачисление в число студентов производится на основании 

приказа МОН РК. 

Прием иностранных граждан на обучение на платной основе осуществляется в виде 

собеседования, проводимого приемной комиссией университета. 

7. Прием на творческие специальности, осуществляется с учетом творческих экзаменов. 

Прием заявлений на творческие специальности проводится приемной комиссией 

университета с 20 июня по 1 июля. Поступающие на творческие специальности, 

указывают только одну творческую специальность. 

8. Поступающие на творческие специальности 5В010800«Физическая культура и спорт», 

5В010400 «Начальная военная подготовка»,  5В010600  «Музыкальное образование», 

5В050400 «Журналистика», сдают творческие экзамены приемной комиссии 

университета. Количество творческих экзаменов равно двум. Творческие экзамены 

проводятся со 2 по 7 июля. Максимальное количество баллов по творческому экзамену - 

25. Лица, получившие по творческому экзамену менее 10 баллов или не явившиеся на 

него, к комплексному тестированию для поступления по данной специальности не 

допускаются. Пересдача творческого экзамена не разрешается. 

Для лиц, поступающих на творческие специальности, учитываются баллы по двум 

предметам тестирования: государственному или русскому языку, истории Казахстана. 

Абитуриенты, выбравшие творческие специальности, в том числе обладатели знака 

«Алтын белгі», участвуют в конкурсе на получение образовательного гранта по одной 

специальности. 

 9. Для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов абитуриент подает 

в приемную комиссию университета: 

-  заявление на бланке установленного образца; 

-  документ об образовании (подлинник); 

-  сертификат ЕНТ или КТА; 

-  доқумент, дающий право на льготы (при наличии); 

-  две фотокарточки размером 3x4; 

-  медицинскую справку по форме 086-У; 

- копию документа с фотографией, удостоверяющего личность. 

 2. Участие в конкурсе по государственному образовательному заказу 

10. В заявлении абитуриент для участия в конкурсе на получение образовательного 

гранта указывает выбранные им специальности и вуз, в котором размещаются 

образовательные гранты по этой специальности. 

При совпадении предмета по выбору абитуриент может указать четыре специальности. 

11. Документы, предоставляемые на иностранном языке, должны иметь нотариально 

засвидетельствованный перевод на казахский или русский языки. 

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, 

должны быть нострифицированы в установленном порядке. 

12. Лица, имеющие инвалидность первой и второй группы, дети-инвалиды, а также 

инвалиды с детства представляют заключение медико-социальной экспертизы (МСЭ) об 

отсутствии противопоказаний для обучения по выбранной специальности. 

Лица, имеющие преимущественное право на получение образовательного гранта, подают 

в приемную комиссию университета документ, подтверждающий данное право и 
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заявление для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в 

установленные настоящими Правилами сроки. 

13. Срок приема заявлений для участия в конкурсе на присуждение образовательных 

грантов с 23 по 31 июля 2018г. 

14. По результатам комплексного тестирования и ЕНТ минимальное количество баллов, 

необходимое для зачисления в число студентов, составляет 50, в том числе не менее 7 

баллов по профильному предмету(не менее 10 по каждому творческому экзамену). 

15. Установленные квоты приема для граждан, участвующих в конкурсе на получение 

образовательного гранта (для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

инвалидов I и II групп, лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам войны и 

инвалидам войны, инвалидов с детства, детей инвалидов, для лиц казахской 

национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан), распространяются 

на все заявленные  университетом специальности. 

3. Проведение комплексного тестирования  
16. Для проведения организационной и информационно-разъяснительной работы и 

соблюдения дисциплины по решению Министерства образования и науки  РК создаются 

государственные комиссии по организации и проведению комплексного тестирования 

лиц, поступающих в высшие учебные заведения (далее – государственные комиссии). 

17. Для участия в КТА поступающий подает в приемную комиссию университета 

заявление на бланке установленного образца, аттестат или диплом об окончании общего 

среднего образования (среднего общего), технического и профессионального 

(начального или среднего профессионального, послесреднего) образования (подлинник), 

квитанцию об оплате за участие в тестировании, две фотокарточки размером 3x4, 

медицинскую справку по форме 086-У, а также копию документа, удостоверяющего 

личность. 

Сроки приема заявлений для участия в КТА с 20 июня по 9 июля. Комплексное 

тестирование проводится с 17 по 23 июля. 

Комплексное тестирование для граждан Монголии проводится с 10 июня по 24 июня в 

соответствии с утвержденными Правилами приема в филиал ВКГУ имени С. 

Аманжолова в 2018г. (г. Баян-Ульгий, Республика Монголия). 

Абитуриент, пришедший на комплексное тестирование, должен предъявить 

удостоверение личности (паспорт) и пропуск на экзамен. 

18. Комплексное тестирование проводится по желанию абитуриентов на казахском или 

русском языках в объеме учебных программ среднего образования по четырем 

предметам: казахскому или русскому языку(язык обучения), истории Казахстана,  

математике и двум предметам по выбору, определяемым в зависимости от избранной 

специальности. 

19. На комплексное тестирование отводится 2 часа 30 минут. Пересдача тестирования не 

допускается. 

20. При проведении комплексного тестирования не допускается пересаживаться с места 

на место, обмениваться экзаменационными материалами, списывать, заносить в 

аудиторию и использовать учебники, другую методическую литературу, мобильные 

средства связи (пейджер, сотовые телефоны). 

21. В случае нарушения поступающим п.16 настоящих Правил представитель МОН РК 

составляет акт обнаружения запрещенных предметов и удаления претендента, а также 

принимает решение об аннулировании результатов тестирования. 

22. В случае отказа поступающим сдать экзаменационные материалы для обработки по 

истечении отведенного времени на КТА, представитель МОН РК составляет акт. При 

этом результаты экзаменационных материалов указанного лица не обрабатываются. 

23. Количество тестовых заданий по каждому предмету - 25. Правильный ответ на 

каждое тестовое задание оценивается одним баллом. 

24. Коды правильных ответов вывешиваются после окончания обработки результатов 

тестирования. 

25. Результаты комплексного тестирования объявляются государственной комиссией в 

день его проведения. 

26. По результатам комплексного тестирования каждому участнику тестирования 

выписывается сертификат установленного образца, который выдается государственной 

комиссией в течение трех календарных дней после тестирования. 

27. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных 

вопросов при оценке тестовых заданий, защиты прав участников комплексного 

тестирования на период проведения тестирования создается апелляционная комиссия. 

Апелляционные комиссии создаются для рассмотрения заявлений лиц, не согласных с 

результатами комплексного тестирования и/или содержанием тестовых заданий. 
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28. Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заявления от участников 

тестирования по содержанию тестовых заданий и по техническим причинам, вносит 

предложение в Республиканскую апелляционную комиссию о добавлении баллов лицу и 

информирует его об итогах апелляции. 

29. Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной комиссии 

лично участником тестирования. Заявления по содержанию тестовых заданий и по 

техническим причинам принимаются до 13 часов следующего дня после объявления 

результатов комплексного тестирования и рассматриваются апелляционной комиссией в 

течение одного дня. Заявитель должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность, пропуск на тестирование. 

Апелляционная комиссия работает с каждым лицом в индивидуальном порядке. В случае 

неявки лица на заседание апелляционной комиссии, его заявление на апелляцию не 

рассматривается. 

Работу апелляционной комиссии возглавляет председатель апелляционной комиссии. 

 4. Зачисление в число студентов университета 

30. Зачисление в число студентов проводится приемной комиссией университета с 10 по 

25 августа. 

В приемную комиссию университета поступающие к заявлению о приеме прилагают: 

- документ    о   среднем    общем    (общем   среднем),       начальном профессиональном 

(техническом и профессиональном), среднем профессиональном    (послесреднем)    или   

высшем       образовании (подлинник); 

- 6  фотографийразмером 3x4; 

- медицинскую справку формы 086-У  и карту о прививках; 

- сертификат   ЕНТ  или  комплексного тестирования; 

- свидетельство о присуждении образовательного гранта (при его наличии); 

- квитанцию       об   оплате   и   договор   о   возмездном   оказании образовательных 

услуг (для поступающих на платной основе); 

- трудовую книжку (при ее наличии у абитуриента при поступлении в университет на 

дневное отделение) или выписку из трудовой книжки (при поступлении на заочное 

отделение) . 

- анкету абитуриента. 

Проходит электронную регистрацию через портал университета. 

31. Лица, получившие свидетельство о присуждении образовательного гранта, подают 

заявление о приеме в  университет и зачисляются в число студентов приказом ректора. 

32. В университет зачисляются выпускники организаций общего среднего образования 

текущего года, прошедшие ЕНТ, участники комплексного тестирования, набравшие по 

результатам тестирования не менее 50 баллов, по следующим предметам: 

государственному или русскому языку (язык обучения), истории Казахстана, математике 

и предметам по выбору, в том числе не менее 7-ми баллов по профильному предмету (не 

менее 10-ти по каждому творческому экзамену), а по остальным предметам - не менее 4-

х баллов. 

33. В случае получения по одному из предметов, сдаваемых в рамках ЕНТ или 

комплексного тестирования, менее 4-х баллов, лица к зачислению на платное обучение 

или участию в конкурсе по присуждению образовательных грантов не допускаются. 

Зачисление проводится раздельно по специальностям и языковым отделениям. 

Зачисление на специальности, для которых установлены творческие экзамены, 

проводится с учетом баллов по этим экзаменам. 

34. В случае оформления поступающим образовательного кредита, выдаваемого банками 

второго уровня, поступающий зачисляется в число студентов университета при 

предоставлении им соответствующей справки с банка о нахождении документов на 

рассмотрении, при этом ему предоставляется отсрочка по оплате суммы, установленной 

в договоре оказания образовательных услуг и подлежащей к оплате до зачисления 

абитуриента, на период оформления образовательного кредита, но не более четырех 

недель с момента получения справки с банка. 

35. Документы, представляемые на иностранном языке, должны иметь нотариально 

засвидетельствованный перевод на казахский или русский язык. 

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, 

проходят процедуру нострификации в установленном законодательством порядке после 

зачисления лиц, в течение первого семестра обучения. 

36. Вопросы, не регламентированные настоящими Правилами приема в ВКГУ имени 

Сарсена Аманжолова, самостоятельно решаются приемной комиссией университета и 

оформляются протоколом. 

Информация 1 Общая характеристика программы обучения 
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о программах 

обучения 

(каталог 

курсов) 

Присуждаемая степень/квалификации: 

Бакалавр гуманитарных знаний по специальности 5В020200 – «Международные 

отношения». 

Уровни (ступени) обучения: 

Бакалавриат: 5В020200 - «Международные отношения».   

Требования по приему на программу: 

Прием на программу осуществляется в соотвествии с типовыми правилами приема в 

высшие учебные заведения Республики Казахстан. Для поступления на специальность 

5В020200 - «Международные отношения» необходимо выбрать дисциплину профиля 

школьного курса «Иностранный язык».  

 - по 2,3,4 курсам- при осуществлении академической мобильности учитывается разница 

в учебных планах, которая не должна превышать пяти дисциплин обязательного 

компонента. 

Образовательные и профессиональные цели: программ/возможность дальнейшего 

обучения: 

Бакалавры по специальности 5В020200-Международные отношения могут выполнять 

следующие виды профессиональной деятельности: 

- управленческая; 

- информационно-аналитическая; 

- информационно-референтская;  

- информационно-творческая;  

- научно-исследовательская; 

- консультационно-экспертная;   

- проектно-исследовательская. 

Бакалавры по специальности 5В020200 - «Международные отношения» могут выполнять 

следующие функции:  

- имея навыки организаторской работы, руководить внешнеполитическими отделами, 

департаментами, структурами государственных и негосударственных ведомств 

(министерств, акиматов, аппарата президента, премьер-министра, организаций, и т.п.); 

принимать ответственные решения и отвечать за их исполнение в коллективе, который 

тебе подчиняется. 

- получая навыки аналитического мышления, уметь профессионально использовать 

информационные потоки для квалификационной обработки получаемых данных, давая 

при этом детальный анализ происходящих событий и явлений действительности. 

- уметь творчески, независимо и критично использовать информацию для составления 

рефератов, служебных записок, справок, докладов и т.п. 

- имея высокий профессиональный уровень и фундаментальную гуманистическую 

основу, уметь творчески, независимо и критично обрабатывать информационные потоки 

(из СМИ, Интернета и т.д.) и  использовать для создания объективной и реалистичной 

картины происходящих событий и явлений действительности 

- обладая навыками научной и исследовательской работы, специалист по 

международным отношениям может продолжить свое обучение в аспирантуре и 

докторантуре с целью написания диссертации как в области исторической науки, так и 

политической науки, либо на стыке этих дисциплин. 

- давать квалифицированные консультации и выступать в роли эксперта по вопросам 

международных отношений, дипломатии, национальной или региональной внешней 

политике. 

-  имея навыки проектной и исследовательской работы, специалист по международным 

отношениям может заниматься моделированием и реализацией научно-

исследовательских проектов. 

Типовые задачи профессиональной деятельности. 

Типовыми задачами профессиональной деятельности бакалавров являются:  

- получение полноценного и качественного профессионального образования, 

профессиональной компетенции в области гуманитарных наук; 

- овладение гуманитарной культурой, этическими и правовыми нормами, 

регулируюшими отношения к человеку, обществу, окружающей среде;  

- развитие познавательных, информационно-коммуникативных, конструктивных, 

проектировочных, организаторских навыков, значимых для профессиональной 

деятельности; 

- формирование профессиональной компетентности в области гуманитарных        

дисциплин, овладение приемами мастерства как основой готовности к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

- развитие культуры мышления, навыков самообразования и научной организации труда; 



7 

- овладение широким диапазоном коммуникативных технологий, обеспечивающих 

полноценную социализацию, интеграцию и личностное 

развитие студента; 

- выбор студентами индивидуальной программы образования; 

- продолжение образования на последующей ступени высшего профессионального 

образования;  

- реализация Концепции гуманитарного образования и Государственного стандарта 

образования по специальности. 

Направления профессиональной деятельности 

- международные отношения, деятельность международных организаций и объединений; 

- национальная безопасность Республики Казахстан; 

- государственное управление Республики Казахстан, негосударственные организации и 

объединения, работающие в области внешне- и внутриполитического развития разного 

профиля; 

- СМИ (редакции средств массовой информации - в качестве репортеров по 

международной проблематике, вспомогательного персонала и переводчиков младшего 

звена); 

- образование и наука (учреждения образования с международной проблематикой, 

академические и научно-исследовательские организации международного профиля). 

Содержание профессиональной деятельности. 

Основное содержание профессиональной деятельности бакалавра специальности 

5В020200 – «Международные отношения» заключается в реализации функций: 

- управленческой; 

- информационно-аналитической; 

- информационно-референтской;  

- информационно-творческой; 

- научно-исследовательской; 

- консультационно-экспертной; 

- проектно-исследовательской. 

Требования к ключевым компетенциям бакалавра по специальности 5В020200 – 

«Международные отношения»:  

бакалавр должен: 

иметь представление:  

- о процессах и явлениях живой и неживой природы, общественной жизни, понимать и 

владеть методами познания на уровне, необходимом для решения задач, возникающих 

при исполнении профессиональных функций; 

- о базисных ценностях культуры и месте культуры Казахстана в цивилизации;  

- о месте человека в эволюции Земли и влиянии его деятельности на окружающую среду. 

знать:  

- основы правовой системы и законодательства Республики Казахстан, организации 

судебных и иных правоприменительных и правоохранительных органов; правовые и 

нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности;  

- основные базовые понятия экономической теории и понимать сущность экономических 

процессов; 

- обязательный минимум по специальным дисциплинам специальности:  

иностранному языку, истории международных отношений, внешней политике РК, 

современной системе международных отношений, современным проблемам 

международных отношений, многосторонней дипломатии, дипломатической и 

консульской службе, технике переговорного процесса, дипломатической документации, 

дипломатическому протоколу и этикету, многосторонней дипломатии, основам 

геополитики; 

\- использовать методы социально-политических и гуманитарных наук в различных 

сферах и видах своей профессиональной деятельности; 

владеть навыками: 

- приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии, на научной основе организовывать свой труд; 

- пользоваться компьютером и информационными технологиями в профессиональной 

деятельности; 

- системными знаниями мировоззренческого характера;  

- навыками практической работы в государственных негосударственных учреждениях и 

организациях по профилю своей деятельности;  

- методикой документационной работы, основами перевода и реферирования, 

коммуникационными навыками, навыками экспертно-аналитической деятельности;  
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- владеть лингвистическими навыками (устного и письменного перевода, реферирования, 

работы с документацией на нескольких языках).  

быть компетентным: 

- в профессиональной и научной деятельности, в решении социально-политических 

задач, в оценке ситуаций и быстром разрешении производственных проблем (в поле 

профессиональной деятельности. 

По завершению программы обучения на бакалавриате, выпускник 5В020200 

«Международные отношения» может продолжить образование в магистратуре 6М020200 

«Международные отношения». 

Дополнительна

я информация 

для 

обучающихся 

Размещение/ проживание -  Комфортабельные Дома студентов на 1789 мест, в котором 

предусмотрены условия для подготовки к занятиям  и отдыха студентов –«Библиотека»,  

«Читальный зал» и «Интернет-кафе».  

Питание– Своевременное и качественное питание обеспечивается работой столовой в 

учебных корпусах университета. 

Адрес  Наименование объекта 

питания 

(столовая,буфет,кафе) 

Пропускная 

способность 

(количество 

посадочных 

мест) 

Наличие санитарно-

эпидемиологического 

заключения о 

соответствии объекта 

питания санитарным 

правилам и нормам 

(дата и номер) 

Учебный корпус 

№1 

(ул.30-й 

Гв.дивизии,34) 

Столовая 

 
Столовая 

  

58 
  

  

 

32 

№ F.01.X. От 07.02.2018 г. 

Учебный корпус 

№2, 

 (ул.Бажова,7) 

Буфет 

 

48 № 1534 

10.08.2010г. 

Учебный корпус 

№3     

(ул.30-й 

Гв.дивизии,36) 

Столовая 

 

 

 

 

24 

№ 915 

10.06.2009г. 

Учебный корпус 

№4  

(ул.Революционн

ая2а) 

Столовая 

 

28 № 915 

10.06.2009г. 
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Медицинские услуги - Медицинское обслуживание студентов университета 

осуществляется в медпункте (соответствует требованиям СЭС и ГПС), где оказывается 

первая медицинская помощь, проводятся медосмотры, профилактические мероприятия. 

Имеется договор о медицинском обслуживании студентов и ППС с городской 

больницей № 1 г. Усть-Каменогорск. Регулярно проводятся «Круглые столы» – встречи 

работников городского «Центра здоровья» со студентами Университета.  

Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий осуществляет 

заведующая здравпунктом, ответственность за поддержание этих условий несут 

коменданты соответствующих объектов.  

Студенческий офис - Центр молодежной политики, являющийся структурным 

подразделением университета, объединивший в себе ранее созданные Комитет по Делам 

Молодежи и Центр Культуры, а также студенческие молодежные объединения:  

молодежное крыло НДП «НурОтан» «ЖасОтан», филиал республиканской молодежной 

организации «Альянс студентов Казахстана», студенческий отряд содействия полиции 

«Қыран», студенческие молодежные трудовые отряды. 

Условия для обучения(материальная база для занятий): 

Кабинеты с мультимедийным оборудованием – 5, , Специализированные кабинеты - 7,  

Спортивные залы – 2, Лаборатория плавания – 1, Читальный зал – 1, кабинет филиала 

Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова КН МОН РК, НИЦ Алтайтану 

оснащенные современным компьютерным оборудованием 

Студенческие ассоциации. 

- студенческий отряд содействия полиции «Қыран»  

- дебатный клуб ВКГ 

- студенческая юридическая клиника 

- хореографическая студия «Әлем» 

- фольклорный казахский ансамбль 

- студенческий театр 

- команды КВН факультетов 

- творческое объединение жанровой песни 

- творческое объединение молодых поэтов «Жас Қалам» 

 

 

 

 

 

Учебный корпус 

№7  

 (ул.Ворошилова,

14) 

Столовая 

 

32 № 1535 

10.08.2010г. 

Учебный корпус 

№9  

(ул.Крылова,72) 

Столовая 

 
 

36 № 1536 

10.08.2010г. 

Структура программы с указанием  кредитов (60 кредитов ECTSТ в год) 
Цикл 

дисципл

ин 

Код 

дисциплин

ы 

Наименование дисциплины Количество 

кредитов по ECTS 

Семестр 

1 курс 

ООД ОК K(R)Ya -

11102 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

10 1,2 
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Kazakh (Russian) Language 

ООД ОК IYa -11101 Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

10 1,2 

ООД ОК SIK -1104 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Современная история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

5 1 

ООД ОК IKT -1103 Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілде) 

Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 

Information and communication 

technologies (in English language) 

5 2 

ООД ОК OP -1101 Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

3 2 

ООД ОК OEР -1104 Экономика және кәсіпкерліктің 

негіздері  

Основы экономики и 

предпринимательства  

The basics of Economics and 

entrepreneurship 

3 1 

ООД ОК PS -1107 Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-социология 

Political science-sociology 

5 1 

БД ОК 

DKS -2201 Дипломатиялық және консулдық 

қызмет 

Дипломатическая и консульская 

служба 

Diplomatic and Consular Service 

5 2 

БД КВ DSIZS -

1204 

Шетелдердің ежелгі және 

ортағасырлар тарихы 

Древняя и средневековая история 

зарубежных стран 

Ancient and medieval history of foreign 

countries 

7 1 

БД ОК NNIZS -

1201 

Шет елдердің жаңа және қазіргі 

заман тарихы 

Новая и новейшая история 

зарубежных стран  

Modern and Contemporary History of 

foreign countries 

7 2 

 UP Оқу іс-тәжірибе 

Учебная практика 

Teaching practice 

2 2 

   62  

2 курс 

БД КВ SPIIa -

2202 

Мамандандырылған кәсіби шет тілі 

Специализированный 

профессиональный иностранный язык 

Specialized professional foreign 

language 

5 4 

БД КВ OAK -

2201 

Жемқорлық мәдениеттің негіздері 

Основы антикоррупционной культуры 

Bases of anticorruption culture 

3 3 

OOД ОК 

 

Fil -2108 Философия 

Философия 

Philosophy 

5 4 

ПД КВ IFPG - Саяси шекараның құралымының 5 3 
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2309 тарихы ең ескі замандардан дейін 

біздің күндеріміздің 

История формирования политических 

границ с древнейших времен до 

наших дней 

The history of political borders from the  

earliest times to the present 

БД ОК 

PK(R)Ya -

2201 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный 

казахский(русский) язык 

Professional Kazakh (Russian) Language 

3 3 

БД ОК 

POIYa -

2202 

Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-oriented foreign language 

3 4 

БД КВ 

OIYa1 -

2203 

Бастысы шет тілі (1 бөлім) 

Основной иностранный язык (1 часть) 

Primary foreign language (part 1) 

5 3 

БД КВ 

OIYa2 -

2203 

Бастысы шет тілі (2 бөлім) 

Основной иностранный язык (2 часть) 

Primary foreign language (part 2) 

5 4 

БД ОК 

IMO -2217 Жаңа замандағы халықаралық 

қатынастар тарихы 

История международных отношений в 

новое время 

History of International Relations in the 

Modern Age 

5 3 

БД ОК  

INObNB -

2218 

Қазіргі замандағы халықаралық 

қатынастар тарихы 

История международных отношений в 

новейшее время 

The history of international relations in 

recent times 

5 4 

БД КВ 

TVDP -

2219 

Дипломатиялық келіссөздер жүргізу 

әдістемесі 

Техника ведения дипломатических 

переговоров 

Technique of conducting diplomatic 

negotiations 

3 4 

БД КВ 

VIYa -

22201 

Екінші шет тілі 

Второй иностранный язык 

the second foreign language 

9 3,4 

ПД КВ 

IK -2302 Қытайдың тарихы 

История Китая 

History of China 

5 3 

ПД КВ 

IG -2302 Германияның тарихы 

История Германии 

History of Germany 

 PP Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field (School) practice 

2 4 

   63  

3 курс 

БД КВ PIYa1 -3204 Шетел тіліндегі тәжірибе курсы (1 

бөлім) 

Практический иностранный язык (1 

часть) 

Practical foreign language (part 1) 

7 5 

БД КВ PIYa2 -3205 Шетел тіліндегі тәжірибе курсы (2 7 6 
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бөлім) 

Практический иностранный язык (2 

часть) 

Practical foreign language (part 2) 

ПД ОК VPRK -3307 Қазақстан Республикасының сыртқы 

саясаты 

Внешняя политикa Республики 

Казахстан 

The Republic of Kazakhstan foreign 

policy 

5 6 

ПД КВ SSM -3308 Халықаралық қатынастардың қазіргі 

жүйесі 

Современная система международных 

отношении 

The modern system of international 

relations 

5 5 

БД ОК DD -3213 Дипломатиялық құжаттама 

Дипломатическая документация 

Diplomatic Documentation 

5 5 

ПД КВ DPE -3314 Дипломат. этикет және хаттама 

Дипломатический этикет и протокол 

Diplomatic etiquette and protocol 

5 6 

ПД ОК MD -3316 Көп жақты дипломатия 

Многосторонняя дипломатия 

Multilateral diplomacy 

3 6 

ПД КВ MO -3315 Халықаралық ұйымдар 

Международные организации 

International Organizations 

5 6 

БД КВ VIYa -33208 Екінші шет тілі 

Второй иностранный язык 

The  second foreign language 

9 5,6 

ПД КВ PMIATR -

3309 

Әлемдік интеграция үрдістері 

(Азиялық және Тыныш мұхиттың 

аймағы) 

Процессы мировой интеграции 

(Азиатско-Тихоокеанский регион) 

The processes of global integration (Asia 

Pacific region) 

5 5 

ПД КВ PMIEP -3309 Әлемдік интеграция үрдістері 

(Еуразияшылық ая) 

Процессы мировой интеграции 

(Евразийское пространство) 

The processes of global integration (the 

Eurasian space) 

ПД КВ OGVR -3310 Геосаясат негіздері (Шығыстың 

аймағы) 

Основы геополитики (Восточный 

регион) 

Foundations of Geopolitics (Eastern 

region) 

5 5 

ПД КВ OGEP -3310 Геосаясат негіздері (Еуразияшылық ая) 

Основы геополитики (Евразийское 

пространство) 

Foundations of Geopolitics (the Eurasian 

space) 

ПД КВ SKVR -3308 Қәзіргі заман қақтығыстары және 

оларды реттеу әдістері (Шығыстың 

аймағы) 

Современные конфликты и методы их 

5 5 
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урегулирования (Восточный регион) 

Contemporary conflicts and the methods 

of solving them (East Region) 

ПД КВ SKPP -3308 Қәзіргі заман қақтығыстары және 

оларды реттеу әдістері (кейін советтік 

ая) 

Современные конфликты и методы их 

урегулирования (постсоветское 

пространство) 

Contemporary conflicts and the methods 

of solving them (former Soviet Union) 

 PP Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field (School) practice 

2 6 

   68  

4 курс 

БД КВ DIL -4207 Негізгі шет тілі нің бизнес курсы 

Деловой иностранный язык 

Business foreign language 

7 7 

БД КВ PPiRf -4208 Тәржімелеу және референттеу ережесі 

Правила перевода и реферирования 

Translation rules and abstracting 

5 7 

БД ОК SPMO -4201 Халықаралық қатынастардың қазіргі 

мәселелері 

Современные проблемы 

международных отношений 

Modern problems of international 

relations 

5 7 

БД КВ MES -4212 Халықаралық экономикалық 

ынтымақтастық  

Международное экономическое 

сотрудничество  

International economic cooperation  

5 7 

ПД КВ KObiNStSp -

4303 

Германияның білім беру, ғылым және 

мәдениеті 

Культура, образование и наука 

Германии 

Culture, education and research in 

Germany 

5 7 

ПД КВ KObiNStSp -

4303 

Қытайдың мәдениеті, білім және 

ғылымы 

Культура, образование и наука Китая 

Culture, Education and Science in China 

ПД КВ PSVPG -4304 Саяси жүйе және Германияның сырт 

саясаты 

Политическая система и внешняя 

политика Германии 

The political system and foreign policy of 

Germany 

5 7 

ПД КВ PSVPК -4304 Саяси жүйе және Қытайдың сырт 

саясаты 

Политическая система и внешняя 

политика Китая 

The political system and foreign policy of 

China 

 PP Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field (School) practice 

10 8 

 PdP Диплом алдындағы іс-тәжірибе 2 8 
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Преддипломная практика 

Pre-diploma practice 

  Мамандық бойынша мемлекеттік 

емтихан 

Государственный экзамен по 

специальности 

State examination in the specialty 

7 8 

  Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу 

және қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Написание и защита дипломной 

работы (проекта) или сдача 

государственных экзаменов по двум 

профилирующим дисциплинам 

Writing and defence of diploma work 

(project) or handing over of state 

examinations on two profiling disciplines 

8 8 

   59  

 
Итоговые экзамены 

По каждой дисциплине сдается экзамен – в устной или письменной форме, в виде 

экзаменационных билетов или тестирования. 

В 8-ом семестре проводится Государственный экзамен по специальности и защита 

дипломной работы. 

Разработанный студентом дипломный проект публично защищается на заседании 

государственной аттестационной комиссии в конце 8-го семестра или 12-го триместра. 

 Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине: 

1) Ражепаева Ф.З., к.и.н., читает курсы по дисциплинам «Дипломатическая и 

консульская служба»,  «Дипломатический протокол и этикет», «Техника ведения 

дипломатических переговоров», «Международные организации», «Дипломатическая 

документация»; 

2) Оскембай А.А. к.и.н., читает курс «Современная история Казахстана»; 

3) Егоренкова Е.Н. старший преподаватель кафедры истории Казахстана, магистр 

истории читает курсы по дисциплинам «Древняя и средневековая история зарубежных 

стран», «Новая и новейшая история зарубежных стран», «История международных 

отношений в новое время», «История международных отношений в новейшее время», 

«Политическая система и внешняя политика страны специализации», «Современные 

конфликты и методы их урегулирования», «Многосторонняя дипломатия»; 

4) Жаманбаева Л.К. старший преподаватель, магистр истории читает курсы по 

дисциплинам «Древняя и средневековая история зарубежных стран», «Основы 

геополитики», «Современные системы МО», «История международных отношений в 

новое время», «Многосторонняя дипломатия»; 

5) Нурбекова Р.К., к.и.н., старший преподаватель, читает курсы по дисциплинам 

«История международных отношений в новейшее время», «Внешняя политика РК»; 

6) Калимолдина Ж.А. старший преподаватель, магистр истории читает курсы по 

дисциплинам «Основы геополитики», «Современная система МО», «История Китая», 

«История формирования политических границ с древнейших времен до наших дней»; 

7) Булгынбаева А.К. старший преподаватель, магистр истории читает курсы по 

дисциплинам «Современные конфликты и методы их урегулирования», 

«Международные организаций», «Дипломатическая документация», «Современные 

проблемы МО»; 

8) Хизат А.,  преподаватель, читает курсы по дисциплинам «Основной иностранный 

язык (1, 2 часть)», «Практический иностранный язык страны специализации (1,2 

часть)»,  «Второй иностранный язык»,  «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык». 

 
2 Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов) Приложение 1А 
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НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Древняя и средневековая история зарубежных стран 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

DSIZS -1201 БД  КВ 1 год 1 семестр 7 

Ф.И.О лектора/профессора Егоренкова Е.Н., Жаманбаева Л.К. 

Цели курса - формирование целостного представления о времени становления и развития ранних 

цивилизаций и связанных с этим проблем, таких как процессы формирования идеологии и духовной 

культуры, социогенеза, особенностей становления и развития цивилизаций на Западе  и на Востоке в 

древности и средневековье. 

Пререквизиты Базовый курс средней школы 

Содержание курса/дисциплины- В рамках курса рассматриваются основные события и процессы 

истории древнего мира и средневековья: антропогенез, социогенез, возникновение первых цивилизаций на 

древнем востоке, античная цивилизация, формирование феодальной системы, средневековая культура и 

культура Возрождения, возникновение раннего капитализма. 

Компетенции: Профессиональная компетенция (Кп) - использование в практической деятельности 

знаний и способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 

основе практического опыта. Компетентность специальная в области преподаваемой дисциплины, 

готовность и способность к самообразованию. Компетентность методическая в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной деятельности 

(приобретение знаний из различных источников информации, в т.ч. дополнительных). Компетенции общей 

образованности, коммуникативная, профессиональная. 

Рекомендуемая литература: 

1. Егоренкова Е.Н. Древняя и средневековая история зарубежных стран.- Усть-Каменогорск, 

2017. 

2 Жаманбаева Л.К. Шетелдердің ежелгі және ортағасырлар тарихы. Оқу құралы. Өскемен: 

«Берел», 2018. 

3 Хлебов А. Краткая история Средних веков: Эпоха, государства, сражения, люди. – М.,  

Пальмира, 2017. 

4 Девлетов О. У. Лекции по истории Древнего Востока: учебное пособие.- М., Директ-Медиа, 

2015. 

5 Хлебов А. Краткая история Средних веков: Эпоха, государства, сражения, люди. – М.,  

Пальмира, 2017 

6 Төртінші индустриялық революция : [оқулық] / К. Шваб. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 200 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

7 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Новая и новейшая история зарубежных стран  

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

NNIZS -1204 БД  КВ 1 год 2 семестр 7 

Ф.И.О лектора/профессора Егоренкова Е.Н., Нурбекова Р.К.  

Цели курса -  формирование целостного представления о времени становления капиталистической 

системы и буржуазного общества и связанных с этим проблем, таких как: промышленный  переворот, 

буржуазная революция, складывание международных противоречий на рубеже 19-20вв., особенности 

развития государства в Европе  и на Востоке в 20в, изменения в общих тенденциях мирового развития на 

рубеже 20-21вв. 

Пререквизиты Древняя и средневековая история зарубежных стран 

Содержание курса/дисциплины - В рамках курса рассматриваются основные события и процессы 

истории древнего мира и средневековья: антропогенез, социогенез, возникновение первых цивилизаций на 

древнем Востоке, античная цивилизация, формирование феодальной системы, средневековая культура и 

культура Возрождения, возникновение раннего капитализма. 

Компетенции: Профессиональная компетенция (Кп) - использование в практической деятельности 

знаний и способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 

основе практического опыта. Компетентность специальная в области преподаваемой дисциплины, 

готовность и способность к самообразованию. Компетентность методическая в области способов 
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формирования знаний, умений учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной деятельности 

(приобретение знаний из различных источников информации, в т.ч. дополнительных). Компетенции общей 

образованности, коммуникативная, профессиональная. 

Рекомендуемая литература 

1. Пленков О.Ю. Новейшая  история. Учебник для СПО. – М.,Юрайт, 2016. 

2. Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новое и новейшее время. В 2частях. - М.:  Владос, 

2014 

3. Лунёв С.И.История  стран Азии и Африки после Второй мировой войны. В 2 ч.- М.,  МГИМО, 

2018. 

4. Историческая  социология. В 3 ч. Часть 3. Индустриальное и постиндустриальное общество.. 

Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры.- М., Юрайт, 2018 

5 Кальвокоресси П. Мировая политика с 1945 года / World politics since 1945. – М.,  Международные 

отношения, 2016 

6 Төртінші индустриялық революция : [оқулық] / К. Шваб. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 200 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

7 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Основной иностранный язык (1 часть) 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

OIYa1 -2203 БД КВ 2 год 3 семестр 5 

Ф.И.О лектора/профессора  Хизат А., Козлова А.Л. 

Цели курса: овладение основами профессионального знания иностранного языка выбранного 

региона. 

Пререквизиты Иностранный язык 

Содержание курса/дисциплины-  обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Компетенции: Профессиональная компетенция (Кп) - использование в практической деятельности 

знаний и способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 

основе практического опыта. Компетентность специальная в области преподаваемой дисциплины, 

готовность и способность к самообразованию. Компетентность методическая в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной деятельности 

(приобретение знаний из различных источников информации, в т.ч. дополнительных). Компетенции общей 

образованности, коммуникативная, профессиональная. 

Рекомендуемая литература: 

1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / S. Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - 

Macmillan, 2017.  

2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook with key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 

2017. - 95 p.  

3 Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - 

М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  2015. 

4. Clandfield, Lindsay. Global:  Intermediate teacher's book / L. Clandfield, R. R. Benne. - : Macmillan, 2014 

5 Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация  / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық). 

6 Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. Фромкин. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 608 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский,  казахский 
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НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Основной иностранный язык (2 часть) 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

OIYa2 -2203 БД КВ 2 год 4 семестр 5 

Ф.И.О лектора/профессора  Хизат А., КозловаА.Л. 

Цели курса: овладение основами профессионального знания иностранного языка выбранного 

региона. 

Пререквизиты Иностранный язык специализации (1 часть) 

Содержание курса/дисциплины - обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Компетенции: Профессиональная компетенция (Кп) - использование в практической деятельности 

знаний и способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 

основе практического опыта. Компетентность специальная в области преподаваемой дисциплины, 

готовность и способность к самообразованию. Компетентность методическая в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной деятельности 

(приобретение знаний из различных источников информации, в т.ч. дополнительных). Компетенции общей 

образованности, коммуникативная, профессиональная. 

Рекомендуемая литература: 

1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / S. Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - 

Macmillan, 2017.  

2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook with key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 

2017. - 95 p.  

3 Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - 

М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  2015. 

4. Clandfield, Lindsay. Global:  Intermediate teacher's book / L. Clandfield, R. R. Benne. - : Macmillan, 2014 

5 Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация  / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық). 

6 Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. Фромкин. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 608 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

История международных отношений в новое время 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

IMO -2201 БД ОК 2 год 3 семестр 5 

Ф.И.О лектора/профессора  Жаманбаева Л.К., Егоренкова Е.Н. 

Цели курса -  знание и понимание сущности системы международных отношений как сложного 

политического явления в период нового времени, понимание тех процессов, которые происходили  в этот 

период времени 

Пререквизиты Новая и новейшая история зарубежных стран 

Содержание курса/дисциплины - В рамках курса рассматриваются основные события, сущность, 

типология проблем  системы международных отношений в новое время  как сложного политического 

явления, имеющего общие закономерности, применительно к развитию регионов и мира в целом, изучаются 

основные тенденции в развитии мировых хозяйственных связей, во взаимоотношениях разных 

политических систем, общества и природы. Важное место отводится вопросам правового регулирования  

мировых процессов в рамках международных учреждений и межправительственных организаций, 

проблемам  безопасности на региональном /субрегиональном уровнях. 

Компетенции: Профессиональная компетенция (Кп) - использование в практической деятельности 

знаний и способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 

основе практического опыта. Компетентность специальная в области преподаваемой дисциплины, 

готовность и способность к самообразованию. Компетентность методическая в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной деятельности 

(приобретение знаний из различных источников информации, в т.ч. дополнительных). Компетенции общей 

образованности, коммуникативная, профессиональная. 

Рекомендуемая литература: 
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1 Батюк В.И. История международных отношений . – М., Юрайт, 2017 

2. Власов Н.А. История международных отношений. Учебник и практикум– М., Юрайт, 2017 

3 Белозеров В.К. Современные международные отношения. Учебник и практикум. – М., Юрайт, 2015 

4. Мировая политика и международные отношения: СПб.: Питер 2016.- 448 с. 

5 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

6 Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

История международных отношений в новейшее время 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

INObNB -2201 БД ОК 2 год 4 семестр 5 

Ф.И.О лектора/профессора Егоренкова Е.Н. , Нурбекова Р.К. 

Цели курса- ознакомление и изучение основных событий и тенденций развития  международных 

отношений в новейшее время, их узловых проблем 

Пререквизиты  История  международных отношений в новое время 

Содержание курса/дисциплины -Курс рассматривает основные этапы  и закономерности развития  

международных отношений в новейшее время, основные события, произошедшие в этот преиод времени,  

содержание и формы международного сотрудничества в различных регионах,  углубленно изучаются  

основных направлений  развития  современной системы международных отношений . 

Компетенции: Профессиональная компетенция (Кп) - использование в практической деятельности 

знаний и способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 

основе практического опыта. Компетентность специальная в области преподаваемой дисциплины, 

готовность и способность к самообразованию. Компетентность методическая в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной деятельности 

(приобретение знаний из различных источников информации, в т.ч. дополнительных). Компетенции общей 

образованности, коммуникативная, профессиональная. 

Рекомендуемая литература:  

1 Батюк В.И. История международных отношений . – М., Юрайт, 2017 

2. Власов Н.А. История международных отношений. Учебник и практикум– М., Юрайт, 2017 

3 Белозеров В.К. Современные международные отношения. Учебник и практикум. – М., Юрайт, 2015 

4. Мировая политика и международные отношения: СПб.: Питер 2016.- 448 с. 

5 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

6 Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский,  казахский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Техника ведения дипломатических переговоров 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

TVDP -2301 БД КВ 2 год 4 семестр 5 

Ф.И.О лектора/профессора Ражепаева Ф.З.,Жаманбаева Л.К. 

Цели курса – сформировать у будущих специалистов-международников представление о 

переговорном процессе, как особом виде дипломатической работы, раскрыть специфику ведения 

международных переговоров. 

Пререквизиты Философия, Основы права, Основы экономики и предпринимательства 

Содержание курса/дисциплины- Правила и методики ведения переговоров и приобретение 

соответствующих навыков по технике ведения переговоров; варианты развития переговорного процесса, 

стратегии м тактики переговорного процесса; национальные стили переговоров 

Компетенции: Профессиональная компетенция (Кп) - использование в практической деятельности 

знаний и способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 

основе практического опыта. Компетентность специальная в области преподаваемой дисциплины, 
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готовность и способность к самообразованию. Компетентность методическая в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной деятельности 

(приобретение знаний из различных источников информации, в т.ч. дополнительных). Компетенции общей 

образованности, коммуникативная, профессиональная. 

Рекомендуемая литература: 

1. Захарова А.Н. Основы дипломатической и консульской службы. Учебное пособие. – М., Юрайт, 

2015 

2  Камалов Н.М. Техники переговоров. Тренинги и мастер-классы для индивидуального и группового 

обучения– М., Юрайт, 2014 

3 Лукашук И. Дипломатические переговоры и принимаемые на них акты. – М., Нотв Бене, 2014 

4 Василенко И. Искусство международных переговоров. Учебное пособие.- М., Международные 

отношения, 2014 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

История Китая 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

IStSp -2304 ПД КВ 2 год 3 семестр 5 

Ф.И.О лектора/профессора Калимолдина Ж.А. 

Цели курса– систематизация, углубление и обобщение знаний по истории Китая 

Пререквизиты: Древняя  и средневековая история зарубежных стран, Новая и новейшая история 

зарубежных стран 

Содержание курса/дисциплины: периодизация истории Китая, характеристика каждого периода; 

древняя история Китая; Китай в средние века; Китай в новое время – зарождение и развитие капитализма; 

буржуазные реформы и революционное движение в начале 20 века; Китай в новейшее время – образование 

Китайской Народной Республики; КНР на современном этапе. 

Компетенции: Профессиональная компетенция (Кп) - использование в практической деятельности 

знаний и способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 

основе практического опыта. Компетентность специальная в области преподаваемой дисциплины, 

готовность и способность к самообразованию. Компетентность методическая в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной деятельности 

(приобретение знаний из различных источников информации, в т.ч. дополнительных). Компетенции общей 

образованности, коммуникативная, профессиональная. 

Рекомендуемая литература: 

1 Васильев Л.С. и др. История Китая. Учебник.- М., МГУ,2014 

2. Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. Идеология, история, культура, политика, 

экономика. – М., Институт востоковедения РАН, 2014 

3 Лунёв С.И.История  стран Азии и Африки после Второй мировой войны. В 2 ч.- М.,  МГИМО, 2018 

4 Пленков О.Ю. Новейшая  история. Учебник для СПО. – М.,Юрайт, 2016 

5 Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новое и новейшее время. В 2частях. - М.:  Владос, 

2014 

6 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

7 Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

 

История Германии 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

IStSp -2304 ПД КВ 2 год 3 семестр 5 

Ф.И.О лектора/профессора Егоренкова Е.Н. 

Цели курса – систематизация, углубление и обобщение знаний по истории Китая 

Пререквизиты: Древняя  и средневековая история зарубежных стран, Новая и новейшая история 

зарубежных стран 

Содержание курса/дисциплины: периодизация истории Германии, характеристика каждого периода; 
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древняя история Германии; Германия в средние века; Германия в новое время – зарождение и развитие 

капитализма; буржуазные реформы и революционное движение в начале 20 века; Германия в новейшее 

время – ФРГ на современном этапе. 

Компетенции: Профессиональная компетенция (Кп) - использование в практической деятельности 

знаний и способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 

основе практического опыта. Компетентность специальная в области преподаваемой дисциплины, 

готовность и способность к самообразованию. Компетентность методическая в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной деятельности 

(приобретение знаний из различных источников информации, в т.ч. дополнительных). Компетенции общей 

образованности, коммуникативная, профессиональная. 

Рекомендуемая литература: 

1 Пленков О.Ю. Новейшая  история. Учебник для СПО. – М.,Юрайт, 2016 

2 История Германии. В 3т. – М., 2015 

3 Белов В. Современная Германия. Экономика и политика. -  М., Институт Европы Российской 

Академии Наук, Весь Мир, 2015 

4 Захаров В. СВАГ и формирование партийно-политической системы в Советской зоне оккупации 

Германии. 1945-1949. Сборник документов. В 2 томах. – М.,2015 

5 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

6 Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Практический иностранный язык (1 часть) 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

PIYaSS -3202 БД КВ 3 год 5 семестр 7 

Ф.И.О лектора/профессора  Хизат А., Козлова А.Л.   

 Цели курса: овладение основами профессионального знания иностранного языка выбранного 

региона. 

Пререквизиты Основной иностранный язык (часть 1,2) 

Содержание курса/дисциплины- обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Компетенции: Профессиональная компетенция (Кп) - использование в практической деятельности 

знаний и способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 

основе практического опыта. Компетентность специальная в области преподаваемой дисциплины, 

готовность и способность к самообразованию. Компетентность методическая в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной деятельности 

(приобретение знаний из различных источников информации, в т.ч. дополнительных). Компетенции общей 

образованности, коммуникативная, профессиональная. 

Рекомендуемая литература: 

1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / S. Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - 

Macmillan, 2017.  

2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook with key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 

2017. - 95 p.  

3 Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - 

М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  2015. 

4. Clandfield, Lindsay. Global:  Intermediate teacher's book / L. Clandfield, R. R. Benne. - : Macmillan, 2014 

5 Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация  / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық). 

6 Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. Фромкин. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 608 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский 
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НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 
Практический иностранный язык  (2 часть) 

Код 
дисциплины 

Тип 
дисциплины  

Уровень 
курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 
обучения 

Количество 
кредитов 

PIYaSS -3202 БД КВ 3 год 6 семестр 7 

Ф.И.О лектора/профессора Хизат А., Козлова А.Л.   
Цели курса: овладение основами профессионального знания иностранного языка выбранного 

региона. 
Пререквизиты Практический иностранный язык  (1 часть) 
Содержание курса/дисциплины - обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 
подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Компетенции: Профессиональная компетенция (Кп) - использование в практической деятельности 
знаний и способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 
основе практического опыта. Компетентность специальная в области преподаваемой дисциплины, 
готовность и способность к самообразованию. Компетентность методическая в области способов 
формирования знаний, умений учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной деятельности 
(приобретение знаний из различных источников информации, в т.ч. дополнительных). Компетенции общей 
образованности, коммуникативная, профессиональная. 

Рекомендуемая литература 
1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / S. Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - 

Macmillan, 2017.  
2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook with key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 

2017. - 95 p.  
3 Бонк, Н. А. Учебник английского языка: в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : 

ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  2015. 
4. Clandfield, Lindsay. Global:  Intermediate teacher's book / L. Clandfield, R. R. Benne. - : Macmillan, 2014 
5 Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация  / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 
тіліндегі 100 жаңа оқулық). 

6 Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. Фромкин. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 
бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 608 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 
жаңа оқулық) 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения:  казахский 
 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Основы геополитики (Восточный регион) 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

OG  3301 ПД КВ 3 год 5 семестр 5 

Ф.И.О лектора/профессора Жиренова А.Т.    

Цели курса - анализ  теоретических основ  геополитической науки (на конкретных примерах), 

усвоение логики  изменения геополитических процессов  ХХ века, их закономерности и тенденции развития 

в восточном регионе 

Пререквизиты Современная система международных отношении 

Содержание курса/дисциплины - рассматривается история формирования геополитической мысли, 

современные геополитические школы и концепции, основные геополитические центры современности, 

место и роль Центральной Азии в формирующейся геополитической структуре мира. Студенты 

анализируют геополитическое измерение в рамках восточного региона и развивают навыки  поиска 

необходимых  для исследования источников и  научной литературы.  

Компетенции:  Профессиональная компетенция (Кп) - использование в практической деятельности 

знаний и способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 

основе практического опыта. Компетентность специальная в области преподаваемой дисциплины, 

готовность и способность к самообразованию. Компетентность методическая в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной деятельности 

(приобретение знаний из различных источников информации, в т.ч. дополнительных). Компетенции общей 

образованности, коммуникативная, профессиональная. 

Рекомендуемая литература 

1 Лукьянович Н. Геополитика 2-е изд. Учебник для академического бакалавриата – М.,Юрайт,2018 

2 Василенко И.А. Геополитика современного мира 4-е изд., пер. и доп. Учебник для академического 
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бакалавриата.- М., МГУ, 2017 

3 Кефели И.Ф., Кузнецов Д.И. Евразийский вектор глобальной геополитики. -  СПБ, 2017 

4 Ильин И.В., Леонова О.Г. Политическая  глобалистика. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. – М.,МГУ, 2017  

5 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

6 Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 
 
НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 
Современная система международных отношений 

Код 
дисциплины 

Тип 
дисциплины  

Уровень 
курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 
обучения 

Количество 
кредитов 

SSM 3205 ПД КВ 3 год 5 семестр 5 кредита. 

Ф.И.О лектора/профессора Калимолдина Ж.А., Егоренкова Е.Н.  
Цели курса - знание и понимание  сущности  современной системы международных отношений как 

сложного политического явления 
Пререквизиты: Политология-социология, История международных отношений в новейшее время 
Содержание курса/дисциплины - формирование понятий о научной терминологии, связанной с 

теорией и практикой международных отношений, представлений об источниках и историографии по 
данному предмету; анализ соотношения национальных интересов и глобальных проблем; внешняя политика 
ведущих государств современного мира в основных региональных подсистемах, анализ внешней политики 
РК в контексте современных международных отношений. 

Компетенции: Профессиональная компетенция (Кп) - использование в практической деятельности 
знаний и способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 
основе практического опыта. Компетентность специальная в области преподаваемой дисциплины, 
готовность и способность к самообразованию. Компетентность методическая в области способов 
формирования знаний, умений учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной деятельности 
(приобретение знаний из различных источников информации, в т.ч. дополнительных). Компетенции общей 
образованности, коммуникативная, профессиональная. 

Рекомендуемая литература 

1 Батюк В.И. История международных отношений . – М., Юрайт, 2017 

2. Власов Н.А. История международных отношений. Учебник и практикум– М., Юрайт, 2017 

3 Белозеров В.К. Современные международные отношения. Учебник и практикум. – М., Юрайт, 2015 

4 Каиршина Г. Становление новой глобальной системы международных отношений. - LAP Lambert 

Academic Publishing, 2014 

5 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

6 Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения: русский,  казахский 
 
НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 
Внешняя политикa Республики Казахстан 

Код 
дисциплины 

Тип 
дисциплины  

Уровень 
курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 
обучения 

Количество 
кредитов 

VPRK -3301 ПД ОК 3 год 6 семестр 3 

Ф.И.О лектора/профессора Ражепаева Ф.З., Нурбекова Р.К. 
Цели курса  всесторонний анализ процесса становления и развития внешней политики Республики 

Казахстана и  основных направлений внешнеполитической деятельности РК 
Пререквизиты История международных отношений, Дипломатическая и консульская служба,  

Современная история Казахстана 
Содержание курса/дисциплины Курс  нацелен на то, чтобы  дать всесторонний анализ процесса 

становления и развития внешней политики Республики Казахстан  за годы независимости. Для чего 
необходимо: раскрытие ключевых понятий и категорий,  анализ основных теорий в отечественной и 
мировой науке;  рассмотрение  исторической эволюции международных отношений, анализ структур 
современных международных сообществ; анализ основных направлениях внешнеполитической 
деятельности РК, а так же международной ситуации в мире, определение места и значения Республики 
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Казахстан в глобальных процессах. 
Компетенции: Профессиональная компетенция (Кп) - использование в практической деятельности 

знаний и способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 
основе практического опыта. Компетентность специальная в области преподаваемой дисциплины, 
готовность и способность к самообразованию. Компетентность методическая в области способов 
формирования знаний, умений учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной деятельности 
(приобретение знаний из различных источников информации, в т.ч. дополнительных). Компетенции общей 
образованности, коммуникативная, профессиональная. 

Рекомендуемая литература 
1 Токаев К. Внешняя политика Казахстана в условиях глобализации – Алматы,  
АО "САК", 2014 
2. Шериязданова К. Восточноевропейский вектор внешней политики Республики Казахстан- LAP 

Lambert Academic Publishing 
3 Борисова Е. Казахстан. Президент и внешняя политика. – М., Наталис, 2015 
4 Токаев Т. Казахстан и Запад в условиях глобализации. – Восток-Запад, 2015 
5 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 
6 Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 
тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения: русский,  казахский 
 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Дипломатическая документация 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

DD -3201 БД ОК 3 год 5 семестр 5 

Ф.И.О лектора/профессора Ражепаева Ф.З., Булгынбаева А.К. 

Цели курса - дать необходимые теоретические знания в области дипломатической документации, 

познакомить студентов с основными положениями и требованиями к  дипломатической документации 

Пререквизиты Дипломатическая и консульская служба 

Содержание курса/дисциплины - Курс имеет прикладной характер и призван сформировать 

практические навыки профессиональной деятельности дипломата по написанию дипломатических 

документов и ведению дипломатической переписки. Основная цель - сформировать у студентов навыки 

составления дипломатических документов в соответствии со спецификой ситуации и требованиями, 

предъявляемыми к написанию и оформлению дипломатической документации; выработать навыки 

использования дипломатической терминологии при написании дипломатических документов. 
Компетенции: Профессиональная компетенция (Кп) - использование в практической деятельности 

знаний и способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 
основе практического опыта. Компетентность специальная в области преподаваемой дисциплины, 
готовность и способность к самообразованию. Компетентность методическая в области способов 
формирования знаний, умений учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной деятельности 
(приобретение знаний из различных источников информации, в т.ч. дополнительных). Компетенции общей 
образованности, коммуникативная, профессиональная. 

Рекомендуемая литература 
1 Торкунов А.Н. Дипломатическая служба. – М., Юрайт, 2017 
2 Занко Т. Дипломатическая служба зарубежных стран. Сборник нормативных правовых актов. – М., 

МГИМО, 2015 
3 Белоногов А. На дипломатической службе в МИД и за рубежом– М., МГИМО, 2016 
4. Захарова А.Н. Основы дипломатической и консульской службы. Учебное пособие. – М., Юрайт, 

2015  
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения: русский, казахский 
 
НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 
Дипломатический этикет и протокол  

Код 
дисциплины 

Тип 
дисциплины  

Уровень 
курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 
обучения 

Количество 
кредитов 

DPE -3309 ПД КВ 3 год 6 семестр 5 

Ф.И.О лектора/профессора Ражепаева Ф.З., Жаманбаева Л.К. 
Цели курса - дать необходимые теоретические знания в области дипломатического протокола и 

дипломатического этикета, познакомить студентов с основными положениями государственной 
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протокольной практики и организацией современной протокольной службы 
Пререквизиты Дипломатическая и консульская служба 
Содержание курса/дисциплины - основы дипломатического протокола и этикета, история 

становления  протокольной практики и протокольной службы; вопросы государственной символики,  
правила этикета и культура дипломатического общения; общее знакомство с протокольными аспектами 
Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., церемониальной стороной организации визитов 
на высшем и высоком уровне и протоколом дипломатических приемов 

Компетенции: Профессиональная компетенция (Кп) - использование в практической деятельности 
знаний и способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 
основе практического опыта. Компетентность специальная в области преподаваемой дисциплины, 
готовность и способность к самообразованию. Компетентность методическая в области способов 
формирования знаний, умений учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной деятельности 
(приобретение знаний из различных источников информации, в т.ч. дополнительных). Компетенции общей 
образованности, коммуникативная, профессиональная. 

Рекомендуемая литература 
1 Торкунов А.Н. Дипломатическая служба. – М., Юрайт, 2017 
2 Занко Т. Дипломатическая служба зарубежных стран. Сборник нормативных правовых актов. – М., 

МГИМО, 2015 
3 Белоногов А. На дипломатической службе в МИД и за рубежом– М., МГИМО, 2016 
4. Захарова А.Н. Основы дипломатической и консульской службы. Учебное пособие. – М., Юрайт, 2015 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения: русский, казахский 
 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Многосторонняя дипломатия 

Код дисциплины Тип дисциплины  Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

MD -3310 ПД ОК 3 год 6 семестр 3 

Ф.И.О лектора/профессора Егоренкова Е.Н.,  Жаманбаева Л.К.   

Цели курса- научить студентов характеризовать многостороннее сотрудничество в системе 

международных отношений на основе изучения понятийного  аппарата, уметь  применять изучаемый материал 

при анализе современных и исторических событий в международных отношениях  

Пререквизиты История международных отношений 

Содержание курса/дисциплины - Объектом курса  является многосторонняя дипломатия как компонент 

мировой политики. Процессы глобализации современного мира, и, как следствие взаимозависимость 

государств, способствуют усилению роли многосторонней дипломатии. Возрастает значение международных  

правительственных организаций, усиливается авторитет и влияние международных неправительственных 

организаций. Также возрастает значимость переговорного процесса, расширяется круг обсуждаемых проблем. 

Взаимные связи и сотрудничество между существующими в настоящее время международными организациями 

позволяют говорить о системе международных организаций, в центре которой находится ООН. Это ведет к 

появлению новых структур - совместных органов, координационных органов.  

Компетенции: Профессиональная компетенция (Кп) - использование в практической деятельности 

знаний и способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 

основе практического опыта. Компетентность специальная в области преподаваемой дисциплины, готовность и 

способность к самообразованию. Компетентность методическая в области способов формирования знаний, 

умений учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной деятельности (приобретение знаний из 

различных источников информации, в т.ч. дополнительных). Компетенции общей образованности, 

коммуникативная, профессиональная. 

Рекомендуемая литература  

1 Меньшикова С. Многосторонняя дипломатия в АТР. – М., МГИМО, 2016 

2 Богучарский Е.М. Институты современной дипломатии. Курс лекций– М., МГИМО, 2016 

3. Попов В. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия - наука и искусство – М., 

Международные отношения, 2017 

4 Лебедев М. Мировая политика – М., Проспект, 2016 

5 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

6 Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 
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НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Международные организации 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

MO -3304 ПД КВ 3 год 6 семестр 5 

Ф.И.О лектора/профессора алимолдина Ж.А., Булгынбаева А.К. 

Цели курса- изучение современных международных организаций и их роли в современном мире, их 

тсруктуры, принципов и методов работы   

Пререквизиты Современная система международных отношений 

Содержание курса/дисциплины- Предпосылки и история возникновения международных 

организаций, правовая природа, нормотворчество и классификация международных организаций,  

Организация Объединенных Наций, международные организации системы (семьи) ООН; Региональные 

организации, действующие на постсоветском пространстве; региональные организации Азиатско-

Тихоокеанского региона; региональные организации Северной и Южной Америки, а также Карибского 

бассейна; Международные организации арабского и исламского мира; международные организации, 

действующие в специальных областя; международные неправительственные организации; Международные 

организации Африки.  

Компетенции: Профессиональная компетенция (Кп) - использование в практической деятельности 

знаний и способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 

основе практического опыта. Компетентность специальная в области преподаваемой дисциплины, 

готовность и способность к самообразованию. Компетентность методическая в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной деятельности 

(приобретение знаний из различных источников информации, в т.ч. дополнительных). Компетенции общей 

образованности, коммуникативная, профессиональная. 

Рекомендуемая литература  

1. Богучарский Е.М. Институты современной дипломатии. Курс лекций– М., МГИМО, 2016 

2. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. -М., 2014 

3. Зябкин А. Организация Объединенных Наций (ООН) - универсальная международная организация 

общей компетенции -  ИВЭСЭП, Знание, 2014  

4 Сильвестров С.Н. Международные экономические организации. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры. – М., 2018 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Процессы мировой интеграции (Евразийское пространство) 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

PMIEP -3304 ПД ОК 3 год 5 семестр 5 

Ф.И.О лектора/профессора Ражепаева Ф.З. 

Цели курса–  сформировать у студентов четкое, методологически верное представление о процессах 

мировой интеграции на евразийском пространстве как абсолютно закономерный процесс развития мировой 

цивилизации. 

Пререквизиты: Современная система международных отношений  

Содержание курса: - особенности возникновения, становления и развития процесса мировой 

интеграции, научить студентов связывать отдельные знания по проблемам интеграции воедино, 

анализировать современные факты, мыслить всесторонне, стремиться к объективности изложения процесса 

мировой интеграции. Рассматриваются вопросы развития региональной интеграции на примере 

евразийского пространства, анализируются факторы и принципы и интеграционных процессов. Изучаются и 

оцениваются  интеграционные процессы в Евразии, основные тенденции и перспективы 

Компетенции: Профессиональная компетенция (Кп) - использование в практической деятельности 

знаний и способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 

основе практического опыта. Компетентность специальная в области преподаваемой дисциплины, 

готовность и способность к самообразованию. Компетентность методическая в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной деятельности 

(приобретение знаний из различных источников информации, в т.ч. дополнительных). Компетенции общей 

образованности, коммуникативная, профессиональная. 

Рекомендуемая литература: 

1 Кефели И.Ф., Кузнецов Д.И. Евразийский вектор глобальной геополитики. -  СПБ, 2017 

2 Сильвестров С.Н. Международные экономические организации. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры. – М.,2018 

3 Ильин И.В., Леонова О.Г. Политическая  глобалистика. Учебник и практикум для академического 
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бакалавриата. – М.,МГУ, 2017  

4 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

5 Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

4 Евразийское трудовое право. Учебник. – М., Проспект, 2017 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский 

 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Современные проблемы международных отношений 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

SPMO -4201 БД ОК 4 год 7 семестр 5 

Ф.И.О лектора/профессора Егоренкова Е.Н.  

Цели курса – ознакомление и изучение основных тенденций развития современных международных 

отношений и их узловых проблем в восточном регионе 

Пререквизиты: История международных отношений 

Содержание курса/дисциплины - В рамках курса рассматриваются современное состояния 

международных отношений и мировой политики, проводится анализ основных проблем современных 

международных отношений и основных  тенденций мирового развития, порождаемых изменением 

политической структуры мира в условиях глобализации и  интеграционных процессов различного уровня. 

Компетенции: Профессиональная компетенция (Кп) - использование в практической деятельности 

знаний и способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 

основе практического опыта. Компетентность специальная в области преподаваемой дисциплины, 

готовность и способность к самообразованию. Компетентность методическая в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной деятельности 

(приобретение знаний из различных источников информации, в т.ч. дополнительных). Компетенции общей 

образованности, коммуникативная, профессиональная. 

Рекомендуемая литература 

1 Батюк В.И. История международных отношений . – М., Юрайт, 2017 

2. Власов Н.А. История международных отношений. Учебник и практикум– М., Юрайт, 2017 

3 Белозеров В.К. Современные международные отношения. Учебник и практикум. – М., Юрайт, 2015 

4 Каиршина Г. Становление новой глобальной системы международных отношений. - LAP Lambert 

Academic Publishing, 2014 

5 Василенко И.А. Геополитика современного мира 4-е изд., пер. и доп. Учебник для академического 

бакалавриата- М., МГУ, 2017. 

6 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

7 Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Международное экономическое сотрудничество  

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

MES -4212 БД КВ 4 год 7 семестр 5 

Ф.И.О лектора/профессора Калимолдина Ж.А. 

Цели курса – изучение основных закономерностей развития всемирного хозяйства и международных 

экономических отношений; мировых, региональных и национальных хозяйственных связей и их 

взаимозависимостей.  

Пререквизиты: Современные проблемы МО.  

Содержание курса/дисциплины - изучение основных закономерностей развития всемирного 

хозяйства и международных экономических отношений, в том числе диалектическое единство мировых, 

региональных и национальных хозяйственных связей в их взаимозависимости; причины, порождающие 

разную степень заинтересованности отдельных государств или их групп в конкретных направлениях 
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развития международных экономических отношений;    экономические аспекты глобальных проблем 

человечества и их влияния на международные  и международные экономические отношения 

Компетенции: Профессиональная компетенция (Кп) - использование в практической деятельности 

знаний и способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 

основе практического опыта. Компетентность специальная в области преподаваемой дисциплины, 

готовность и способность к самообразованию. Компетентность методическая в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной деятельности 

(приобретение знаний из различных источников информации, в т.ч. дополнительных). Компетенции общей 

образованности, коммуникативная, профессиональная. 

Рекомендуемая литература: 

1. Сильвестров С. Международные экономические отношения: Учебник для бакалавриата и 

магистратуры. – М.:Высшая школа экономики, 2018 

2. Каиршина Г. Становление новой глобальной системы международных отношений. - LAP Lambert 

Academic Publishing, 2014 

3. Губина М.А. Мировая экономика и международные экономические отношения. Практикум. 

Учебное пособие для академического бакалавриата. – СПб, 2017 

4. Хасбулатов Р. И. Мировая экономика. Учебник для бакалавров. – М., РЭУ, 2018 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Культура, образование и наука Китая 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

KONSS -4307 ПД КВ 4 год 7 семестр 2 

Ф.И.О лектора/профессора  Калимолдина Ж.А.  

Цели  курса – ознакомить студентов с наиболее важными достижениями  культуры, образования и 

науки страны специализации 

Пререквизиты: История Китая 

Содержание курса/дисциплины- дисциплина нацелена на изучение: основных этапов и тенденций 

развития культуры, образования и науки страны специализации, анализ их современного состояния. 

Компетенции: Профессиональная компетенция (Кп) - использование в практической деятельности 

знаний и способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 

основе практического опыта. Компетентность специальная в области преподаваемой дисциплины, 

готовность и способность к самообразованию. Компетентность методическая в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной деятельности 

(приобретение знаний из различных источников информации, в т.ч. дополнительных). Компетенции общей 

образованности, коммуникативная, профессиональная. 

Рекомендуемая литература: 

1 История мировой художественной культуры.- М., 2016. 

2 Васильев Л.С. и др. История Китая. Учебник.- М., МГУ,2014 

3 Лунёв С.И.История  стран Азии и Африки после Второй мировой войны. В 2 ч.- М.,  МГИМО, 2018 

4 Кравцова М. История культуры Китая. – М., Лань, Планета музыки,  2015 

5 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

6 Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Культура, образование и наука Германии 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

KONSS -4307 ПД КВ 4 год 7 семестр 2 

Ф.И.О лектора/профессора Егоренкова Е.Н.  

Цели курса – ознакомить студентов с наиболее важными достижениями  культуры, образования и 
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науки страны специализации  

Пререквизиты: История Германии 

Содержание курса/дисциплины: дисциплина нацелена на изучение: основных этапов и тенденций 

развития культуры, образования и науки страны специализации, анализ их современного состояния. 

Компетенции: Профессиональная компетенция (Кп) - использование в практической деятельности 

знаний и способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 

основе практического опыта. Компетентность специальная в области преподаваемой дисциплины, 

готовность и способность к самообразованию. Компетентность методическая в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной деятельности 

(приобретение знаний из различных источников информации, в т.ч. дополнительных). Компетенции общей 

образованности, коммуникативная, профессиональная. 

Рекомендуемая литература: 

1 Пленков О.Ю. Новейшая  история. Учебник для СПО. – М.,Юрайт, 2016 

2 Маркина Л. Культура Германии. Лингвострановедческий словарь / Kultur Deutschlands: 

Realienworterbuch. – М.,2017 

3 История Германии. В 3т. – М., 2015 

4 Белов В. Современная Германия. Экономика и политика. -  М., Институт Европы Российской 

Академии Наук, Весь Мир, 2015 

5 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

6 Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Политическая система и внешняя политика Китая 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

PSVPSS -4204 БД КВ 4 год 7 семестр 5 кредита. 

Ф.И.О лектора/профессора Калимолдина Ж.А.  

Цели курса – систематизация, углубление и обобщение знаний по политической системе и внешней 

политике страны специализации  

Пререквизиты: История Китая 

Содержание курса/дисциплины: основные этапы эволюции и механизм деятельности политических 

и внешнеполитических институтов  страны специализации 

Компетенции: Профессиональная компетенция (Кп) - использование в практической деятельности 

знаний и способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 

основе практического опыта. Компетентность специальная в области преподаваемой дисциплины, 

готовность и способность к самообразованию. Компетентность методическая в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной деятельности 

(приобретение знаний из различных источников информации, в т.ч. дополнительных). Компетенции общей 

образованности, коммуникативная, профессиональная. 

Рекомендуемая литература: 

1 Васильев Л.С. и др. История Китая. Учебник.- М., МГУ,2014 

2 Лунёв С.И.История  стран Азии и Африки после Второй мировой войны. В 2 ч.- М.,  МГИМО, 2018 

3 Попов А. Политические системы и политические режимы в Китае ХХ века. – М., 2015 

4 Юго-Восточная Азия : актуальные проблемы развития. Идеология, история, культура, политика, 

экономика. – М., Институт востоковедения РАН, 2014 

5 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

6 Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Политическая система и внешняя политика Германии 
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Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

PSVPSS -4204 БД КВ 4 год 7 семестр 5 кредита. 

Ф.И.О лектора/профессора Егоренкова Е.Н.  

Цели курса – систематизация, углубление и обобщение знаний по политической системе и внешней 

политике страны специализации 

Пререквизиты: История Германии 

Содержание курса/дисциплины: основные этапы эволюции и механизм деятельности политических 

и внешнеполитических институтов  страны специализации. 

Компетенции: Профессиональная компетенция (Кп) - использование в практической деятельности 

знаний и способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 

основе практического опыта. Компетентность специальная в области преподаваемой дисциплины, 

готовность и способность к самообразованию. Компетентность методическая в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной деятельности 

(приобретение знаний из различных источников информации, в т.ч. дополнительных). Компетенции общей 

образованности, коммуникативная, профессиональная. 

Рекомендуемая литература: 

1 Пленков О.Ю. Новейшая  история. Учебник для СПО. – М.,Юрайт, 2016 

2 Захаров В. СВАГ и формирование партийно-политической системы в Советской зоне оккупации 

Германии. 1945-1949. Сборник документов. В 2 томах. – М.,2015 

3 История Германии. В 3т. – М., 2015 

4 Белов В. Современная Германия. Экономика и политика. -  М., Институт Европы Российской 

Академии Наук, Весь Мир, 2015 

5 Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

6 Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 
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Information package / Catalog of courses by ECTS 

Department of History of Kazakhstan and social-humanitarian disciplines 

Bachelor degree 5B020200 – "International relations" 

 

Information 

 about university 
General information about university 
1. Name and address of university: RGP on PHV "East Kazakhstan State University of S. 

Amanzholov". 070019, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan street, 55. Tel/fax:  8 (7232)25-23-16, 

24-14-71, e-mail: rector@vkgu.kz, kence@vkgu.kz 

 

 
 2. Academic calendar: 

For students of a bachelor degree for 2018-2019 academic year 

Fall semester  

August 22 - September 1 Adaptation week 
August 22  - September 3  Registration for the fall semester. Delivery of individual 

educational plans Front deaneries 
August 30  Constitution Day of the Republic of Kazakhstan 

September 1  Knowledge Day and the grand opening of the new school year 

September 2  – 10 December Fall semester 

September 25  The last day of payment for the first phase of education (50%) 

October 14-19  Landmark control. Rating №1 

October 15  Kurban Ait 

December 5-10  Landmark control. Rating №2 

December 10  Completion of the fall semester 

December 16-17  Independence Day of the Republic of Kazakhstan 

December 5-10  Attestation week 

December 12 -31  Examination session 

December 12-31  Pre-registration for the spring semester of 2013-2014 

academic year 
January 1  The last day of payment for the first phase of education 

(100%) 
January 1-2  New Year 

January 7  Christmas 

January 2-14   The winter vacation 

Spring semester 

January 2-12  Registration for the spring semester. Adjustment of individual 

educational plans 
January 16 – April 24  Spring semester 
March 8  International Women's Day 
March 6-11   Landmark control. Rating №1 
March 21-23  Nauryz 
May 1  Feast of Unity of Peoples of Kazakhstan 
April 19-24  Landmark control. Rating №2 
May 9  Victory Day 
April 24 Completion of the spring semester 

mailto:rector@vkgu.kz
mailto:kence@vkgu.kz
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April 19-24  Attestation week 
April 26  – May 13  Examination session 
April 26  – May 13 Registration for the fall semester of 2017-2018 academic year 
June 1-20  Registration for the summer semester (for the elimination of 

academic debt) 
May 15 - August 31  Summer vacation 

Summer half 

June 30 - August 9  Summer half 

July 6  Astana Day 
 

 3. University Guide 
Rector - PhD Tolegen M.A. 

Vice-Rector for Strategic Development and Research - PhD, Professor Seralin G.A. 

Vice-rector for educational and methodical work -d.b.s., associate professor Myrzagalieva A.B. 

Vice-rector for educational work - PhD Rovnyakova I.V. 

Dean FHPаR - PhD. Oskembay A.A. 

Head of the Department of History of Kazakhstan and Socio-Humanitarian Disciplines- d.h.s. 

Zhanbosinova A.S. 

 4. General information about the university:  
At present the University provides training in the framework of a multi-level structure of 

higher education in accordance with state license to conduct educational activities in the fields 

of vocational, higher and postgraduate education without limitation of validity: 

-  45 specialties of higher professional education. In this period of study in the Bachelor - 4 

years, higher education for the abbreviated form: on the basis of higher education - 2 years, on 

the basis of secondary professional education - 3 years. 

-  29 specialties graduate profile and scientific and pedagogical direction. 

-  3 specialties of doctoral studies. 

The university implemented a credit system: the 2003-2004 academic year - for students of 

economic specialties; with the 2004-2005 school year - for the 1 st year students of all 

specialties of higher professional education. 

At present, the educational process is carried out at 4 faculties 19 departments. 
 5. The list of proposed training programs (including tuition fee): 

Undergraduate: 5B020200 - "International Relations". Tuition fees for full-time education is 

342 900 tenge per year. 

 6. Procedure (rule) admission and enrollment in the program 
These rules are based on the Model Rules of admission to the organization of education, 

realizing professional training programs of higher education, approved by the Resolution of the 

Republic of Kazakhstan dated January 19, 2012 number 111. The changes made to the 

Government Resolution of April 19, 2012 # 487, Government Resolution on February 11, 2013 

№ 110. 

 1. General provisions 

1. In the East Kazakhstan State University named after S.Amanzholov (the University of) the 

persons who have general secondary (general secondary), technical and vocational (primary 

and secondary vocational, post-secondary), higher education (higher vocational) education. 

2. Formation of the student contingent of the university is carried out by placing the state 

educational order (educational grants), as well as tuition at their own expense of citizens and 

other sources. 

Stateless persons permanently residing in the Republic of Kazakhstan, and persons of the 

Kazakh nationality who are not citizens of the Republic of Kazakhstan shall be entitled to 

receive on a competitive basis in accordance with the state educational order free higher 

education, if the education of this level they get for the first time, except for military training 

institutions. 

The right to receive on a competitive basis by foreigners free higher education in accordance 

with state educational order determined by international treaties of the Republic of Kazakhstan. 

3. The reception of persons carried on their applications on a competitive basis according to 

points of the certificate issued by results of uniform national testing (hereinafter - UNT) or 

complex testing (the CTE). 

4. CTE held for graduates of the general secondary education institutions (secondary) of 

previous years, graduates of technical and vocational (primary and secondary professional, 

post-secondary) education institutions, secondary school graduates who did not take part in 

UNT, trained through the international exchange of students abroad, graduates republican 

musical boarding schools, as well as persons who have graduated from educational institutions 

abroad from 17 to 23 July. 
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 5. The reception of persons for training on a fee basis by the selection committee of the 

University. 

The reception of persons who have technical and vocational, post-secondary education 

(colleges) on related specialties on training in the reduced terms on a paid basis is carried out 

by the results of the KTE. The list of related specialties approved by the MES. 

The reception of persons who have higher education and training in the reduced terms on a fee 

basis by the selection committee of the University on the basis of interviews. 

6. Entrance examinations for foreign citizens on the allocated quota on the basis of the state 

educational order by the selection committee of the University independently. Enrollment in the 

number of students is based on the MES order. 

Admission of foreign citizens for training on a paid basis is carried out in the form of 

interviews, conducted by the reception committee of the University. 

7. Admission to creative specialties is carried out taking into account the creative examinations. 

Applications for Art held the reception committee of the University from June 20 to July 1st. 

Arriving on creative specialties specify only one creative specialty. 

8. Arriving at the Art 5B010800 "Physical culture and sport", 5B010400 "Basic military 

training" 5B010600 "Music education" 5B050400 "Journalism", pass creative examinations 

reception committee of the University. The number of creative examinations is two. Creative 

examinations are held from 2 to 7 July. The maximum number of points on the creative exam - 

25. Persons who have received at least 10 creative exam scores or do not appear on it, to 

complex testing for entering this specialty are not allowed. Retake of creative exam is not 

permitted. 

For the persons arriving on creative specialties are accounted points in two subjects testing: 

state or Russian language, history of Kazakhstan. 

Applicants who choose creative specialties, including holders of "Altyn Belgi" sign, take part in 

the competition for educational grants on one specialty. 

 9. To participate in the competition for educational grants an applicant shall submit to the 

Commission receiving university: 

- Statement on the prescribed form; 

- Document on education (original); 

- Certificate of UNT or CTE; 

- Doқument, giving the right to benefits (if any); 

- Two photographs in the size 3x4; 

- A medical certificate on Form 086-U; 

- A copy of a photo ID.  

2. Participation in the competition for state educational order 
10. In a statement to the entrant's participation in the competition for educational grant points 

selected their specialty and the university, which houses educational grants in this specialty. 

When a match is the subject of choice entrant can specify four specialty. 

11. Documents submitted in a foreign language must be notarized translation into Kazakh or 

Russian languages. 

Education documents issued by foreign institutions of education must be nostrificated in the 

prescribed manner. 

12. Persons with disabilities first and second groups, disabled children and disabled since 

childhood are the conclusion of medical-social examination (ITU), the absence of 

contraindications for training in the chosen specialty. 

Persons having the right to receive educational grants, is fed to the admissions office of the 

University document confirming this right, and the application for participation in the 

competition for educational grants established in these Rules as possible. 

13. Deadline for applications for participation in the competition for educational grants from 23 

to 31 July 2015. 

14. According to the results of complex testing UNT and the minimum number of points 

required for admission to the number of students is 50, including at least 7 points in a profile 

subject (at least 10 on each creative examination). 

15. The establishment of quotas for the admission of citizens participating in the competition 

for educational grants (for orphans and children left without parental care, disabled IiIIgrupp, 

persons equated on privileges and guarantees to participants of war and disabled veterans, 

disabled children, children with disabilities for Kazakhs who are not citizens of the Republic of 

Kazakhstan) shall apply to all the declared university specialty. 

3. Conduct complex testing 
16. To carry out the organizational and advocacy, and to discipline by the decision of the 

Ministry of Education and Science established a state commission to organize and conduct 

comprehensive testing of people entering higher education institutions (hereinafter - State 
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Commission). 

17. To participate in the CTE coming submits to the selection committee of the university 

statement on a special form, a certificate or diploma of secondary education (general 

secondary), technical and vocational (primary or secondary vocational, post-secondary) 

education (the original), receipt for participating in the testing, two photographs in the size 3x4, 

medical information form 086-U, as well as a copy of an identity document. 

Dates for receipt of applications for participation in CTE from 20 June to 9 July. Complex 

testing is held from 17 to 23 July. 

Comprehensive testing for citizens of Mongolia is held from June 10 to June 24, in accordance 

with the approved rules of admission to a branch EKSU name S.Amanzholov in 2015. (Bayan-

Ulgii, Republic of Mongolia). 

Applicant who come to complex testing must show ID (passport) and pass the exam. 

18. Complex testing is conducted at the request of students in the Kazakh and Russian 

languages in the volume of curricula of secondary education in four subjects: Kazakh or 

Russian language (language of instruction), history of Kazakhstan, mathematics and subject of 

choice, is determined depending on the chosen specialty. 

19. On complex testing is given 2 hours 30 minutes. Retake the test is not allowed. 

20. In carrying out complex testing is not allowed to change from place to place, exchange 

examination materials, write off, put them in the audience and use textbooks, other methodical 

literature, mobile means of communication (pagers, cell phones). 

21. In case of violation of this Regulation coming to claim 16 representative of the MES is the 

act of detecting prohibited items and the removal of the applicant and makes a decision to annul 

the results of testing. 

22. In the event of failure of the incoming pass the exam materials for processing at the end of 

the allotted time on the KTE representative MES is an act. At the same time the results of 

examination materials specified person will not be processed. 

23. Number of test tasks in each subject - 25. The correct answer to each test task is evaluated 

as one score. 

24. Codes of correct answers are posted after the processing of test results. 

25. Results of complex testing are announced by the state commission on the day of the 

meeting. 

26. According to the results of complex testing each test participant is issued a certificate of the 

established sample which is given by the state commission within three calendar days after the 

test. 

27. In order to ensure compliance with the common requirements and resolve contentious 

issues in the evaluation of test tasks, protecting the rights of participants of complex testing for 

the duration of the test creates the appeal commission. 

Appeal commission created to review applications of persons who do not agree with the results 

of comprehensive testing and / or content of tests. 

28. Appeal Commission accepts and considers statements from participants of testing the 

content of test tasks and for technical reasons, to make proposals to the Republican appeal 

commission on adding points face and inform him about the outcome of the appeal. 

29. The statement of appeal is served to the chairman of the appeal commission personally test 

participant. Statements on the content of the test tasks and for technical reasons will be 

accepted until 13 am the next day after the announcement of the results of complex testing and 

considered the appeal commission within one day. The applicant must be in possession of a 

document proving his identity pass for testing. 

Appeals Commission works with each person individually. In case of absence of the person at 

the meeting of the Appeals Commission, his application for appeal is not considered. 

The work of the appeal commission is headed by the chairman of the appeal committee.  

4. Enrollment in the number of university students 
30. Transfer in number of students receiving university is carried out by the Commission from 

10 to 25 August. 

The selection committee of the university received the application for admission accompanied 

by: 

- The document on secondary general (general average), initial professional (technical and 

professional), secondary vocational (post-secondary) or higher education (original); 

- 6 fotografiyrazmerom 3x4; 

- A medical certificate form 086-U and a map of the vaccination; 

- Certificate of UNT or complex testing; 

- Certificate of educational grants (if any); 

- Receipt and agreement on the gratuitous provision of educational services (for arriving on a 

fee basis); 



5 

- Work book (if available from the applicant for admission to the university in the full-time) or 

an extract from the work record card (for admission to the correspondence department). 

- Profile of the entrant. 

It passes through the electronic registration of university portal. 

31. Persons who have received a certificate of educational grants, apply for admission to the 

university and the number of students enrolled in the Rector's order. 

32. University graduates are credited institutions of general secondary education this year, 

passed the UNT, the participants of the complex testing who received the results of testing of at 

least 50 points, in the following subjects: Kazakh or Russian language (language of 

instruction), history of Kazakhstan, mathematics and subject of choice , including at least 7 

points in a profile subject (not less than 10 on each creative examination), and in other subjects 

- not less than 4 points. 

33. In the case of one of the items handed over within the UNT or complex testing, less than 4 

points, the person to be enrolled in the paid training or participate in the competition for 

awarding educational grants are not allowed. 

Enrollment is conducted separately on specialties and language departments. 

Admission to the specialty for which creative examinations are set, carried out taking into 

account the scores on these exams. 

34. In case of an incoming educational loans issued by banks of the second level, the incoming 

enlisted in number of university students in providing them with appropriate reference to the 

Bank of finding the documents under consideration in this case he is given a reprieve on 

payment of the amounts specified in the contract and the provision of educational services to be 

for payment to enroll the applicant, the period of registration of the educational loan, but no 

more than four weeks from the receipt of help from the bank. 

35. Documents submitted in a foreign language must be notarized translation into Kazakh or 

Russian language. 

Education documents issued by foreign institutions of education, pass nostrification procedure 

in the manner prescribed by law after the admission of persons for the first semester. 

36. Matters not regulated by these Rules of admission to EKSU name Sarsen Amanzholova 

independently solved the reception committee of the University and the protocol. 
Information 

About the 

training 

programs 

(course catalog) 

1 General characteristics of the training program 

Awarded degree / qualification: 
BA specialized knowledge 5V020200 - "International Relations". 

Levels (level) courses: 
Undergraduate: 5V020200 - "International Relations". 

Requirements for admission to the program: 
Admission to the program is carried out in accordance with standard rules of admission to 

higher educational institutions of the Republic of Kazakhstan. For admission to the specialty 

5V020200 - "International Relations" discipline is necessary to choose a school course profile 

"Foreign Language". 

 - on 2,3,4 courses - the implementation of the academic mobility takes into account the 

difference in the curriculum, which should not exceed five disciplines of compulsory 

component. 

Educational and professional goals: program / opportunity for further study: 

Bachelors in the specialty 5B020200-International Relations can perform the following types of 

professional activities: 

- Management; 

- information-analytical; 

- information and reference; 

- information and creative; 

- research; 

- consulting and expert; 

- design and research. 

Bachelors in the specialty 5В020200 - "International Relations" can perform the following 

functions: 

- having the skills of organizing work, managing foreign policy departments, departments, 

structures of state and non-state departments (ministries, akimats, presidential staff, prime 

minister, organizations, etc.); take responsible decisions and be responsible for their 

implementation in the team that obeys you. 

- gaining the skills of analytical thinking, to be able to use information flows professionally for 

the qualitative processing of the received data, while giving a detailed analysis of current events 

and phenomena of reality. 

- Be able to be creative, independent and critical to use information to compose abstracts, 
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service notes, references, reports, etc. 

- having a high professional level and a fundamental humanistic basis, be able to creatively, 

independently and critically process information flows (from the media, the Internet, etc.) and 

use it to create an objective and realistic picture of current events and phenomena of reality 

- having the skills of scientific and research work, the specialist in international relations can 

continue his education in postgraduate and doctoral studies with the goal of writing a 

dissertation in the field of historical science and political science, or at the junction of these 

disciplines. 

- give qualified consultations and act as an expert on international relations, diplomacy, 

national or regional foreign policy. 

- having the skills of design and research work, the specialist in international relations can be 

engaged in modeling and implementation of research projects. 

Typical tasks of professional activity. 

Typical tasks of professional work of bachelors are: 

- to receive high-grade and high-quality professional education, professional competence in the 

field of humanities; 

- mastering of the humanitarian culture, ethical and legal norms regulating relations to man, 

society, environment; 

- Development of cognitive, information-communicative, constructive, design, organizational 

skills, significant for professional activities; 

- the formation of professional competence in the field of humanitarian disciplines, mastering 

mastery techniques as a basis for readiness to carry out professional activities; 

- development of a culture of thinking, skills of self-education and scientific organization of 

labor; 

- mastering a wide range of communicative technologies that provide full socialization, 

integration and personal 

student development; 

- students' choice of an individual education program; 

- continuation of education at the next stage of higher professional education; 

- Implementation of the Concept of Humanitarian Education and the State Standard of 

Education in the specialty. 

Directions of professional activity 

- international relations, the activities of international organizations and associations; 

- national security of the Republic of Kazakhstan; 

- public administration of the Republic of Kazakhstan, non-governmental organizations and 

associations working in the field of external and internal political development of various 

profiles; 

- Media (editorial staff of the media - as reporters on international issues, support staff and 

interpreters of junior level); 

- Education and science (educational institutions with international problems, academic and 

research organizations of international profile). 

Content of professional activity. 

The main content of the professional activity of the bachelor of specialty 5В020200 - 

"International Relations" is to realize the functions: 

- management; 

- information and analytical; 

- information-reference; 

- information and creative; 

- research; 

- consulting and expert; 

- design and research. 

Requirements to the key competencies of the bachelor in the specialty 5В020200 - 

"International Relations": 

The bachelor must: 

have an idea: 

- on the processes and phenomena of animate and inanimate nature, social life, to understand 

and own methods of cognition at the level necessary for solving problems arising in the 

performance of professional functions; 

- on the basic values of culture and the place of Kazakhstan's culture in civilization; 

- about the place of man in the evolution of the Earth and the influence of his activity on the 

environment. 

know: 

- the basis of the legal system and legislation of the Republic of Kazakhstan, the organization of 
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judicial and other law enforcement and law enforcement agencies; legal and ethical norms in 

the sphere of professional activity; 

- the basic basic concepts of economic theory and understand the essence of economic 

processes; 

- Compulsory minimum for special disciplines of the specialty: 

foreign language, the history of international relations, the foreign policy of the Republic of 

Kazakhstan, the modern system of international relations, modern problems of international 

relations, multilateral diplomacy, diplomatic and consular service, negotiation technique, 

diplomatic documentation, diplomatic protocol and etiquette, multilateral diplomacy, the 

fundamentals of geopolitics; 

\ - use the methods of socio-political and humanities in various fields and types of their 

professional activities; 

own skills: 

- to acquire new knowledge, using modern educational and information technologies, to 

organize their work on a scientific basis; 

- use computer and information technologies in professional activities; 

- systematic knowledge of the world outlook; 

- skills of practical work in state non-state institutions and organizations in the field of their 

activities; 

- methodology documentation work, the basics of translation and abstracting, communication 

skills, skills of expert and analytical activities; 

- Possess the linguistic skills (oral and written translation, abstracting, working with 

documentation in several languages). 

be competent: 

- in professional and scientific activities, in solving social and political problems, in assessing 

situations and quickly resolving production problems (in the field of professional activity. 

Upon completion of the bachelor's degree program, a graduate of 5B020200 International 

Relationships can continue his education in the MSc in International Relations 6M020200. 

Additional 

information for 

students 

Accommodation -  Comfortable House of students in 1789 locations, which provides the 

conditions for preparation for employment and recreation students - "Library", "Reading 

Room" and "Internet Cafe". 

Food – Timely and high-quality food is provided in the dining room work training university 

buildings. 

Address Object Name Power 

(Dining room, snack bar, 

cafe) 

Capacity 

(Number of 

seats) 

The presence of 

sanitary-epidemiological 

certificate of compliance 

object supply sanitary rules 

and norms 

(Date and number) 

Educational 

building №1 

(30d  Gv.divizii 

street, 34) 

Canteen

 

Canteen

  

58 

  

  

 

32 

№ F.01.X. От 07.02.2018 г. 

Educational 

building №2, 

  (Bazhova street, 7) 

Buffet 

48 

№ 1534 

10.08.2010 
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The educational 

building №3 

(st.30d Gv.divizii 

36) 

Canteen 

 

 

 

 

24 

№ 915 

10.06.2009 

Educational 

building №4 

(Revolutionary 

Street 2a) 

Canteen 

 

28 № 915 

10.06.2009 

Educational 

building №7 

  (Voroshilova 

street, 14) 

Canteen 

 

32 № 1535 

10.08.2010 

The educational 

building №9 

(Krylova street,72) 

Canteen 

 

 

36 № 1536 

10.08.2010 

 Medical services - Medical university students is in the infirmary (meets the requirements of 

SES and GPS), where the first medical aid, conducted medical examinations, preventive 

measures. There is an agreement on health care students and teachers from the city hospital № 

1 of Ust-Kamenogorsk. Regularly held "round table" - a meeting of urban "Health Center" 

employees with university students. 
Control of the sanitary condition of school buildings and dormitories Head of health center 

carries out the responsibility for the maintenance of these conditions are the commandants of 

the corresponding objects. 

The Student Office is the Center for Youth Policy, which is a structural subdivision of the 

University, uniting the previously created Committee on Youth Affairs and the Culture Center, 

as well as student youth associations: the youth wing of the NurOtan PDP "ZhasOtan", the 

branch of the republican youth organization Alliance of Students of Kazakhstan , student 

detachment of police assistance "Kuran", student youth labor detachments. 

The conditions for training (material base for training): 

Classrooms with multimedia equipment - 5, specialized rooms - 7, Sports halls - 2 swimming 

Laboratory - 1 Reading - 1, a branch office of the Institute of History and Ethnology. 

Ch.Valikhanov SC MES RK, SIC Altaytanu equipped with modern computer equipment 

Student Association. 
- Student group promoting police "Kyran" 

- Debate club EKSU 

- Student Legal Clinic 

- Choreographic studio "Alem" 

- Kazakh folklore ensemble 
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- Student theater 

- KVN teams of faculties 

- Creative association of the genre of the song 

- Creative association of young poets «Zhas Kalam» 

 

Structure of the program with credits (60 ECTST credits per year) 
The cycle 

of 

disciplines 

Code of 

discipline 

Name of the discipline Number of loans by 

ECTS 

Semester 

1 course 

GES MC K(R)Ya -

11102 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

10 1,2 

GES MC IYa -11101 Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

10 1,2 

GES MC SIK -1104 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Современная история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

5 1 

GES MC IKT -1103 Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілде) 

Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 

Information and communication 

technologies (in English language) 

5 2 

GES MC OP -1101 Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

3 2 

GES MC OEР -1104 Экономика және кәсіпкерліктің 

негіздері  

Основы экономики и 

предпринимательства  

The basics of Economics and 

entrepreneurship 

3 1 

GES MC PS -1107 Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-социология 

Political science-sociology 

5 1 

BS MC DKS -2201 Дипломатиялық және консулдық 

қызмет 

Дипломатическая и консульская 

служба 

Diplomatic and Consular Service 

5 2 

BS MC DSIZS -

1204 

Шетелдердің ежелгі және 

ортағасырлар тарихы 

Древняя и средневековая история 

зарубежных стран 

Ancient and medieval history of foreign 

countries 

7 1 

BS MC NNIZS -

1201 

Шет елдердің жаңа және қазіргі 

заман тарихы 

Новая и новейшая история 

зарубежных стран  

Modern and Contemporary History of 

foreign countries 

7 2 

 UP Оқу іс-тәжірибе 

Учебная практика 

Teaching practice 

2 2 

   62  

2  course 

BS SC SPIIa -

2202 

Мамандандырылған кәсіби шет тілі 

Специализированный 

профессиональный иностранный язык 

5 4 
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Specialized professional foreign 

language 

BS SC OAK -

2201 

Жемқорлық мәдениеттің негіздері 

Основы антикоррупционной культуры 

Bases of anticorruption culture 

3 3 

GES MC Fil -2108 Философия 

Философия 

Philosophy 

5 4 

PS SC 

IFPG -

2309 

Саяси шекараның құралымының 

тарихы ең ескі замандардан дейін 

біздің күндеріміздің 

История формирования политических 

границ с древнейших времен до 

наших дней 

The history of political borders from the  

earliest times to the present 

5 3 

BS MC PK(R)Ya -

2201 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный 

казахский(русский) язык 

Professional Kazakh (Russian) Language 

3 3 

BS MC 

POIYa -

2202 

Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-oriented foreign language 

3 4 

BS SC 

OIYa1 -

2203 

Бастысы шет тілі (1 бөлім) 

Основной иностранный язык (1 часть) 

Primary foreign language (part 1) 

5 3 

BS SC 

OIYa2 -

2203 

Бастысы шет тілі (2 бөлім) 

Основной иностранный язык (2 часть) 

Primary foreign language (part 2) 

5 4 

BS MC 

IMO -2217 Жаңа замандағы халықаралық 

қатынастар тарихы 

История международных отношений в 

новое время 

History of International Relations in the 

Modern Age 

5 3 

BS MC 

INObNB -

2218 

Қазіргі замандағы халықаралық 

қатынастар тарихы 

История международных отношений в 

новейшее время 

The history of international relations in 

recent times 

5 4 

BS SC 

TVDP -

2219 

Дипломатиялық келіссөздер жүргізу 

әдістемесі 

Техника ведения дипломатических 

переговоров 

Technique of conducting diplomatic 

negotiations 

3 4 

BS SC 

VIYa -

22201 

Екінші шет тілі 

Второй иностранный язык 

the second foreign language 

9 3,4 

PS SC 

IK -2302 Қытайдың тарихы 

История Китая 

History of China 

5 3 

PS SC 

IG -2302 Германияның тарихы 

История Германии 

History of Germany 

 PP Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field (School) practice 

2 4 

   63  

3  course 
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BS SC PIYa1 -3204 Шетел тіліндегі тәжірибе курсы (1 

бөлім) 

Практический иностранный язык (1 

часть) 

Practical foreign language (part 1) 

7 5 

BS SC PIYa2 -3205 Practical foreign language (part 2) 

Практический иностранный язык (2 

часть) 

Шетел тіліндегі тәжірибе курсы (2 

бөлім) 

7 6 

PS MC VPRK -3307 Қазақстан Республикасының сыртқы 

саясаты 

Внешняя политикa Республики 

Казахстан 

The Republic of Kazakhstan foreign 

policy 

5 6 

PS SC SSM -3308 Халықаралық қатынастардың қазіргі 

жүйесі 

Современная система международных 

отношении 

The modern system of international 

relations 

5 5 

BS MC DD -3213 Дипломатиялық құжаттама 

Дипломатическая документация 

Diplomatic Documentation 

5 5 

PS SC DPE -3314 Дипломат. этикет және хаттама 

Дипломатический этикет и протокол 

Diplomatic etiquette and protocol 

5 6 

PS MC MD -3316 Көп жақты дипломатия 

Многосторонняя дипломатия 

Multilateral diplomacy 

3 6 

PS SC MO -3315 Халықаралық ұйымдар 

Международные организации 

International Organizations 

5 6 

BS SC VIYa -33208 Екінші шет тілі 

Второй иностранный язык 

The  second foreign language 

9 5,6 

PS SC PMIATR -

3309 

Әлемдік интеграция үрдістері 

(Азиялық және Тыныш мұхиттың 

аймағы) 

Процессы мировой интеграции 

(Азиатско-Тихоокеанский регион) 

The processes of global integration (Asia 

Pacific region) 

5 5 

PS SC PMIEP -3309 Әлемдік интеграция үрдістері 

(Еуразияшылық ая) 

Процессы мировой интеграции 

(Евразийское пространство) 

The processes of global integration (the 

Eurasian space) 

PS SC OGVR -3310 Геосаясат негіздері (Шығыстың 

аймағы) 

Основы геополитики (Восточный 

регион) 

Foundations of Geopolitics (Eastern 

region) 

5 5 

PS SC OGEP -3310 Геосаясат негіздері (Еуразияшылық ая) 

Основы геополитики (Евразийское 

пространство) 

Foundations of Geopolitics (the Eurasian 

space) 

PS SC SKVR -3308 Қәзіргі заман қақтығыстары және 5 5 
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оларды реттеу әдістері (Шығыстың 

аймағы) 

Современные конфликты и методы их 

урегулирования (Восточный регион) 

Contemporary conflicts and the methods 

of solving them (East Region) 

PS SC SKPP -3308 Қәзіргі заман қақтығыстары және 

оларды реттеу әдістері (кейін советтік 

ая) 

Современные конфликты и методы их 

урегулирования (постсоветское 

пространство) 

Contemporary conflicts and the methods 

of solving them (former Soviet Union) 

 PP Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field (School) practice 

2 6 

   68  

4 course 

BS SC DIL -4207 Негізгі шет тілі нің бизнес курсы 

Деловой иностранный язык 

Business foreign language 

7 7 

BS SC PPiRf -4208 Тәржімелеу және референттеу ережесі 

Правила перевода и реферирования 

Translation rules and abstracting 

5 7 

BS SC SPMO -4201 Халықаралық қатынастардың қазіргі 

мәселелері 

Современные проблемы 

международных отношений 

Modern problems of international 

relations 

5 7 

BS SC MES -4212 Халықаралық экономикалық 

ынтымақтастық  

Международное экономическое 

сотрудничество  

International economic cooperation  

5 7 

PS SC KObiNStSp -

4303 

Германияның білім беру, ғылым және 

мәдениеті 

Культура,образование и наука 

Германии 

Culture, education and research in 

Germany 

5 7 

PS SC KObiNStSp -

4303 

Қытайдың мәдениеті, білім және 

ғылымы 

Культура,образование и наука Китая 

Culture, Education and Science in China 

PS SC PSVPG -4304 Саяси жүйе және Германияның сырт 

саясаты 

Политическая система и внешняя 

политика Германии 

The political system and foreign policy of 

Germany 

5 7 

PS SC PSVPК -4304 Саяси жүйе және Қытайдың сырт 

саясаты 

Политическая система и внешняя 

политика Китая 

The political system and foreign policy of 

China 

 PP Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field (School) practice 

10 8 

 PdP Диплом алдындағы іс-тәжірибе 2 8 
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Преддипломная практика 

Pre-diploma practice 

  Мамандық бойынша мемлекеттік 

емтихан 

Государственный экзамен по 

специальности 

State examination in the specialty 

7 8 

  Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу 

және қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Написание и защита дипломной 

работы (проекта) или сдача 

государственных экзаменов по двум 

профилирующим дисциплинам 

Writing and defence of diploma work 

(project) or handing over of state 

examinations on two profiling disciplines 

8 8 

   59  

 
Final exams 

For each discipline an exam is given - either verbally or in writing, in the form of exam 

tickets or testing. 

In the 8th semester, the State exam is conducted in the specialty and defense of the thesis. 

The diploma project developed by the student is publicly defended at a meeting of the state 

attestation commission at the end of the 8th semester or 12th trimester. 

 

Surname, name, patronymic of lecturers for each discipline: 

1) Razhepaeva FZ, Candidate of Historical Sciences, reads courses on the disciplines 

"Diplomatic and consular service", "Diplomatic protocol and etiquette", "Techniques for 

conducting diplomatic negotiations", "International organizations", "Diplomatic 

documentation"; 

2) Oskembay A.A. Candidate of Historical Sciences, reads the course "Modern History of 

Kazakhstan"; 

3) Yegorenkova E.N. the senior teacher, the master of history reads courses on disciplines 

"Ancient and medieval history of foreign countries", "New and modern history of foreign 

countries", "History of international relations in modern times", "History of international 

relations in modern times", "Political system and external the policy of the country of 

specialization "," Contemporary conflicts and methods for their settlement "," Multilateral 

diplomacy "; 

4) Zhamanbaeva L.K. the senior teacher, the master of history reads courses on disciplines 

"Ancient and medieval history of foreign countries", "Bases of geopolitics", "Modern systems 

МО", "History of the international relations in a new time", "Multilateral diplomacy"; 

5) Nurbekova RK, candidate of historical sciences, senior lecturer, reads courses on the 

disciplines "History of International Relations in Modern Times", "Foreign Policy of the 

Republic of Kazakhstan"; 

6) Kalimoldina Zh.A. the senior teacher, the master of history reads courses on disciplines 

"Bases of geopolitics", "Modern system МО", "History of China", "History of formation of 

political borders from the most ancient times up to now"; 

7) Bulgynbaeva AK the senior teacher, the master of history reads courses on disciplines 

«Modern conflicts and methods of their settlement», «International organizations», 

«Diplomatic documentation», «Modern problems МО»; 

8) Khizat A., teacher, reads courses in the disciplines "Basic foreign language (1, 2 part)", 

"Practical foreign language of the country of specialization (1.2 part)", "Second foreign 

language", "Professionally-oriented foreign language ". 

 
2 Description of individual disciplines (courses, units) Appendix 1A 
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NAME OF COURSE / DISCIPLINE / UNITA 

Ancient and medieval history of foreign countries  

Code of 

discipline 

Type of 

discipline 

Course / 

discipline level 

Year of study Semester of 

training 

Amount of 

credits 

DSIZS -1201 BS  SC 1 year 1 semester 7 

Full name of the lecturer / professor Egorenkova E.N., Zhamanbaeva L.K. 

Course оbjectives - formation of a holistic view of the time of formation and development of early 

civilizations and related problems such as the formation of ideology and spiritual culture, sociogenesis, the 

peculiarities of the formation and development of civilizations in the West and the East in antiquity and the Middle 

Ages. 

Prerequisites: Basic course of secondary school 

Course / discipline content The course examines the main events and processes of the history of the ancient 

world and the Middle Ages: anthropogenesis, sociogenesis, the emergence of the first civilizations in the ancient 

east, ancient civilization, the formation of the feudal system, medieval culture and culture of the Renaissance, the 

emergence of early capitalism. 

Competencies: Professional competence (Рс) - use in practice of knowledge and ability to perform tasks in 

accordance with specified standards, successfully act on the basis of practical experience. Competence is special in 

the field of the taught discipline, readiness and ability to self-education. Competence is methodical in the field of 

methods of formation of knowledge, abilities of students, the organization of productive educational and cognitive 

activity (the acquisition of knowledge from various sources of information, including additional ones). 

Competencies of general education, communicative, professional. 

Recommended literature:  

1. Egorenkova E.N. Drevnyaya i srednevekovaya istoriya zarubezhnyih stran.- Ust-Kamenogorsk, 2017. 

2 Jamanbaeva L.K. Shetelderdіń ejelgі jáne ortaǵasyrlar tarıhy. Oqý quraly. Óskemen: «Berel», 2018. 

3 Hlebov A. Kratkaya istoriya Srednih vekov: Epoha, gosudarstva, srazheniya, lyudi. – M., Palmira, 2017. 

4 Devletov O. U. Lektsii po istorii Drevnego Vostoka: uchebnoe posobie.- M., Direkt-Media, 2015. 

5 Hlebov A. Kratkaya istoriya Srednih vekov: Epoha, gosudarstva, srazheniya, lyudi. – M., Palmira, 2017 

6 Tөrtіnshі industriyalyiқ revolyutsiya : [oқulyiқ] / K. SHvab. - [b. m.] : Ұlttyiқ audarma byurosyi. 

Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 200 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 100 jaңa 

oқulyiқ) 

7 Harari, YUval Noaһ.  Sapiens : Adamzattyiң қyisқasha tarihyi [Tekst] / YU.N.Harari. - Almatyi :  Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 368 bet. - (Ruhani jaңғyiru). 

Teaching methods: Verbal, visual and practical. 

Methods / evaluation forms: Rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh. 

 

NAME OF COURSE / DISCIPLINE / UNITA 

Modern and Contemporary History of foreign countries 

Code of 

discipline 

Type of 

discipline 

Course / discipline 

level 

Year of study Semester of 

training 

Amount of 

credits 

NNIZS -1204 BS  МC 1 year 2 semester 7 

Full name of the lecturer / professor Egorenkova E.N., Nurbekova R.K. 

Course оbjectives - formation of a holistic view of the time of the formation of the capitalist system and 

bourgeois society and related problems such as: industrial revolution, the bourgeois revolution, the formation of 

international contradictions at the turn of the 19th and 20th centuries, the development of the state in Europe and the 

East in the 20th century, trends of world development at the turn of the 20-21 centuries. 

Prerequisites: Ancient and medieval history of foreign countries  

Course / discipline content The course examines the main events and processes of the history of the ancient 

world and the Middle Ages: anthropogenesis, sociogenesis, the emergence of the first civilizations in the ancient 

East, ancient civilization, the formation of the feudal system, medieval culture and culture of the Renaissance, the 

emergence of early capitalism. 

Competencies: Professional competence (Рс) - use in practice of knowledge and ability to perform tasks in 

accordance with specified standards, successfully act on the basis of practical experience. Competence is special in 

the field of the taught discipline, readiness and ability to self-education. Competence is methodical in the field of 

methods of formation of knowledge, abilities of students, the organization of productive educational and cognitive 

activity (the acquisition of knowledge from various sources of information, including additional ones). 

Competencies of general education, communicative, professional. 

Recommended literature:  

1. Plenkov O.Yu. Noveyshaya istoriya. Uchebnik dlya SPO. – M.,Yurayt, 2016. 

2. Rodriges A.M. Istoriya stran Azii i Afriki v novoe i noveyshee vremya. V 2chastyah. - M.: Vlados, 2014 

3. LunYov S.I.Istoriya stran Azii i Afriki posle Vtoroy mirovoy voynyi. V 2 ch.- M., MGIMO, 2018. 

4. Istoricheskaya sotsiologiya. V 3 ch. Chast 3. Industrialnoe i postindustrialnoe obschestvo.. Uchebnoe 

posobie dlya bakalavriata i magistraturyi.- M., Yurayt, 2018 
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5 Kalvokoressi P. Mirovaya politika s 1945 goda / World politics since 1945. – M., Mezhdunarodnyie 

otnosheniya, 2016 

6 Tөrtіnshі industriyalyiқ revolyutsiya : [oқulyiқ] / K. SHvab. - [b. m.] : Ұlttyiқ audarma byurosyi. 

Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 200 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 100 jaңa 

oқulyiқ) 

7 Harari, YUval Noaһ.  Sapiens : Adamzattyiң қyisқasha tarihyi [Tekst] / YU.N.Harari. - Almatyi :  Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 368 bet. - (Ruhani jaңғyiru). 

Teaching methods: Verbal, visual and practical. 

Methods / evaluation forms: Rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh. 

 

NAME OF COURSE / DISCIPLINE / UNITA 

Primary foreign language (part 1) 

Code of 

discipline 

Type of 

discipline 

Course / discipline 

level 

Year of study Semester of 

training 

Amount of 

credits 

OIYa1 -2203 BS  SC 2 year 3 semester 5 

Full name of the lecturer / professor Hizat A., Kozlova A.L. 

Course оbjectives: mastering the basics of professional knowledge of a foreign language of the chosen 

region. 

Prerequisites: Foreign language 

Course / discipline content is conditioned by the overall focus of the educational process on the achievement 

of meta-subject and objective learning objectives, which is possible on the basis of a competence approach that 

ensures the formation and development of communicative, linguistic and linguistic (linguistic) and cultural 

competence. 

Competencies: Professional competence (Рс) - use in practice of knowledge and ability to perform tasks in 

accordance with specified standards, successfully act on the basis of practical experience. Competence is special in 

the field of the taught discipline, readiness and ability to self-education. Competence is methodical in the field of 

methods of formation of knowledge, abilities of students, the organization of productive educational and cognitive 

activity (the acquisition of knowledge from various sources of information, including additional ones). 

Competencies of general education, communicative, professional. 

Recommended literature: 

1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / S. Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - 

Macmillan, 2017.  

2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook with key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 

2017. - 95 p.  

3 Bonk, N. A. Uchebnik angliyskogo yazyika [Tekst] : v 2 ch. / N. A. Bonk, G. A. Kotiy, N. A. Lukyanova. - 

M. : DeKont GIS.-Ch.1. - 2015. 

4. Clandfield, Lindsay. Global:  Intermediate teacher's book / L. Clandfield, R. R. Benne. - : Macmillan, 2014 

5 Fromkin V. Tіl bіlіmіne kіrіspe : [oқulyiқ] / V. Fromkin. - 10-shyi bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ audarma 

byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 608 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 100 jaңa 

oқulyiқ) 

6 Ter-Minasova S.G. Tіl jәne mәdenietaralyiқ kommunikatsiya  / S.G.Ter-Minasova. - [b. m.] : Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 320 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 

100 jaңa oқulyiқ). 

Teaching methods: Verbal, visual and practical. 

Methods / evaluation forms: Rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh. 

 

NAME OF COURSE / DISCIPLINE / UNITA 

Primary foreign language (part 2) 

Code of 

discipline 

Type of 

discipline 

Course / discipline 

level 

Year of study Semester of 

training 

Amount of 

credits 

OIYa2 -2203 BS  SC 2 year 4 semester 5 

Full name of the lecturer / professor Hizat A., Kozlova A.L. 

Course оbjectives: mastering the basics of professional knowledge of a foreign language of the chosen 

region. 

Prerequisites: Primary foreign language (part 1) 

Course / discipline content is conditioned by the overall focus of the educational process on the achievement 

of meta-subject and objective learning objectives, which is possible on the basis of a competence approach that 

ensures the formation and development of communicative, linguistic and linguistic (linguistic) and cultural 

competence. 

Competencies: Professional competence (Рс) - use in practice of knowledge and ability to perform tasks in 

accordance with specified standards, successfully act on the basis of practical experience. Competence is special in 
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the field of the taught discipline, readiness and ability to self-education. Competence is methodical in the field of 

methods of formation of knowledge, abilities of students, the organization of productive educational and cognitive 

activity (the acquisition of knowledge from various sources of information, including additional ones). 

Competencies of general education, communicative, professional. 

Recommended literature: 

1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / S. Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - 

Macmillan, 2017.  

2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook with key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 

2017. - 95 p.  

3  Bonk, N. A. Uchebnik angliyskogo yazyika [Tekst] : v 2 ch. / N. A. Bonk, G. A. Kotiy, N. A. Lukyanova. 

- M. : DeKont GIS.-Ch.1. - 2015. 

4. Clandfield, Lindsay. Global:  Intermediate teacher's book / L. Clandfield, R. R. Benne. - : Macmillan, 2014 

5 Fromkin V. Tіl bіlіmіne kіrіspe : [oқulyiқ] / V. Fromkin. - 10-shyi bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ audarma 

byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 608 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 100 jaңa 

oқulyiқ) 

6 Ter-Minasova S.G. Tіl jәne mәdenietaralyiқ kommunikatsiya  / S.G.Ter-Minasova. - [b. m.] : Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 320 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 

100 jaңa oқulyiқ). 

Teaching methods: Verbal, visual and practical. 

Methods / evaluation forms: Rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh. 

 

NAME OF COURSE / DISCIPLINE / UNITA 

History of International Relations in the Modern Ag 

Code of 

discipline 

Type of 

discipline 

Course / discipline 

level 

Year of study Semester of 

training 

Amount of 

credits 

IMO -2201 BS  МC 2 year 3 semester 5 

Full name of the lecturer / professor Egorenkova E.N., Zhamanbaeva L.K. 

Course оbjectives - knowledge and understanding of the essence of the system of international relations as a 

complex political phenomenon in the modern period, an understanding of the processes that took place during this 

period of time. 

Prerequisites: Modern and Contemporary History of foreign countries 

Course / discipline content The course examines the main events, essence, typology of the problems of the 

system of international relations in modern times as a complex political phenomenon that has common laws, applied 

to the development of regions and the world as a whole, studies the main trends in the development of world 

economic relations, in the interrelationships of different political systems, society and nature. An important place is 

given to the issues of legal regulation of world processes in the framework of international institutions and 

intergovernmental organizations, security problems at the regional / subregional levels. 

Competencies: Professional competence (Рс) - use in practice of knowledge and ability to perform tasks in 

accordance with specified standards, successfully act on the basis of practical experience. Competence is special in 

the field of the taught discipline, readiness and ability to self-education. Competence is methodical in the field of 

methods of formation of knowledge, abilities of students, the organization of productive educational and cognitive 

activity (the acquisition of knowledge from various sources of information, including additional ones). 

Competencies of general education, communicative, professional. 

Recommended literature:  

1 Batyuk V.I. Istoriya mezhdunarodnyih otnosheniy . – M., Yurayt, 2017 

2. Vlasov N.A. Istoriya mezhdunarodnyih otnosheniy. Uchebnik i praktikum– M., Yurayt, 2017 

3 Belozerov V.K. Sovremennyie mezhdunarodnyie otnosheniya. Uchebnik i praktikum. – M., Yurayt, 2015 

4. Mirovaya politika i mezhdunarodnyie otnosheniya: SPb.: Piter 2016.- 448 s. 

5 Harari, Yuval Noaһ.  Sapiens : Adamzattyiң қyisқasha tarihyi [Tekst] / YU.N.Harari. - Almatyi :  Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 368 bet. - (Ruhani jaңғyiru). 

6 Әleumettanu negіzderі : [oқulyiқ] / D.Brikerhov, R.Ueyts, S.Ortega. - 9-shyi bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 464 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 

100 jaңa oқulyiқ) 

Teaching methods: Verbal, visual and practical. 

Methods / evaluation forms: Rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh. 

 

NAME OF COURSE / DISCIPLINE / UNITA 

The history of international relations in recent times  

Code of 

discipline 

Type of 

discipline 

Course / discipline 

level 

Year of study Semester of 

training 

Amount of 

credits 

INObNB -2201 BS  МC 2 year 4 semester 5 
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Full name of the lecturer / professor Egorenkova E.N., Nurbekova R.K. 

Course оbjectives - acquaintance and study of the main events and trends in the development of international 

relations in recent times, their core problems 

Prerequisites:  History of International Relations in the Modern Ag 

Course / discipline content - The course examines the main stages and patterns of the development of 

international relations in recent times, the main events that took place during this period, the content and forms of 

international cooperation in different regions, and in-depth study of the main directions of the development of the 

modern system of international relations. 

Competencies: Professional competence (Рс) - use in practice of knowledge and ability to perform tasks in 

accordance with specified standards, successfully act on the basis of practical experience. Competence is special in 

the field of the taught discipline, readiness and ability to self-education. Competence is methodical in the field of 

methods of formation of knowledge, abilities of students, the organization of productive educational and cognitive 

activity (the acquisition of knowledge from various sources of information, including additional ones). 

Competencies of general education, communicative, professional. 

Recommended literature:  

1 Batyuk V.I. Istoriya mezhdunarodnyih otnosheniy . – M., Yurayt, 2017 

2. Vlasov N.A. Istoriya mezhdunarodnyih otnosheniy. Uchebnik i praktikum– M., Yurayt, 2017 

3 Belozerov V.K. Sovremennyie mezhdunarodnyie otnosheniya. Uchebnik i praktikum. – M., Yurayt, 2015 

4. Mirovaya politika i mezhdunarodnyie otnosheniya: SPb.: Piter 2016.- 448 s. 

5 Harari, Yuval Noaһ.  Sapiens : Adamzattyiң қyisқasha tarihyi [Tekst] / YU.N.Harari. - Almatyi :  Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 368 bet. - (Ruhani jaңғyiru). 

6 Әleumettanu negіzderі : [oқulyiқ] / D.Brikerhov, R.Ueyts, S.Ortega. - 9-shyi bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 464 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 

100 jaңa oқulyiқ) 

Teaching methods: Verbal, visual and practical. 

Methods / evaluation forms: Rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh. 

 

NAME OF COURSE / DISCIPLINE / UNITA 

Technique of conducting diplomatic negotiations 

Code of 

discipline 

Type of 

discipline 

Course / discipline 

level 

Year of study Semester of 

training 

Amount of 

credits 

TVDP -2301 BS  SC 2 year 4 semester 5 

Full name of the lecturer / professor Razhepaeva F.Z.,Zhamanbaeva L.K. 

Course оbjectives – to form an idea of future specialists in international affairs about the negotiation process, 

as a special type of diplomatic work, to reveal the specifics of conducting international negotiations. 

Prerequisites: Philosophy, Fundamentals of Law, The basics of Economics and entrepreneurship 

Course / discipline content - Rules and methods of negotiation and acquisition of relevant negotiation skills; 

options for the development of the negotiation process, strategy and tactics of the negotiation process; national 

styles of negotiations. 

Competencies: Professional competence (Рс) - use in practice of knowledge and ability to perform tasks in 

accordance with specified standards, successfully act on the basis of practical experience. Competence is special in 

the field of the taught discipline, readiness and ability to self-education. Competence is methodical in the field of 

methods of formation of knowledge, abilities of students, the organization of productive educational and cognitive 

activity (the acquisition of knowledge from various sources of information, including additional ones). 

Competencies of general education, communicative, professional. 

Recommended literature:  

1. Zaharova A.N. Osnovyi diplomaticheskoy i konsulskoy sluzhbyi. Uchebnoe posobie. – M., Yurayt, 2015 

2 Kamalov N.M. Tehniki peregovorov. Treningi i master-klassyi dlya individualnogo i gruppovogo 

obucheniya – M., Yurayt, 2014 

3 Lukashuk I. Diplomaticheskie peregovoryi i prinimaemyie na nih aktyi. – M., Notv Bene, 2014 

4 Vasilenko I. Iskusstvo mezhdunarodnyih peregovorov. Uchebnoe posobie.- M., Mezhdunarodnyie 

otnosheniya, 2014Teaching methods: Verbal, visual and practical. 

Methods / evaluation forms: Rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh. 

 

NAME OF COURSE / DISCIPLINE / UNITA 

History of China 

Code of 

discipline 

Type of 

discipline 

Course / discipline 

level 

Year of study Semester of 

training 

Amount of 

credits 

IStSp -2304 РS  SC 2 year 3 semester 5 

Full name of the lecturer / professor Kalimoldina Zh.A. 

Course оbjectives – systematization, deepening and generalization of knowledge on the history of China 
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Prerequisites: Ancient and Medieval History of Foreign Countries, New and Contemporary History of 

Foreign Countries 

Course / discipline content: the periodization of Chinese history, the characteristics of each period; the 

ancient history of China; China in the Middle Ages; China in modern times is the birth and development of 

capitalism; bourgeois reforms and the revolutionary movement in the early 20th century; China in recent times - the 

formation of the People's Republic of China; China at the present stage. 

Competencies: Professional competence (Рс) - use in practice of knowledge and ability to perform tasks in 

accordance with specified standards, successfully act on the basis of practical experience. Competence is special in 

the field of the taught discipline, readiness and ability to self-education. Competence is methodical in the field of 

methods of formation of knowledge, abilities of students, the organization of productive educational and cognitive 

activity (the acquisition of knowledge from various sources of information, including additional ones). 

Competencies of general education, communicative, professional. 

Recommended literature: 

1 Vasilev L.S. i dr. Istoriya Kitaya. Uchebnik.- M., MGU,2014 

2. Yugo-Vostochnaya Aziya: aktualnyie problemyi razvitiya. Ideologiya, istoriya, kultura, politika, 

ekonomika. – M., Institut vostokovedeniya RAN, 2014 

3 LunYov S.I.Istoriya stran Azii i Afriki posle Vtoroy mirovoy voynyi. V 2 ch.- M., MGIMO, 2018 

4 Plenkov O.Yu. Noveyshaya istoriya. Uchebnik dlya SPO. – M.,Yurayt, 2016 

5 Rodriges A.M. Istoriya stran Azii i Afriki v novoe i noveyshee vremya. V 2chastyah. - M.: Vlados, 2014 

5 Harari, Yuval Noaһ.  Sapiens : Adamzattyiң қyisқasha tarihyi [Tekst] / YU.N.Harari. - Almatyi :  Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 368 bet. - (Ruhani jaңғyiru). 

6 Әleumettanu negіzderі : [oқulyiқ] / D.Brikerhov, R.Ueyts, S.Ortega. - 9-shyi bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 464 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 

100 jaңa oқulyiқ) 

Teaching methods: Verbal, visual and practical. 

Methods / evaluation forms: Rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh. 

 

NAME OF COURSE / DISCIPLINE / UNITA 

History of Germany 

Code of 

discipline 

Type of 

discipline 

Course / discipline 

level 

Year of study Semester of 

training 

Amount of 

credits 

IStSp -2304 РS  SC 2 year 3 semester 5 

Full name of the lecturer / professor Egorenkova E.N. 

Course оbjectives – систематизация, углубление и обобщение знаний по истории Китая 

Prerequisites: Ancient and Medieval History of Foreign Countries, New and Contemporary History of 

Foreign Countries  

Course / discipline content: periodization of the history of Germany, the characteristic of each period; the 

ancient history of Germany; Germany in the Middle Ages; Germany in modern times - the emergence and 

development of capitalism; bourgeois reforms and the revolutionary movement in the early 20th century; Germany 

in modern times - Germany at the present stage. 

Competencies: Professional competence (Рс) - use in practice of knowledge and ability to perform tasks in 

accordance with specified standards, successfully act on the basis of practical experience. Competence is special in 

the field of the taught discipline, readiness and ability to self-education. Competence is methodical in the field of 

methods of formation of knowledge, abilities of students, the organization of productive educational and cognitive 

activity (the acquisition of knowledge from various sources of information, including additional ones). 

Competencies of general education, communicative, professional. 

Recommended literature: 

1 Plenkov O.Yu. Noveyshaya istoriya. Uchebnik dlya SPO. – M.,Yurayt, 2016 

2 Istoriya Germanii. V 3t. – M., 2015 

3 Belov V. Sovremennaya Germaniya. Ekonomika i politika. - M., Institut Evropyi Rossiyskoy Akademii 

Nauk, Ves Mir, 2015 

4 Zaharov V. SVAG i formirovanie partiyno-politicheskoy sistemyi v Sovetskoy zone okkupatsii Germanii. 

1945-1949. Sbornik dokumentov. V 2 tomah. – M.,2015 

5 Harari, Yuval Noaһ.  Sapiens : Adamzattyiң қyisқasha tarihyi [Tekst] / YU.N.Harari. - Almatyi :  Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 368 bet. - (Ruhani jaңғyiru). 

6 Әleumettanu negіzderі : [oқulyiқ] / D.Brikerhov, R.Ueyts, S.Ortega. - 9-shyi bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 464 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 

100 jaңa oқulyiқ) 

Teaching methods: Verbal, visual and practical. 

Methods / evaluation forms: Rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh. 
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NAME OF COURSE / DISCIPLINE / UNITA 

Practical foreign language (part 1) 

Code of 

discipline 

Type of 

discipline 

Course / discipline 

level 

Year of study Semester of 

training 

Amount of 

credits 

PIYaSS -3202 BS  SC 3 year 5 semester 7 

Full name of the lecturer / professor Hizat A., Kozlova A.L. 

Course оbjectives: овладение основами профессионального знания иностранного языка выбранного 

региона. 

Prerequisites: Primary foreign language (part 1,2) 

Course / discipline content is conditioned by the overall focus of the educational process on the achievement 

of meta-subject and objective learning objectives, which is possible on the basis of a competence approach that 

ensures the formation and development of communicative, linguistic and linguistic (linguistic) and cultural 

competence. 

Competencies: Professional competence (Рс) - use in practice of knowledge and ability to perform tasks in 

accordance with specified standards, successfully act on the basis of practical experience. Competence is special in 

the field of the taught discipline, readiness and ability to self-education. Competence is methodical in the field of 

methods of formation of knowledge, abilities of students, the organization of productive educational and cognitive 

activity (the acquisition of knowledge from various sources of information, including additional ones). 

Competencies of general education, communicative, professional. 

Recommended literature: 

1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / S. Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - 

Macmillan, 2017.  

2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook with key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 

2017. - 95 p.  

3  Bonk, N. A. Uchebnik angliyskogo yazyika [Tekst] : v 2 ch. / N. A. Bonk, G. A. Kotiy, N. A. Lukyanova. 

- M. : DeKont GIS.-Ch.1. - 2015. 

4Fromkin V. Tіl bіlіmіne kіrіspe : [oқulyiқ] / V. Fromkin. - 10-shyi bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ audarma byurosyi. 

Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 608 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 100 jaңa oқulyiқ) 

5Ter-Minasova S.G. Tіl jәne mәdenietaralyiқ kommunikatsiya  / S.G.Ter-Minasova. - [b. m.] : Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 320 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 

100 jaңa oқulyiқ). 

Teaching methods: Verbal, visual and practical. 

Methods / evaluation forms: Rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh. 

 

NAME OF COURSE / DISCIPLINE / UNITA 

Practical foreign language (part 2) 

Code of 

discipline 

Type of 

discipline 

Course / discipline 

level 

Year of study Semester of 

training 

Amount of 

credits 

PIYaSS -3202 BS  SC 3 year 6 semester 7 

Full name of the lecturer / professor Hizat A., Kozlova A.L. 

 Course оbjectives: овладение основами проф ессионального знания иностранного языка выбранного 

региона. 

Prerequisites: Practical foreign language (part 1) 

Course / discipline content is conditioned by the overall focus of the educational process on the achievement 

of meta-subject and objective learning objectives, which is possible on the basis of a competence approach that 

ensures the formation and development of communicative, linguistic and linguistic (linguistic) and cultural 

competence. 

Competencies: Professional competence (Рс) - use in practice of knowledge and ability to perform tasks in 

accordance with specified standards, successfully act on the basis of practical experience. Competence is special in 

the field of the taught discipline, readiness and ability to self-education. Competence is methodical in the field of 

methods of formation of knowledge, abilities of students, the organization of productive educational and cognitive 

activity (the acquisition of knowledge from various sources of information, including additional ones). 

Competencies of general education, communicative, professional. 

Recommended literature: 

1 Kay, Sue. New Inside Out:  Intermediate Student's Book / S. Kay, V. Jones  ; with P. Maggs, C. Smith. - 

Macmillan, 2017.  

2 Kerr, Philiup. New Inside Out:  intermediate Workbook with key / P. Kerr, S. Kay, V. Jones. -: Macmillan, 

2017. - 95 p.  

3  Bonk, N. A. Uchebnik angliyskogo yazyika [Tekst] : v 2 ch. / N. A. Bonk, G. A. Kotiy, N. A. Lukyanova. 

- M. : DeKont GIS.-Ch.1. - 2015. 

4 Fromkin V. Tіl bіlіmіne kіrіspe : [oқulyiқ] / V. Fromkin. - 10-shyi bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ audarma 

byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 608 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 100 jaңa 
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oқulyiқ) 

5 Ter-Minasova S.G. Tіl jәne mәdenietaralyiқ kommunikatsiya  / S.G.Ter-Minasova. - [b. m.] : Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 320 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 

100 jaңa oқulyiқ). 

Teaching methods: Verbal, visual and practical. 

Methods / evaluation forms: Rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh. 

 

NAME OF COURSE / DISCIPLINE / UNITA 

Foundations of Geopolitics (Eastern region) 

Code of 

discipline 

Type of 

discipline 

Course / discipline 

level 

Year of study Semester of 

training 

Amount of 

credits 

OG  3301 РS  SC 3 year 5 semester 5 

Full name of the lecturer / professor Zhirenova A.T.    

Course оbjectives - the analysis of the theoretical foundations of geopolitical science (on specific examples), 

the assimilation of the logic of the changes in the geopolitical processes of the twentieth century, their patterns and 

development tendencies in the eastern region 

Prerequisites: The modern system of international relations  

Course / discipline content - the history of the formation of geopolitical thought, modern geopolitical schools 

and concepts, the main geopolitical centers of the present, the place and role of Central Asia in the emerging 

geopolitical structure of the world are examined. Students analyze the geopolitical dimension within the eastern 

region and develop skills of searching for sources and scientific literature necessary for research.  

Competencies:  Professional competence (Рс) - use in practice of knowledge and ability to perform tasks in 

accordance with specified standards, successfully act on the basis of practical experience. Competence is special in 

the field of the taught discipline, readiness and ability to self-education. Competence is methodical in the field of 

methods of formation of knowledge, abilities of students, the organization of productive educational and cognitive 

activity (the acquisition of knowledge from various sources of information, including additional ones). 

Competencies of general education, communicative, professional.. 

Recommended literature:  

1 Lukyanovich N. Geopolitika 2-e izd. Uchebnik dlya akademicheskogo bakalavriata – M.,Yurayt,2018 

2 Vasilenko I.A. Geopolitika sovremennogo mira 4-e izd., per. i dop. Uchebnik dlya akademicheskogo 

bakalavriata.- M., MGU, 2017 

3 Kefeli I.F., Kuznetsov D.I. Evraziyskiy vektor globalnoy geopolitiki. - SPB, 2017 

4 Ilin I.V., Leonova O.G. Politicheskaya globalistika. Uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo 

bakalavriata. – M.,MGU, 2017 

5 Harari, Yuval Noaһ.  Sapiens : Adamzattyiң қyisқasha tarihyi [Tekst] / YU.N.Harari. - Almatyi :  Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 368 bet. - (Ruhani jaңғyiru). 

6 Әleumettanu negіzderі : [oқulyiқ] / D.Brikerhov, R.Ueyts, S.Ortega. - 9-shyi bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 464 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 

100 jaңa oқulyiқ) 

Teaching methods: Verbal, visual and practical. 

Methods / evaluation forms: Rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh. 

 

NAME OF COURSE / DISCIPLINE / UNITA 

The modern system of international relations 

Code of 

discipline 

Type of 

discipline 

Course / discipline 

level 

Year of study Semester of 

training 

Amount of 

credits 

SSM 3205 РS  SC 3 year 5 semester 5 кредита. 

Full name of the lecturer / professor Kalimoldina Zh.A., Egorenkova E.N. 

Course оbjectives - knowledge and understanding of the essence of the modern system of international 

relations as a complex political phenomenon 

Prerequisites: Political science-sociology, History of international relations in modern times 

Course / discipline content - the formation of concepts of scientific terminology related to the theory and 

practice of international relations, ideas about sources and historiography on the subject; analysis of the correlation 

of national interests and global problems; the foreign policy of the leading states of the modern world in the main 

regional subsystems, the analysis of Kazakhstan's foreign policy in the context of contemporary international 

relations. 

Competencies: Professional competence (Рс) - use in practice of knowledge and ability to perform tasks in 

accordance with specified standards, successfully act on the basis of practical experience. Competence is special in 

the field of the taught discipline, readiness and ability to self-education. Competence is methodical in the field of 

methods of formation of knowledge, abilities of students, the organization of productive educational and cognitive 

activity (the acquisition of knowledge from various sources of information, including additional ones). 
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Competencies of general education, communicative, professional. 

Recommended literature:  

1 Batyuk V.I. Istoriya mezhdunarodnyih otnosheniy . – M., Yurayt, 2017 

2. Vlasov N.A. Istoriya mezhdunarodnyih otnosheniy. Uchebnik i praktikum– M., Yurayt, 2017 

3 Belozerov V.K. Sovremennyie mezhdunarodnyie otnosheniya. Uchebnik i praktikum. – M., Yurayt, 2015 

4 Kairshina G. Stanovlenie novoy globalnoy sistemyi mezhdunarodnyih otnosheniy. - LAP Lambert 

Academic Publishing, 2014 

5 Harari, Yuval Noaһ.  Sapiens : Adamzattyiң қyisқasha tarihyi [Tekst] / YU.N.Harari. - Almatyi :  Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 368 bet. - (Ruhani jaңғyiru). 

6 Әleumettanu negіzderі : [oқulyiқ] / D.Brikerhov, R.Ueyts, S.Ortega. - 9-shyi bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 464 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 

100 jaңa oқulyiқ) 

Teaching methods: Verbal, visual and practical. 

Methods / evaluation forms: Rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh. 

 

NAME OF COURSE / DISCIPLINE / UNITA 

The Republic of Kazakhstan foreign policy 

Code of 

discipline 

Type of 

discipline 

Course / discipline 

level 

Year of study Semester of 

training 

Amount of 

credits 

VPRK -3301 РS  МC 3 year 6 semester 3 

Full name of the lecturer / professor Razhepaeva F.Z., Nurbekova R.K.. 

Course оbjectives - comprehensive analysis of the process of formation and development of the foreign 

policy of the Republic of Kazakhstan and the main directions of foreign policy of the Republic of Kazakhstan. 

Prerequisites: History of International Relations, Diplomatic and Consular Service, Contemporary History of 

Kazakhstan 

Course / discipline content Курс  нацелен на то, чтобы  дать всесторонний анализ процесса 

становления и развития внешней политики Республики Казахстан  за годы независимости. Для чего 

необходимо: раскрытие ключевых понятий и категорий,  анализ основных теорий в отечественной и 

мировой науке;  рассмотрение  исторической эволюции международных отношений, анализ структур 

современных международных сообществ; анализ основных направлениях внешнеполитической 

деятельности РК, а так же международной ситуации в мире, определение места и значения Республики 

Казахстан в глобальных процессах. 

Competencies: Professional competence (Рс) - use in practice of knowledge and ability to perform tasks in 

accordance with specified standards, successfully act on the basis of practical experience. Competence is special in 

the field of the taught discipline, readiness and ability to self-education. Competence is methodical in the field of 

methods of formation of knowledge, abilities of students, the organization of productive educational and cognitive 

activity (the acquisition of knowledge from various sources of information, including additional ones). 

Competencies of general education, communicative, professional. 

Recommended literature: 

1 Tokaev K. Vneshnyaya politika Kazahstana v usloviyah globalizatsii – Almatyi, AO "SAK", 2014 

2. Sheriyazdanova K. Vostochnoevropeyskiy vektor vneshney politiki Respubliki Kazahstan- LAP Lambert 

Academic Publishing 

3 Borisova E. Kazahstan. Prezident i vneshnyaya politika. – M., Natalis, 2015 

4 Tokaev T. Kazahstan i Zapad v usloviyah globalizatsii. – Vostok-Zapad, 2015Teaching methods: Verbal, 

visual and practical. 

5 Harari, Yuval Noaһ.  Sapiens : Adamzattyiң қyisқasha tarihyi [Tekst] / YU.N.Harari. - Almatyi :  Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 368 bet. - (Ruhani jaңғyiru). 

6 Әleumettanu negіzderі : [oқulyiқ] / D.Brikerhov, R.Ueyts, S.Ortega. - 9-shyi bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 464 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 

100 jaңa oқulyiқ) 

Methods / evaluation forms: Rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh. 

 

NAME OF COURSE / DISCIPLINE / UNITA 

Diplomatic Documentation 

Code of 

discipline 

Type of 

discipline 

Course / discipline 

level 

Year of study Semester of 

training 

Amount of 

credits 

DD -3201 BS  МC 3 year 5 semester 5 

Full name of the lecturer / professor Razhepaeva F.Z., Bulgyinbaeva A.K. 

Course оbjectives - give the necessary theoretical knowledge in the field of diplomatic documentation, 

introduce students to the main provisions and requirements for diplomatic documentation. 

Course / discipline content - The course is of an applied nature and is intended to form practical skills of the 
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diplomatic profession's professional activity in writing diplomatic documents and conducting diplomatic 

correspondence. The main goal is to form students' skills in drafting diplomatic documents in accordance with the 

specifics of the situation and the requirements for the writing and execution of diplomatic documentation; to develop 

skills of using diplomatic terminology when writing diplomatic documents. 

Competencies: Professional competence (Рс) - use in practice of knowledge and ability to perform tasks in 

accordance with specified standards, successfully act on the basis of practical experience. Competence is special in 

the field of the taught discipline, readiness and ability to self-education. Competence is methodical in the field of 

methods of formation of knowledge, abilities of students, the organization of productive educational and cognitive 

activity (the acquisition of knowledge from various sources of information, including additional ones). 

Competencies of general education, communicative, professional. 

Recommended literature:  

1 Torkunov A.N. Diplomaticheskaya sluzhba. – M., Yurayt, 2017 

2 Zanko T. Diplomaticheskaya sluzhba zarubezhnyih stran. Sbornik normativnyih pravovyih aktov. – M., 

MGIMO, 2015 

3 Belonogov A. Na diplomaticheskoy sluzhbe v MID i za rubezhom– M., MGIMO, 2016 

4. Zaharova A.N. Osnovyi diplomaticheskoy i konsulskoy sluzhbyi. Uchebnoe posobie. – M., Yurayt, 2015 

Teaching methods: Verbal, visual and practical. 

Methods / evaluation forms: Rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh. 

 

 

NAME OF COURSE / DISCIPLINE / UNITA 

Diplomatic etiquette and protocol 

Code of 

discipline 

Type of 

discipline 

Course / discipline 

level 

Year of study Semester of 

training 

Amount of 

credits 

DPE -3309 РS  SC 3 year 6 semester 5 

Full name of the lecturer / professor Ражепаева Ф.З., Жаманбаева Л.К. 

Course оbjectives - give the necessary theoretical knowledge in the field of diplomatic protocol and 

diplomatic etiquette, introduce students to the main provisions of state protocol practice and the organization of a 

modern protocol service. 

Prerequisites: Diplomatic and consular services 

Course / discipline content- the basis of the diplomatic protocol and etiquette, the history of the formation of 

protocol practice and the protocol service; questions of state symbols, rules of etiquette and the culture of diplomatic 

communication; general acquaintance with the protocol aspects of the Vienna Convention on Diplomatic Relations 

of 1961, the ceremonial side of the organization of high-level visits and the protocol of diplomatic receptions. 

Competencies: Professional competence (Рс) - use in practice of knowledge and ability to perform tasks in 

accordance with specified standards, successfully act on the basis of practical experience. Competence is special in 

the field of the taught discipline, readiness and ability to self-education. Competence is methodical in the field of 

methods of formation of knowledge, abilities of students, the organization of productive educational and cognitive 

activity (the acquisition of knowledge from various sources of information, including additional ones). 

Competencies of general education, communicative, professional. 

Recommended literature:  

1 Torkunov A.N. Diplomaticheskaya sluzhba. – M., Yurayt, 2017 

2 Zanko T. Diplomaticheskaya sluzhba zarubezhnyih stran. Sbornik normativnyih pravovyih aktov. – M., 

MGIMO, 2015 

3 Belonogov A. Na diplomaticheskoy sluzhbe v MID i za rubezhom– M., MGIMO, 2016 

4. Zaharova A.N. Osnovyi diplomaticheskoy i konsulskoy sluzhbyi. Uchebnoe posobie. – M., Yurayt, 2015 

Teaching methods: Verbal, visual and practical  

Teaching methods: Verbal, visual and practical. 

Methods / evaluation forms: Rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh. 

 

NAME OF COURSE / DISCIPLINE / UNITA 

Multilateral diplomacy 

Code of 

discipline 

Type of 

discipline 

Course / discipline 

level 

Year of study Semester of 

training 

Amount of 

credits 

MD -3310 РS  МC 3 year 6 semester 3 

Full name of the lecturer / professor Egorenkova E.N., Zhamanbaeva L.K.  
Course оbjectives - to teach students to characterize multilateral cooperation in the system of international 

relations on the basis of the study of the conceptual apparatus, to be able to apply the material studied in the analysis 
of contemporary and historical events in international relations. 

Prerequisites: History of international relations. 
Course / discipline content - The object of the course is multilateral diplomacy as a component of world 
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politics. The processes of globalization of the modern world, and, as a consequence, the interdependence of states, 
contribute to the strengthening of the role of multilateral diplomacy. The importance of international governmental 
organizations is growing, the authority and influence of international issues under discussion is growing. Mutual 
relations and cooperation between existing international organizations allow us to speak about the system of 
international organizations, in the center of which the UN is. This leads to the emergence of new structures - joint 
bodies, coordinating bodies.  

Competencies: Professional competence (Рс) - use in practice of knowledge and ability to perform tasks in 
accordance with specified standards, successfully act on the basis of practical experience. Competence is special in 
the field of the taught discipline, readiness and ability to self-education. Competence is methodical in the field of 
methods of formation of knowledge, abilities of students, the organization of productive educational and cognitive 
activity (the acquisition of knowledge from various sources of information, including additional ones). 
Competencies of general education, communicative, professional. 

Recommended literature:  
1 Menshikova S. Mnogostoronnyaya diplomatiya v ATR. – M., MGIMO, 2016 
2 Bogucharskiy E.M. Institutyi sovremennoy diplomatii. Kurs lektsiy– M., MGIMO, 2016 
3. Popov V. Sovremennaya diplomatiya: teoriya i praktika. Diplomatiya - nauka i iskusstvo – M., 

Mezhdunarodnyie otnosheniya, 2017 
4 Lebedev M. Mirovaya politika – M., Prospekt, 2016 

5 Harari, Yuval Noaһ.  Sapiens : Adamzattyiң қyisқasha tarihyi [Tekst] / YU.N.Harari. - Almatyi :  Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 368 bet. - (Ruhani jaңғyiru). 

6 Әleumettanu negіzderі : [oқulyiқ] / D.Brikerhov, R.Ueyts, S.Ortega. - 9-shyi bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 464 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 

100 jaңa oқulyiқ) 
Teaching methods: Verbal, visual and practical. 
Methods / evaluation forms: Rating, exam 
Language of instruction: Russian, Kazakh. 

 

NAME OF COURSE / DISCIPLINE / UNITA 

International Organizations 

Code of 

discipline 

Type of 

discipline 

Course / discipline 

level 

Year of study Semester of 

training 

Amount of 

credits 

MO -3304 РS  SC 3 year 6 semester 5 

Full name of the lecturer / professor  Kalimoldina Zh.A., Bulgyinbaeva A.K. 

Course оbjectives - the study of modern international organizations and their role in the modern world, their 

structure, principles and methods of work. 

Prerequisites: The modern system of international relations 

Course / discipline content - Background and history of the emergence of international organizations, legal 

nature, rulemaking and classification of international organizations, the United Nations, the international 

organizations of the UN system (family); Regional organizations operating in the post-Soviet space; regional 

organizations of the Asia-Pacific region; regional organizations of the Americas and the Caribbean; International 

organizations of the Arab and Islamic world; international organizations operating in special areas; international 

non-governmental organizations; International organizations of Africa.  

Competencies: Professional competence (Рс) - use in practice of knowledge and ability to perform tasks in 

accordance with specified standards, successfully act on the basis of practical experience. Competence is special in 

the field of the taught discipline, readiness and ability to self-education. Competence is methodical in the field of 

methods of formation of knowledge, abilities of students, the organization of productive educational and cognitive 

activity (the acquisition of knowledge from various sources of information, including additional ones). 

Competencies of general education, communicative, professional. 

Recommended literature: 

1. Bogucharskiy E.M. Institutyi sovremennoy diplomatii. Kurs lektsiy– M., MGIMO, 2016 

2. Neshataeva T.N. Mezhdunarodnyie organizatsii i pravo. -M., 2014 

3. Zyabkin A. Organizatsiya Ob'edinennyih Natsiy (OON) - universalnaya mezhdunarodnaya organizatsiya 

obschey kompetentsii - IVESEP, Znanie, 2014 

4 Silvestrov S.N. Mezhdunarodnyie ekonomicheskie organizatsii. Uchebnik dlya bakalavriata i magistraturyi. 

– M., 2018 

Teaching methods: Verbal, visual and practical. 

Methods / evaluation forms: Rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh. 

 

NAME OF COURSE / DISCIPLINE / UNITA 

The processes of global integration (the Eurasian space) 

Code of 

discipline 

Type of 

discipline 

Course / discipline 

level 

Year of study Semester of 

training 

Amount of 

credits 

PMIEP -3304 РS  SC 3 year 5 semester 5 
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Full name of the lecturer / professor Razhepaeva F.Z. 

Course оbjectives –  form a clear, methodologically correct idea of the processes of world integration in the 

Eurasian space as an absolutely natural process of the development of the world civilization. 

Prerequisites: The modern system of international relations 

Course / discipline content: - peculiarities of the emergence, formation and development of the process of 

world integration, to teach students to link individual knowledge on integration problems together, to analyze 

contemporary facts, to think comprehensively, to strive for the objectivity of the exposition of the process of world 

integration. The issues of the development of regional integration on the example of the Eurasian space are 

considered, factors and principles of integration processes are analyzed. The integration processes in Eurasia, major 

trends and prospects are studied and evaluated. 

Competencies: Professional competence (Рс) - use in practice of knowledge and ability to perform tasks in 

accordance with specified standards, successfully act on the basis of practical experience. Competence is special in 

the field of the taught discipline, readiness and ability to self-education. Competence is methodical in the field of 

methods of formation of knowledge, abilities of students, the organization of productive educational and cognitive 

activity (the acquisition of knowledge from various sources of information, including additional ones). 

Competencies of general education, communicative, professional. 

Recommended literature: 

1 Kefeli I.F., Kuznetsov D.I. Evraziyskiy vektor globalnoy geopolitiki. - SPB, 2017 

2 Silvestrov S.N. Mezhdunarodnyie ekonomicheskie organizatsii. Uchebnik dlya bakalavriata i magistraturyi. 

– M.,2018 

3 Ilin I.V., Leonova O.G. Politicheskaya globalistika. Uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo 

bakalavriata. – M.,MGU, 2017 

4 Evraziyskoe trudovoe pravo. Uchebnik. – M., Prospekt, 2017Teaching methods: Verbal, visual and 

practical. 

5 Harari, Yuval Noaһ.  Sapiens : Adamzattyiң қyisқasha tarihyi [Tekst] / YU.N.Harari. - Almatyi :  Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 368 bet. - (Ruhani jaңғyiru). 

6 Әleumettanu negіzderі : [oқulyiқ] / D.Brikerhov, R.Ueyts, S.Ortega. - 9-shyi bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 464 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 

100 jaңa oқulyiқ) 

Methods / evaluation forms: Rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh. 

 

NAME OF COURSE / DISCIPLINE / UNITA 

Modern problems of international relations 

Code of 

discipline 

Type of 

discipline 

Course / discipline 

level 

Year of study Semester of 

training 

Amount of 

credits 

SPMO -4201 BS  МC 4 year 7 semester 5 

Full name of the lecturer / professor  Egorenkova E.N. 

Course оbjectives – acquaintance and study of the basic tendencies of development of modern international 

relations and their key problems in the eastern region. 

Prerequisites: History of international relations 

Course / discipline content - The course examines the current state of international relations and world 

politics, analyzes the main problems of contemporary international relations and the main trends of world 

development, generated by the changing political structure of the world in the context of globalization and 

integration processes at various levels. 

Competencies: Professional competence (Рс) - use in practice of knowledge and ability to perform tasks in 

accordance with specified standards, successfully act on the basis of practical experience. Competence is special in 

the field of the taught discipline, readiness and ability to self-education. Competence is methodical in the field of 

methods of formation of knowledge, abilities of students, the organization of productive educational and cognitive 

activity (the acquisition of knowledge from various sources of information, including additional ones). 

Competencies of general education, communicative, professional. 

Recommended literature: 

1 Batyuk V.I. Istoriya mezhdunarodnyih otnosheniy . – M., Yurayt, 2017 

2. Vlasov N.A. Istoriya mezhdunarodnyih otnosheniy. Uchebnik i praktikum– M., Yurayt, 2017 

3 Belozerov V.K. Sovremennyie mezhdunarodnyie otnosheniya. Uchebnik i praktikum. – M., Yurayt, 2015 

4 Kairshina G. Stanovlenie novoy globalnoy sistemyi mezhdunarodnyih otnosheniy. - LAP Lambert 

Academic Publishing, 2014 

5 Vasilenko I.A. Geopolitika sovremennogo mira 4-e izd., per. i dop. Uchebnik dlya akademicheskogo 

bakalavriata- M., MGU, 2017. 

6 Harari, Yuval Noaһ.  Sapiens : Adamzattyiң қyisқasha tarihyi [Tekst] / YU.N.Harari. - Almatyi :  Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 368 bet. - (Ruhani jaңғyiru). 

7 Әleumettanu negіzderі : [oқulyiқ] / D.Brikerhov, R.Ueyts, S.Ortega. - 9-shyi bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 464 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 
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100 jaңa oқulyiқ) 

Teaching methods: Verbal, visual and practical. 

Methods / evaluation forms: Rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh. 

 

NAME OF COURSE / DISCIPLINE / UNITA 

International economic cooperation 

Code of 

discipline 

Type of 

discipline 

Course / discipline 

level 

Year of study Semester of 

training 

Amount of 

credits 

MES -4212 BS  SC 4 year 7 semester 5 

Full name of the lecturer / professor Kalimoldina Zh.A. 

Course оbjectives – studying the basic laws of the development of the world economy and international 

economic relations; world, regional and national economic relations and their interdependencies.  

Prerequisites: Modern problems of international relations 

Course / discipline content - study of the basic laws of the development of the world economy and 

international economic relations, including the dialectical unity of world, regional and national economic ties in 

their interdependence; reasons that generate different degrees of interest of individual states or their groups in 

specific areas of development of international economic relations; economic aspects of global problems of mankind 

and their influence on international and international economic relations. 

Competencies: Professional competence (Рс) - use in practice of knowledge and ability to perform tasks in 

accordance with specified standards, successfully act on the basis of practical experience. Competence is special in 

the field of the taught discipline, readiness and ability to self-education. Competence is methodical in the field of 

methods of formation of knowledge, abilities of students, the organization of productive educational and cognitive 

activity (the acquisition of knowledge from various sources of information, including additional ones). 

Competencies of general education, communicative, professional.я. 

Recommended literature: 

1. Silvestrov S. Mezhdunarodnyie ekonomicheskie otnosheniya: Uchebnik dlya bakalavriata i magistraturyi. 

– M.:Vyisshaya shkola ekonomiki, 2018 

2. Kairshina G. Stanovlenie novoy globalnoy sistemyi mezhdunarodnyih otnosheniy. - LAP Lambert 

Academic Publishing, 2014 

3. Gubina M.A. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyie ekonomicheskie otnosheniya. Praktikum. 

Uchebnoe posobie dlya akademicheskogo bakalavriata. – SPb, 2017 

4. Hasbulatov R. I. Mirovaya ekonomika. Uchebnik dlya bakalavrov. – M., REU, 2018Teaching methods: 

Verbal, visual and practical. 

Methods / evaluation forms: Rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh. 

 

NAME OF COURSE / DISCIPLINE / UNITA 

Culture, Education and Science in China 

Code of 

discipline 

Type of 

discipline 

Course / discipline 

level 

Year of study Semester of 

training 

Amount of 

credits 

KONSS -4307 РS  SC 4 year 7 semester 2 

Full name of the lecturer / professor Kalimoldina Zh.A. 

Course оbjectives – To acquaint students with the most important achievements of culture, education and 

science of the country of specialization. 

Prerequisites: History of China 

Course / discipline content - discipline is aimed at studying: the main stages and trends in the development 

of culture, education and science of the country of specialization, an analysis of their current state. 

Competencies : Professional competence (Рс) - use in practice of knowledge and ability to perform tasks in 

accordance with specified standards, successfully act on the basis of practical experience. Competence is special in 

the field of the taught discipline, readiness and ability to self-education. Competence is methodical in the field of 

methods of formation of knowledge, abilities of students, the organization of productive educational and cognitive 

activity (the acquisition of knowledge from various sources of information, including additional ones). 

Competencies of general education, communicative, professional. 

Recommended literature: 

1 Istoriya mirovoy hudozhestvennoy kulturyi.- M., 2016. 

2 Vasilev L.S. i dr. Istoriya Kitaya. Uchebnik.- M., MGU,2014 

3 LunYov S.I.Istoriya stran Azii i Afriki posle Vtoroy mirovoy voynyi. V 2 ch.- M., MGIMO, 2018 

4 Kravtsova M. Istoriya kulturyi Kitaya. – M., Lan, Planeta muzyiki, 2015 

5 Harari, Yuval Noaһ.  Sapiens : Adamzattyiң қyisқasha tarihyi [Tekst] / YU.N.Harari. - Almatyi :  Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 368 bet. - (Ruhani jaңғyiru). 

6 Әleumettanu negіzderі : [oқulyiқ] / D.Brikerhov, R.Ueyts, S.Ortega. - 9-shyi bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ 
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audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 464 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 

100 jaңa oқulyiқ) 

Teaching methods: Verbal, visual and practical. 

Methods / evaluation forms: Rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh. 

 

NAME OF COURSE / DISCIPLINE / UNITA 

Culture, education and research in Germany 

Code of 

discipline 

Type of 

discipline 

Course / discipline 

level 

Year of study Semester of 

training 

Amount of 

credits 

KONSS -4307 РS  SC 4 year 7 semester 2 

Full name of the lecturer / professor Egorenkova E.N. 

Course оbjectives – To acquaint students with the most important achievements of culture, education and 

science of the country of specialization. 

Prerequisites: History of Germany 

Course / discipline content - discipline is aimed at studying: the main stages and trends in the development 

of culture, education and science of the country of specialization, an analysis of their current state. 

Competencies: Professional competence (Рс) - use in practice of knowledge and ability to perform tasks in 

accordance with specified standards, successfully act on the basis of practical experience. Competence is special in 

the field of the taught discipline, readiness and ability to self-education. Competence is methodical in the field of 

methods of formation of knowledge, abilities of students, the organization of productive educational and cognitive 

activity (the acquisition of knowledge from various sources of information, including additional ones). 

Competencies of general education, communicative, professional. 

Recommended literature: 

1 Plenkov O.Yu. Noveyshaya istoriya. Uchebnik dlya SPO. – M.,Yurayt, 2016 

2 Markina L. Kultura Germanii. Lingvostranovedcheskiy slovar / Kultur Deutschlands: Realienworterbuch. – 

M.,2017 

3 Istoriya Germanii. V 3t. – M., 2015 

4 Belov V. Sovremennaya Germaniya. Ekonomika i politika. - M., Institut Evropyi Rossiyskoy Akademii 

Nauk, Ves Mir, 2015 

5 Harari, Yuval Noaһ.  Sapiens : Adamzattyiң қyisқasha tarihyi [Tekst] / YU.N.Harari. - Almatyi :  Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 368 bet. - (Ruhani jaңғyiru). 

6 Әleumettanu negіzderі : [oқulyiқ] / D.Brikerhov, R.Ueyts, S.Ortega. - 9-shyi bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 464 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 

100 jaңa oқulyiқ) 

Teaching methods: Verbal, visual and practical. 

Methods / evaluation forms: Rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh. 

 

NAME OF COURSE / DISCIPLINE / UNITA 

The political system and foreign policy of China 

Code of 

discipline 

Type of 

discipline 

Course / discipline 

level 

Year of study Semester of 

training 

Amount of 

credits 

PSVPSS -4204 BS  SC 4 year 7 semester 5 кредита. 

Full name of the lecturer / professor Kalimoldina Zh.A. 

Course оbjectives – systematization, deepening and generalization of knowledge on the political system and 

foreign policy of the country of specialization. 

Prerequisites: History of China 

Course / discipline content: the main stages of evolution and the mechanism of activity of the political and 

foreign policy institutions of the country of specialization. 

Competencies: Professional competence (Рс) - use in practice of knowledge and ability to perform tasks in 

accordance with specified standards, successfully act on the basis of practical experience. Competence is special in 

the field of the taught discipline, readiness and ability to self-education. Competence is methodical in the field of 

methods of formation of knowledge, abilities of students, the organization of productive educational and cognitive 

activity (the acquisition of knowledge from various sources of information, including additional ones). 

Competencies of general education, communicative, professional. 

Recommended literature: 

1 Vasilev L.S. i dr. Istoriya Kitaya. Uchebnik.- M., MGU,2014 

2 LunYov S.I.Istoriya stran Azii i Afriki posle Vtoroy mirovoy voynyi. V 2 ch.- M., MGIMO, 2018 

3 Popov A. Politicheskie sistemyi i politicheskie rezhimyi v Kitae HH veka. – M., 2015 

4 Yugo-Vostochnaya Aziya : aktualnyie problemyi razvitiya. Ideologiya, istoriya, kultura, politika, 
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ekonomika. – M., Institut vostokovedeniya RAN, 2014 

5 Harari, Yuval Noaһ.  Sapiens : Adamzattyiң қyisқasha tarihyi [Tekst] / YU.N.Harari. - Almatyi :  Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 368 bet. - (Ruhani jaңғyiru). 

6 Әleumettanu negіzderі : [oқulyiқ] / D.Brikerhov, R.Ueyts, S.Ortega. - 9-shyi bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 464 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 

100 jaңa oқulyiқ) 

Teaching methods: Verbal, visual and practical. 

Methods / evaluation forms: Rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh. 

 

NAME OF COURSE / DISCIPLINE / UNITA 

The political system and foreign policy of Germany 

Code of 

discipline 

Type of 

discipline 

Course / discipline 

level 

Year of study Semester of 

training 

Amount of 

credits 

PSVPSS -4204 BS  SC 4 year 7 semester 5 кредита. 

Full name of the lecturer / professor Egorenkova E.N. 

Course оbjectives – systematization, deepening and generalization of knowledge on the political system and 

foreign policy of the country of specialization. 

Prerequisites: History of Germany 

Course / discipline content: the main stages of evolution and the mechanism of activity of the political and 

foreign policy institutions of the country of specialization. 

Competencies: Professional competence (Рс) - use in practice of knowledge and ability to perform tasks in 

accordance with specified standards, successfully act on the basis of practical experience. Competence is special in 

the field of the taught discipline, readiness and ability to self-education. Competence is methodical in the field of 

methods of formation of knowledge, abilities of students, the organization of productive educational and cognitive 

activity (the acquisition of knowledge from various sources of information, including additional ones). 

Competencies of general education, communicative, professional. 

Recommended literature: 

1 Plenkov O.Yu. Noveyshaya istoriya. Uchebnik dlya SPO. – M.,Yurayt, 2016 

2 Zaharov V. SVAG i formirovanie partiyno-politicheskoy sistemyi v Sovetskoy zone okkupatsii Germanii. 

1945-1949. Sbornik dokumentov. V 2 tomah. – M.,2015 

3 Istoriya Germanii. V 3t. – M., 2015 

4 Belov V. Sovremennaya Germaniya. Ekonomika i politika. - M., Institut Evropyi Rossiyskoy Akademii 

Nauk, Ves Mir, 2015 

5 Harari, Yuval Noaһ.  Sapiens : Adamzattyiң қyisқasha tarihyi [Tekst] / YU.N.Harari. - Almatyi :  Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 368 bet. - (Ruhani jaңғyiru). 

6 Әleumettanu negіzderі : [oқulyiқ] / D.Brikerhov, R.Ueyts, S.Ortega. - 9-shyi bas. - [b. m.] : Ұlttyiқ 

audarma byurosyi. Қoғamdyiқ қoryi, 2018. - 464 bet. - (Ruhani jaңғyiru. Jaңa gumanitarlyiқ bіlіm. Қazaқ tіlіndegі 

100 jaңa oқulyiқ) 

Teaching methods: Verbal, visual and practical. 

Methods / evaluation forms: Rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh. 

 


