






 

Білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

 

1.1Біліктілік пен лауазымдар тізім 

«5В050200 – Саясаттану» мамандығын бітіруші бакалаврына 

әлеуметтік ғылымдар бакалавры академиялық дәрежесі тағайындалады.  

Мамандарды дайындау мақсаты  

Саясаттанушы-бакалаврларды дайындаудың басты мақсаты - білім 

алушылардың билік және басқару органдарында, саяси партиялар мен 

қоғамдық-саяси қозғалыстардың аппаратында, жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарында, бизнес-құрылымдарда, БАҚ-да басқару процестерін 

ұйымдастыру саласында жалпымәдени және кәсіптік құзыреттерін 

қалыптастыру болып табылады. 

Білім беру бағдарламасының мақсаттары: 

- егеменді демократиялық мемлекетті құруға, мемлекеттік 

институттардың заңдылығын қамтамасыз етуге бағытталған экономикалық, 

әлеуметтік, ұлттық, идеологиялық, мәдени және басқа да шараларды қоса 

алғанда, ішкі саясатты іске асыру; 

- мемлекеттің қауіпсіздігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін 

саяси, экономикалық, мәдени, идеологиялық, дипломатиялық, халықаралық-

құқықтық, әскери іс-қимылдар кешені ретінде сыртқы саясатты жүзеге 

асыру; 

- мемлекеттік органдар қызметінің мақсаттары, тұжырымдамалары мен 

бағдарламаларын қалыптастыру кезінде мүдделер мен қоғамдық 

қажеттіліктерді ескере отырып; 

- Саяси шешімдерді әзірлеу, қабылдау және жүзеге асыру процесін 

оңтайландыру, саяси технологияларды пайдалану; 

- мемлекеттік және жергілікті басқарудың жаңа принциптерін 

қалыптастыру; 

- мемлекеттік және муниципалды билік органдары мен азаматтар 

арасындағы өзара түсіністік пен өзара әрекеттестікке қол жеткізу. 

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

«Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты», «Қазақстан 

Республикасының сыртқы саясаты» білім беру бағдарламаларының 

шеңберінде студенттерді қазақстандық саяси үдерістің өзекті мәселелерімен, 

Қазақстан Республикасының саяси жаңғырту және инновациялық даму 

заңдарымен, саяси мәдениет және азаматтық сана деңгейімен таныстыруды 

қамтамасыз етеді. 

Кәсіби қызметінің бағыттары: 

«5В050200 - Саясаттану» мамандығы бойынша бакалаврлар келесі 

кәсіби қызметтерді атқара алады: 

- ішкі және сыртқы саясатты жүзеге асыруда мемлекеттік басқару мен 

басқарудың әртүрлі деңгейлеріндегі ұйымдастырушылық және 

басқарушылық қызмет; 



- саяси жүйенің, саяси және әкімшілік басқару функцияларын іске 

асыру, саяси шешімдерді қабылдау, қабылдау және жүзеге асыру, сайлау 

кампанияларын ғылыми қолдау және қолдау, ұлттық және аймақтық 

деңгейлерде қоғамдық қатынастар, бизнес пен жеке тұлғалардың әсері 

туралы технологияларды әзірлеу және қолдану бойынша өндіріс және 

технологиялық қызмет. билік құрылымын заңға сәйкес билік ету, саяси 

өмірдегі ақпарат алмасу үшін; 

мемлекеттік басқару тұжырымдамаларын, басқару құрылымдарын, 

партиялар мен басқа да қоғамдық бірлестіктерді басқару стратегиясын және 

тактикасын әзірлеуге, ішкі және сыртқы саяси үрдістерге талдау жасауға, 

ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді болжамдарды әзірлеуге арналған 

сараптамалық және консалтингтік қызмет; 

- ғылыми жобалау құралдарын әзірлеу, талдау, фактілерді, оқиғаларды 

және саяси оқиғаларды талдау бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары; 

- білім беру ұйымдарының білім беру (педагогикалық) қызметі. 

 

1.2 Негізгі құзыреттер 

 

5В050200 - Саясаттану мамандығы бойынша бакалаврлар төмендегідей 

негізгі құзыреттерге ие болады: 

 

1) ана тілі (қазақ / орыс тілі) - KK1 

жазбаша және ауызша (тыңдау, сөйлеу, оқу және жазу) 

тұжырымдамаларын, ойларын, сезімдерін, фактілерін және пікірлерін 

білдіруге және түсінуге мүмкіндік береді, сондай-ақ әлеуметтік және мәдени 

контексттердің барлық алуан түрлілігінде лингвистикалық тұрғыдан лайықты 

және шығармашылық өзара әрекеттеседі: кәсіби мәдениет, рухани және 

моральдық наным-сенімдер; қарым-қатынастың барлық салаларында 

коммуникативтік тапсырмаларды орнату және шешу, түрлі коммуникативті 

орталарда ақпараттық алмасу үдерістерін басқару мүмкіндігі. 

 

2) шет тілдері - KK2 

шет тілдеріндегі негізгі коммуникативті дағдыларға ие (міндетті емес): 

тиісті әлеуметтік санада ауызша және жазбаша (тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу) 

ұғымдарды, ойларды, сезімдерді, фактілер мен пікірлерді түсінуге, түсінуге 

және түсінуге қабілетті және мәдени контексттер (білім беру және оқыту, 

жұмыс, үйде және бос уақытында), шет тіліндегі мамандықтың 

терминологиясын игеру; жарияланымдарды дайындау, презентациялар 

өткізу, жетекші талқылаулар мен ұсынылған жұмысты шет тілінде қорғау, 

медиация және мәдениетаралық түсіністік дағдылары бар. 

 

3) компьютерлік дайындық - KK3 

бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану және компьютерлік 

желілерде жұмыс істеу, Интернет-ресурстарды пайдалану туралы білу; 

ақпарат алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, әдістерін және 



құралдарын иеленуЗаманауи есептеу техникасын және ғылыми-зерттеу және 

тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды орындауға арналған арнайы 

бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану мүмкіндігі; 

 

4) жалпы ғылыми: - KK4 

жаратылыстану ғылымдары: физика, химия, биология, жер және адам 

ғылымы, экология пәндері мен зерттеу нысандарын, зерттеу әдістерін, қазіргі 

заманғы ұғымдарды, жетістіктер мен шектеулерді біледі; материяны, 

кеңістікті және уақытты ұйымдастырудың түрлі деңгейлеріндегі ғылыми 

білімдердің әдіснамасының негіздерін иелену; орнықты дамуды жоспарлау 

мақсатында, ғылымның пәнаралық жүйелік байланыстарын пайдалана 

отырып, негізгі идеологиялық және әдіснамалық жаратылыстану ғылымдары 

мен әлеуметтік мәселелерді дербес анықтау және шешу; 

әлеуметтік және кәсіби проблемаларды шешуде философиялық 

мәселелерді талдай білуге және бағалауға қабілетті; 

тарихи білімдердің негіздері, тарихи үдерістің қозғаушы күштері мен 

заңдарын түсіну, тарихи процесте адамның орны, қоғамның саяси ұйымы; 

кәсіби салада зерттеу әдіснамасын біледі; 

 

5) әлеуметтік оқыту (жеке, мәдениетаралық, азаматтық 

құзыреттілік) - KK5 

қоғамдық және еңбек өміріне тиімді және сындарлы түрде қатысуға 

мүмкіндік беретін мінез-құлықтың барлық түрлеріне ие. атап айтқанда, 

әртүрлі қоғамдарда, сондай-ақ қажет болған жағдайда жанжалдарды шешу 

үшін қоғамдық және саяси тұжырымдамалар мен құрылымдар туралы білімге 

негізделген және белсенді және демократиялық қатысуға дайындыққа 

негізделген азаматтық өмірге толық қатысуға мүмкіндік береді; 

топта, отбасында, қоғамда, әлемде басқа тұлғаның қабылдауына және 

түсінуіне, құндылыққа деген көзқарасына ие бола алатын әлемде бірге өмір 

сүру қабілетін иеленеді; әлемдегі өзара тәуелділікті түсіну сезімін дамытты. 

байланыс, қақтығыстарды болдырмау және жою мүмкіндігі; ымыраға келуге 

қабілетті, өз пікірін команданың пікірімен салыстыра алады; 

іскери этиканы, мінез-құлықтың этикалық және құқықтық нормаларын 

сақтауға қабілетті. 

 

6) кәсіпкерлік экономикалық оқыту - KK6 

құқықтық түсініктерді, құқықтық мәтінді түсіну дағдыларын иеленеді; 

өздерінің кәсіби қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қалай 

пайдалану керектігін біледі; өздерінің азаматтық мүдделері мен құқықтарын 

қорғау үшін құқықтық білімдерді пайдалану мүмкіндігі; 

сатып алған экономикалық білімдерін олардың әлеуметтік және кәсіби 

қызметінде пайдалану мүмкіндігі; 

өндірістік қызметкерлер мен жұртшылықты апаттардың, апаттардың, 

табиғи апаттардың ықтимал салдарынан қорғаудың негізгі әдістеріне ие; дене 

тәрбиесі мен денсаулығын нығайту әдістерін дербес, әдіснамалық түрде 



дұрыс пайдалану құралдарын иелену, толық әлеуметтік және кәсіби қызметті 

қамтамасыз ету үшін дене шынықтырудың тиісті деңгейіне қол жеткізуге 

дайын болу; сараптамалық, аналитикалық, консалтингтік, коммуникативтік 

және педагогикалық салаларда кәсіби және әлеуметтік қызметте 

ұйымдастырушылық, басқарушылық және жобалық дағдыларды иелену; 

 

7) мәдени дайындығы - КК7 

Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін біледі;идеяларды, 

тәжірибелерді және эмоцияларды әртүрлі тәсілдермен шығармашылықтың 

маңыздылығын түсінеді;әлемнің басқа ұлттарының дәстүрлері мен 

мәдениеттеріне төзімді, төзімділік мінез-құлқының, отандық нәсілшілдіктің, 

ксенофобияның, экстремизмнің және оған қарсы әрекет етудің алдын-алуын 

түсінеді және түсінеді; төзімді адам ретінде қалыптасады, басқа 

мәдениеттердің өкілдерін таниды, қабылдайды және түсінеді;білім алуға 

мүмкіндігі бар; зиянды емес, оның ішінде шовинистік сипаттағы 

интеллектуалдық қарым-қатынас саласында жеңіл, толерантты, оңай; рухани 

қасиеттерге ие. ақылды адам ретінде қалыптасқан; 

 

8) Жалпы құзыреттер - KK8 

шығармашылық идеяларды жасау, тәуелсіз болжамдар жасау 

мүмкіндігі бар; ғылыми ақпаратты іздеу, сыни талдау, синтездеу және 

ғылыми ақпаратты жүйелеу, зерттеу мақсаттарын белгілеу және оларға қол 

жеткізудің ең жақсы жолдары мен әдістерін таңдау; 

жаңа ғылыми-зерттеу әдістерін өз бетімен меңгеруге және дамытуға, 

ғылыми және ғылыми-өндірістік қызметті өзгертуге мүмкіндігі бар; 

инновациялық ғылыми және білім беру қызметіне; өз қызметін оңтайлы 

ұйымдастырып, жоспарлауға қабілетті, өз білімін өздерінің өмірлік 

стратегиясын қалыптастыру үшін қолдануға; 

білім беру және педагогикалық қызметті жүзеге асыруға қабілетті және 

дайын, командалық мақсаттардың қалыптасуына ықпал ете алады, 

әлеуметтік-психологиялық ахуалды мақсатқа жету үшін дұрыс бағытта 

ықпал етеді; 

кәсіби құзыреттілік шеңберінде өздерінің шешімдеріне 

жауапкершілікті қабылдауға дайын, стандартты емес шешімдерді қабылдау 

мүмкіндігі, проблемалық жағдайларды шешу. 

 

5В050200 - Саясаттану мамандығы бойынша бакалаврлар төмендегі 

құзыреттіліке ие болады: 

 

1. Ғылыми-зерттеу жұмысы - СК1: 

әлеуметтану және саясаттағы психология, саяси коммуникациялар, 

қоғамдық-саяси салаларда көшбасшылықты зерттеу саласында кәсіби зерттеу 

жұмыстарын жүргізу қабілеті;кәсіби қызметінде саяси теория мен 

практиканың базалық және кәсіби білімі мен дағдыларын, саяси маңызы бар 

мәселелер мен процестерді талдауды білу;қолданбалы саяси зерттеу 



әдістерін, соның ішінде далалық зерттеулерді меңгеру; Бастапқы саяси 

ақпараттарды жинау, өңдеу, түсіндіру және талдау дағдысын меңгеру; 

сараптамалық зерттеулер жүргізу және олардың нәтижелерін түсіндіру 

мүмкіндігі;Нормативтік құжаттарға сәйкес ғылыми-техникалық 

құжаттаманы, ғылыми баяндамаларды, шолулар мен есептерді, ғылыми-

зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың жобаларын кәсіби 

дайындау және орындау;Саяси ғылымның өзекті ғылыми проблемаларын 

өздігінен анықтауға, белгілі бір зерттеу объектісіне қатысты саясаттану 

ғылымының әдіснамалық құралдарын әзірлеуге мүмкіндік береді. 

2. сараптамалық-талдамалық қызмет - CК2: 

саясаттану, саяси, психологиялық және әлеуметтанулық талдау 

әдістерін меңгеру, аналитикалық әзірлемелердің ақпараттық-аналитикалық 

материалдары мен жобаларын дайындау;Қазақстан Республикасында, 

өңірлерде және шет елдерде саяси процестер мен проблемалық жағдайларды 

сипаттау, талдау және болжау бойынша жобаларды дербес жүзеге асыруға, 

қоғамдық сараптамалық қызметке қатысу дайындығына, саяси 

сараптаманың, саяси диагностиканың дағдыларын меңгеру;Саяси және саяси 

мәтіндерді талдау дағдыларын меңгеру, қойылған міндеттерге сәйкес нақты 

ақпаратты (сандық ұсынылғандарды қоса алғанда) талдау мүмкіндігі; 

3. саяси және басқарушылық қызмет - CК3: 

мемлекеттік органдарда, саяси партиялар мен қоғамдық-саяси 

бірлестіктердің, халықаралық ұйымдардың, жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарының, корпоративтік құрылымдардың аппаратында кәсіптік 

қызметті жүзеге асыру және басқару процестерін жүзеге асыру 

мүмкіндігі;саяси науқандарды жүргізу, сайлау технологияларын 

пайдаланудағы дағдылар және саяси жұмылдырудың басқа да түрлері;саяси 

және басқарушылық технологияларды дамыту, саясат саласындағы 

ұйымдастырушылық құрылымдарды жобалау, институционалдық инженерия 

негіздерін игеру; 

4. кеңес беру қызметі - CК4: 

саясаткерлер, партиялар, билік органдары, бұқаралық ақпарат 

құралдары мен экономикалық агенттерге арналған әлеуметтік-саяси қызмет 

саласындағы стратегиялық және тактикалық сипаттағы ұсынымдар әзірлеуге, 

оларды консультациялық қызметтермен қамтамасыз етуге және 

аналитикалық қолдауды жүзеге асыруға; 

саяси, әлеуметтік-психологиялық талдау мен сараптаманың 

нәтижелеріне негізделген әкімшілік, саяси және қоғамдық-саяси салаларда 

әрекет ететін тұлғалар мен ұйымдардың саяси және саяси-психологиялық 

кеңес беруін жүзеге асыру мүмкіндігі; 

саяси даярлық дағдыларын меңгеру, әкімшілік-саяси және қоғамдық-

саяси салада әрекет ететін адамдардың мінез-құлқының оңтайлы үлгілерін 

қалыптастыру; 

кеңес берілетін тұлғалар мен ұйымдардың психологиялық және саяси-

мәдени сипаттамаларын және олардың қызметінің әлеуметтік-саяси 



жағдайының ерекшеліктерін ескере отырып, кеңес беру әдістерін әзірлеу 

мүмкіндігі; 

5. байланыс қызметі - СК5: 

саяси және коммуникативті іс-әрекеттерді жүзеге асыру қабілеті, 

қоғамдық аудиториялар мен топтармен жұмыс істеу дағдылары, саяси 

тақырыптар бойынша журналистік мәтіндерді құру;мемлекеттік органдар 

мен бизнес-құрылымдардың билік пен жергілікті билік органдарының өзара 

іс-қимылын ұйымдастыру мүмкіндігі;6. педагогикалық қызметте - 

SC6:саясаттану және басқа да әлеуметтік ғылымдар бойынша курстарға, 

сондай-ақ жалпы және кәсіптік білім беру мекемелерінде саясаттану 

пәндерінің жеке пәндеріне оқытуды меңгеру, логикалық және дәйекті түрде 

меңгерген білімдерін көрсету қабілеті;оқу-әдістемелік жұмыс дағдыларын 

меңгеру, педагогикалық ғылым мен білімнің даму үрдістерін білу, заманауи 

ақпараттық және білім беру технологияларының жетістіктерін пайдалана 

отырып, оқу-әдістемелік кешендерді дайындау;қазіргі заманғы саяси 

ғылымның негізгі бағыттары саласында кәсіби педагогикалық қызметтегі 

білімін пайдалану мүмкіндіктері 



1 Паспорт образовательной программы 

 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику бакалавриата по специальности «5В050200 – Политология» 

присуждается академическая степень – бакалавр социальных наук по 

специальности «Политология» 

 

Цель подготовки специалистов  

Целью подготовки бакалавров–политологов является формирование у 

обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций в области 

организации управленческих процессов в органах власти и управления, в 

аппарате политических партий и общественно-политических движений, 

органах местного самоуправления, бизнес-структурах, СМИ.  

В задачи образовательной программы входит:  

- реализация внутренней политики, включающей экономические, 

социальные, национальные, культурно-идеологические и другие 

мероприятия, направленные на создание суверенного демократического 

государства, обеспечение легитимности государственных институтов; 

- реализация внешней политики как комплекса политических, 

экономических, культурно-идеологических, дипломатических, 

международно-правовых, военных мероприятий по обеспечению 

безопасности и стабильности государства; 

- учет интересов и общественных нужд при формировании целей, 

концепций и программ деятельности органов государственной власти; 

- оптимизация процесса выработки, принятия и реализации 

политических решений, применения политических технологий; 

- формирование новых принципов государственного управления и 

местного самоуправления;  

- достижение взаимопонимания и взаимодействия между органами 

государственного и муниципального управления и гражданами. 

В рамках реализуемых образовательных программ «Внешняя политика 

Республики Казахстан», «Внутренняя политика Республики Казахстан» 

Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. 

Аманжолова призван обеспечить усвоение студентами комплекса 

представлений об актуальных вопросах казахстанского политического 

процесса, закономерностях политической модернизации и инновационного 

развития Республики Казахстан, повышение уровня политической культуры 

и гражданского самосознания. 

 

Направления профессиональной деятельности:  

Бакалавры по специальности «5В050200 – Политология» могут 

выполнять следующие виды профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая деятельность в различных звеньях 

государственного руководства и управления по реализации внутренней и 

внешней политики; 



- производственно-технологическая деятельность по разработке и 

применению технологий реализации функций политической системы, 

политико-административного управления, подготовки, принятия и 

реализации политических решений, научного обеспечения и сопровождения 

избирательных кампаний, связи с общественностью на национальном и 

региональном уровнях, влияния юридических и физических лиц на властные 

структуры с целью выполнения ими своих полномочий в соответствии с 

законом, информационного обмена в политической жизни; 

- экспертно-консультационная деятельность по разработке концепций 

государственного управления, стратегии и тактики управленческих 

государственных структур, партий и других общественных объединений, 

анализа внутренних и внешнеполитических процессов, разработка 

долгосрочных и краткосрочных прогнозов; 

- исследовательская деятельность по разработке инструментария 

исследовательских проектов, анализ, обобщение фактов, событий и явлений 

политической жизни; 

- образовательная (педагогическая) деятельность в организациях 

образования. 

 

1.2  Ключевые компетенции 
 

Бакалавры по специальности «5В050200 – Политология» владеют 

следующими ключевыми компетенциями в области: 
 

1) родного языка (казахского/русского языка) – КК1 

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

мнения 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: способность демонстрировать в речевом общении личную и 

профессиональную культуру, духовно-нравственные убеждения; умение 

ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения, 

управлять процессами информационного обмена в различных 

коммуникативных средах. 

 

2) иностранных языков – КК2 

владеет основными навыками коммуникации на иностранных языках (по 

выбору): способен понимать, выражать и толковать понятия, мысли, чувства, 

факты и мнения,  как 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), владение терминологией специальности на иностранном языке; 

умение готовить публикации, проводить презентации, вести дискуссии и 

защищать представленную работу на иностранном языке Имеет навыки 

медиации и межкультурного понимания. 



 

3) компьютерной подготовки – КК3 

владение навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; владение 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации  

способность использовать современную вычислительную технику и 

специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской 

работе; 

 

4) общенаучные: – КК4 

обладает знаниями о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях 

естественных наук: физики, химии, биологии, наук о земле и человеке, 

экологии; владение основами методологии научного познания различных 

уровней организации материи, пространства и времени; умение, используя 

междисциплинарные системные связи наук, самостоятельно выделять и 

решать основные мировоззренческие и методологические 

естественнонаучные и социальные проблемы с целью планирования 

устойчивого развития; 

способен анализировать и оценивать философские проблемы при 

решении социальных и профессиональных задач;  

владеет основами исторических знаний, понимание движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, места человека в историческом 

процессе, политической организации общества; знает методологию научных 

исследований в профессиональной области; 

 

5) социальной подготовки (личностные, межкультурные, 

гражданские компетенции) – КК5 

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, позволяют ему во всей 

полноте участвовать в гражданской жизни, основываясь на знании 

социальных и политических понятий и структур и готовности к активному и 

демократическому участию; 

обладает умением жить вместе в коллективе, в семье, в социуме, в мире, 

способен воспитывать в себе принятие и понимание другого человека, 

отношение к нему как к ценности; развито чувство понимания 

взаимозависимости в мире. развиты коммуникативность, умение 

предупреждать и снимать конфликты; умеет находить компромиссы, 

соотносить свое мнение с мнением коллектива; 

способен соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и 

правовыми нормами поведения. 

 



6) предпринимательской экономической подготовки – КК6 

владеет основными юридическими понятиями, навыками понимания 

юридического текста; умеет использовать нормативные правовые документы 

в своей профессиональной деятельности; способность использовать 

правовые знания для защиты своих гражданских интересов и прав;  

способность использовать полученные экономические знания в 

контексте своей социальной и профессиональной деятельности;  

владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; владение средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовность к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; владение организационно-управленческими и проектными 

навыками в профессиональной и социальной деятельности, в научно-

исследовательской, экспертной, аналитической, консалтинговой, 

коммуникативной и педагогической сферах; 

 

7) культурной подготовки – КК7 

знает традиции и культуру народов Казахстана;  

понимает важность творческого выражения идей, опыта и эмоций 

различными средствами; 

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; 

 

8) общими компетенциями – КК8 

имеет способность к творчеству, порождению инновационных идей, 

выдвижению самостоятельных гипотез; способность к поиску, критическому 

анализу, обобщению и систематизации научной информации, к постановке 

целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их достижения; 

имеет способность к самостоятельному обучению и разработке новых 

методов исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля деятельности; к инновационной научно-образовательной 

деятельности; умеет рационально организовать и планировать свою 

деятельность, применять полученные знания для формирования собственной 

жизненной стратегии;  

имеет способность и готовность к осуществлению воспитательной и 

педагогической деятельности, способен влиять на формирование целей 



команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном 

для достижения целей направлении;  

готов к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способность принимать нестандартные 

решения, разрешать проблемные ситуации. 
 

Бакалавры по специальности «5В050200 – Политология» владеют 

следующими специальными компетенциями в области: 

 

1. научно-исследовательской деятельности- СК1:  

способность к осуществлению профессиональной научно-

исследовательской деятельности в области социологии и психологии 

политики, политических коммуникаций, изучения лидерства в социальной и 

политической сферах; 

способность применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки политической теории и 

практики, анализе политически значимых проблем и процессов; 

владение методиками прикладных политических исследований, включая 

полевые исследования; владение навыками сбора, обработки, интерпретации 

и анализа первичной политической информации; умение проводить 

экспертные опросы и интерпретировать их результаты; 

способность к профессиональному составлению и оформлению научно- 

технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статьей 

проектов научно-исследовательских разработок в соответствии с 

нормативными документами; 

способность к самостоятельному выявлению актуальных научных 

проблем политологии, разработке методологического инструментария 

политологического исследования применительно к конкретному объекту 

изучения 

2. экспертно-аналитической деятельности - СК2:  

владение методиками политологического, политико-психологического и 

социологического анализа, подготовки информационно-аналитического 

материала и проектов аналитических разработок; 

владение навыками политической экспертизы, политической 

диагностики, умение самостоятельно осуществлять проекты по описанию, 

анализу и прогнозированию политических процессов и проблемных 

ситуаций в РК, регионах, зарубежных странах, готовность участвовать в 

публичной экспертной деятельности;  

владение навыками анализа политических и политологических текстов, 

способность анализировать фактическую информацию (в том числе 

представленную в количественной форме) в соответствии с поставленными 

задачами;  

3. политико-управленческой деятельности - СК3:  

способность к профессиональной деятельности и осуществлению 

управленческих процессов в органах власти, в аппарате политических партий 



и общественно- политических объединений, международных организаций, 

органах местного самоуправления, корпоративных структурах; 

способность к проведению политических кампаний, владение навыками 

использования избирательных технологий и других видов политической 

мобилизации;  

способность к разработке политико-управленческих технологий, 

проектирования организационных структур в сфере политики, владение 

основами институционального инжиниринга; 

4. консультативной деятельности - СК4:  

способность к разработке рекомендаций стратегического и тактического 

характера в сфере общественно-политической деятельности для 

политических деятелей, партий, органов власти, средств массовой 

информации и экономических субъектов, готовность оказывать им 

консультационные услуги и осуществлять аналитическое сопровождение;  

способность осуществлять политическое и политико-психологическое 

консультирование лиц и организаций, действующих в административно-

политической и публично-политической сферах, на основе результатов 

политологического и социально- психологического анализа и экспертизы;  

владение навыками политического тренинга, формирования 

оптимальных моделей поведения лиц, действующих в административно-

политической и публично-политической сферах;  

способность к разработке методик консультирования с учетом 

психологических и политико-культурных особенностей консультируемых 

лиц и организаций и характеристик общественно-политической среды их 

деятельности;  

5. коммуникативной деятельности - СК5: 

способность к осуществлению политико-коммуникативной 

деятельности, навыки работы с различными аудиториями и группами 

общественности, создания публицистических текстов по политической 

тематике;  

способность к организации взаимодействия общественных и 

бизнеструктур с органами власти и местного самоуправления; 

6. в педагогической деятельности- СК6: 

владение методикой преподавания курсов политологии и других 

общественных наук, а также отдельных дисциплин политологического 

знания в учреждениях общего и профессионального образования, 

способность логично и последовательно представлять освоенное знание;  

владение навыками учебно-методической работы, знание тенденций 

развития педагогической науки и сферы образования, умение готовить 

учебно-методические комплексы с использованием достижений современных 

информационных и образовательных технологий;  

способность к использованию в профессиональной педагогической 

деятельности знаний в области основных направлений современной 

политической науки 

 



1 Passport of the educational program 

 

1.1 List of qualifications and positions 

The graduate of the bachelor degree in the specialty "5В050200 - Political 

Science" is awarded an academic degree - the bachelor of social sciences in the 

specialty "Political Science" 

 

The purpose of training 

The purpose of the preparation of bachelor political scientists is to form 

students' general cultural and professional competences in the field of 

organizing management processes in government and administration, in the 

apparatus of political parties and socio-political movements, local 

governments, business structures, the media. 

The objectives of the educational program include: 

- implementation of domestic policies, including economic, social, 

national, ideological and cultural, and other measures aimed at creating a 

sovereign democratic state, ensuring the legitimacy of state institutions; 

- implementation of foreign policy as a complex of political, economic, 

cultural, ideological, diplomatic, international legal, military measures to 

ensure the security and stability of the state; 

- taking into account the interests and social needs in the formation of 

goals, concepts and programs of activities of public authorities; 

- optimization of the process of development, adoption and 

implementation of political decisions, the use of political technologies; 

- the formation of new principles of state administration and local self-

government; 

- achievement of mutual understanding and interaction between state 

and municipal government bodies and citizens. 

As part of the educational programs “Foreign Policy of the Republic of 

Kazakhstan”, “Domestic Policy of the Republic of Kazakhstan”, the S. 

Amanzholov East Kazakhstan State University is designed to ensure that students 

learn a set of ideas about the current issues of the Kazakhstan political process, the 

laws of political modernization and innovative development of the Republic of 

Kazakhstan, level of political culture and civic identity. 

 

Areas of professional activity: 

Bachelors in the specialty «5В050200 - Political Sciences» can perform the 

following professional activities: 

- organizational and management activities at various levels of state 

leadership and management for the implementation of domestic and foreign policy; 

- production and technology activities on the development and application of 

technologies for implementing the functions of the political system, political and 

administrative management, preparation, adoption and implementation of political 

decisions, scientific support and support for election campaigns, public relations at 

the national and regional levels, the impact of businesses and individuals on power 



structures in order to fulfill their authority in accordance with the law, information 

exchange in political life; 

- expert and consulting activities on the development of concepts of public 

administration, strategy and tactics of management state structures, parties and 

other public associations, analysis of internal and foreign policy processes, 

development of long-term and short-term forecasts; 

- research work on the development of research project tools, analysis, 

synthesis of facts, events and political events; 

- educational (pedagogical) activity in educational organizations. 

 

1.2 Key Competences 

 

Bachelors in the specialty 5B050200 - Political Science possess the following 

key competences in the field of: 

 

1) native language (Kazakh / Russian language) - KK1 

able to express and understand concepts, thoughts, feelings, facts and 

opinions in written and oral forms (listening, speaking, reading and writing), as 

well as interact linguistically appropriately and creatively in all the diversity of 

social and cultural contexts: the ability to demonstrate personal communication in 

speech communication and professional culture, spiritual and moral convictions; 

the ability to set and solve communicative tasks in all spheres of communication, 

to manage the processes of information exchange in various communicative 

environments. 

 

2) foreign languages - KK2 

possesses basic communication skills in foreign languages (optional): able to 

understand, express and interpret concepts, thoughts, feelings, facts and opinions, 

both verbally and in writing (listening, speaking, reading, writing) in the 

appropriate range of social and cultural contexts (in education and training, at 

work, at home and at leisure), mastering the specialty terminology in a foreign 

language; the ability to prepare publications, give presentations, lead discussions 

and defend the work presented in a foreign language. Has skills of mediation and 

intercultural understanding. 

 

3) computer training - KK3 

the knowledge of the use of software and work in computer networks, the use 

of Internet resources; possession of the main methods, methods and means of 

obtaining, storing, processing information 

the ability to use modern computing equipment and specialized software in 

research and development; 

 

4) general scientific: - KK4 

possesses knowledge of the subject and objects of study, research methods, 

modern concepts, achievements and limitations of the natural sciences: physics, 



chemistry, biology, the sciences of the earth and man, ecology; possession of the 

basics of the methodology of scientific knowledge of various levels of organization 

of matter, space and time; the ability, using interdisciplinary system connections of 

sciences, to independently identify and solve basic ideological and methodological 

natural science and social problems with the aim of planning sustainable 

development; 

able to analyze and evaluate philosophical problems in solving social and 

professional problems; 

owns the basics of historical knowledge, understanding of the driving forces 

and laws of the historical process, the place of man in the historical process, the 

political organization of society; knows the methodology of research in the 

professional field; 

 

5) social training (personal, intercultural, civil competences) - KK5 

possesses all forms of behavior that allow him to participate in public and 

work life in an effective and constructive way. in particular, in increasingly diverse 

societies, as well as, if necessary, resolving conflicts, allow him to fully participate 

in civic life, based on knowledge of social and political concepts and structures, 

and readiness for active and democratic participation; 

has the ability to live together in a team, in a family, in society, in the world, 

able to cultivate the acceptance and understanding of another person, and treat him 

as a value; developed a sense of understanding of interdependence in the world. 

communication, the ability to prevent and eliminate conflicts are developed; able 

to find compromises, correlate his opinion with the opinion of the team; 

able to comply with business ethics, own ethical and legal standards of 

conduct. 

6) entrepreneurial economic training - KK6 

owns basic legal concepts, skills in understanding a legal text; able to use 

regulatory legal documents in their professional activities; the ability to use legal 

knowledge to protect their civil interests and rights; 

the ability to use acquired economic knowledge in the context of their social 

and professional activities; 

owns the main methods of protecting industrial personnel and the public from 

the possible consequences of accidents, disasters, natural disasters; possession of 

the means of independent, methodically correct use of methods of physical 

education and health promotion, readiness to achieve an adequate level of physical 

fitness to ensure full social and professional activities; possession of 

organizational, managerial and project skills in professional and social activities in 

the research, expert, analytical, consulting, communication and teaching areas; 

 

7) cultural training - KK7 

knows the traditions and culture of the peoples of Kazakhstan; 

understands the importance of creatively expressing ideas, experiences, and 

emotions through various means; 



is tolerant to the traditions and culture of other nations of the world, 

understands and understands the attitudes of tolerant behavior, the prevention of 

domestic racism, xenophobia, extremism and countering them formed as a tolerant 

person, recognizes, accepts and understands representatives of other cultures; 

has the ability to acquire knowledge; tolerant, easy in the intellectual sphere 

of communication, not subject to prejudice, including chauvinistic nature; 

possesses high spiritual qualities. formed as an intelligent person; 

 

8) general competences - KK8 

has the ability to create creative ideas, to put forward independent hypotheses; 

ability to search, critical analysis, generalization and systematization of scientific 

information, to set research objectives and choose the best ways and methods to 

achieve them; 

has the ability to independently learn and develop new research methods, to 

change the scientific and scientific-production profile of activity; to innovative 

scientific and educational activities; able to rationally organize and plan their 

activities, apply their knowledge to form their own life strategy; 

has the ability and willingness to implement educational and pedagogical 

activities, is able to influence the formation of team goals, influence its socio-

psychological climate in the right direction to achieve goals; 

ready to take responsibility for their decisions within the framework of 

professional competence, the ability to make non-standard decisions, resolve 

problem situations. 



Білім бағдарламасының мазмұны «5В050200 – Саясаттану» 

Содержание образовательной программы специальности «5В050200 – Политология» 

The content of the educational program «5В050200 –  Political Science» 
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1.Жалпыға міндетті модулдері 

1.Общие обязательные модули (ООМ) 

1.General compulsory modules 

Тарихи және 

саяси 

 

Историко-

политический 

 

Historical and 

political 

Білімі: саяси білімнің дамуының негізгі 

кезеңдері, қазіргі заманғы саяси 

ғылымның ғылыми бағыттары, 

қоғамның саяси өмірі; 

Біліктілік: әлеуметтік-саяси өмірдің 

фактілерін, оқиғаларын және 

құбылыстарын білуге және бағалауға өз 

көзқарастарын қалыптастыру; 

әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу, 

сыни ойлауды жүргізу әдістері; 

азаматтықты дамыту. 

Кәсіби дағдыларға ие болу: заманауи 

қоғамның мәселелерін талдау, жобалау 

10 17 1 

 

 

 

 

Aley-

1106 

Sos - 

1106 

Soc-1106 

 

Әлеуметтану  

Социология  

Sociology 

OOД/ 

GES 

B КВ 5 емти

хан 
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мен 

 

exam 

КК4 
 

 

 

 

КК3 

 

 

КК7 

 

 

 

КК5 

2 SIT - 

1209 

IPPU -

1209 

HPT - 

1209 

Саяси ілімдер 

тарихы  

История 

политических 

учений  

History of Political 

Theories 

БД 

BS 

А ОК 

/ 

SC 

5 



және болжау мәселелеріне тұтастық 

көзқарас. 

Знание: основных этапов развития 

политического знания, научные 

направления современной политической 

науки, политическую жизнь общества;  

Умение: формировать свой собственный 

подход в познании и оценке фактов, 

событий и явлений социально-

политической жизни; методикой 

проведения социологических 

исследований, критически мыслить; 

вырабатывать свою гражданскую 

позицию. 

Иметь навыки: целостного подхода к 

анализу, проектированию и 

прогнозированию проблем современного 

общества.  

 

Knowledge: basic stages of development of 

political knowledge, research areas of 

modern political science, political life of 

society; 

Ability: to form their own approach in the 

knowledge and assessment of facts, events 

and phenomena of social and political life; 

methodology of sociological research, 

critical thinking; to develop their civic 

position. 

Have skills: a holistic approach to the 

analysis, planning and forecasting problems 

of modern society. 

1 

 

 

 

ST - 1210 

TP -1210 

TP-1210 

 

Саясат теориясы  

Теория политики  

Theory of politics 

БД 

BS 

A ОК

/ 

MC 

7 

Ақпараттық-

Ақпаратты-

коммуникациял

ық  

 

Информационно

-

коммуникационн

ый 

 

Білу және түсіну: шешендік білікті болу. 

пайымдаулар қалыптастыру: қазақ, 

(орыс) шет тілдерінде тұлғааралық және 

іскерлік қарым-қатынас  ойлары мен 

пікірлерін білдіруге дағдысы. 

коммуникативтік дағдылар: қоғамдық 

және мәдени контексте түрлі 

шығармашылық лингвистикалық тиісті 

жол хабарлау; 

оқыту дағдылары немесе үйренуге 

15 26 1,2 ShT -1103 

IYa 1103 

FL-1103 

Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 
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GES 
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/ 

MC 
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КК1 
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1104 

K(R)Ya - 

1104 

K(R)L-

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) 

язык 

Kazakh (Russian) 

Language 

OOД/ 

GES 

A ОК

/ 

MC 
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Information and 

communication 

қабілеті: ауызша және жазбаша түрде 

(тыңдалым, оқылым, сөйлеу, жазу)  

ұғымдарды, ойын, сезімін, фактілер мен 

пікірді түсіндіру және түсіну. 

 

Применение знаний и понимание: 

владеть навыками публичной речи; 

формирование суждений: владеть 

навыками выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на казахском (русском), 

иностранном языках. 

коммуникативные способности: 

взаимодействовать лингвистически 

соответствующим образом и творчески 

во всем многообразии общественных и 

культурных контекстов; 

навыки обучения или способности к 

учебе: понимать, выражать и толковать 

понятия, мысли, чувства, факты и 

мнения как в устной, так и в письменной 

форме (слушание, говорение, чтение, 

письмо). 

применение знаний и понимание: 

применять знания о информационных 

технологиях для реализации своей 

профессиональной деятельности. 

 

Аpplication of knowledge and 

understanding: be skilled in public 

speaking; 

forming judgments: possess the skills to 

express their thoughts and opinions in 

interpersonal and business communication 

in Kazakh (Russian) foreign languages. 

communication skills: linguistic way to 

interact appropriately and creatively in a 

variety of societal and cultural contexts; 

skills training or the ability to learn: to 

understand, express and interpret concepts, 

thoughts, feelings, facts and opinions in 

both oral and written form (listening, 

1104 КК4 

2 AKT-1105 

IKT -1105 

ICT-1105 

Ақпараттық және 

коммуникациялық 

технологиялар 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Information and 

communication 

technologies 

OOД/ 

GES 

A ОК

/ 

MC 

5  



speaking, reading, 

writing) 

Дүниетанымдық 

 

Мировоззренчес

кий 

 

Worldview 

Дүниетанымдық мәселелерді шешу және 

қоюдың альтернативтік әдістерін 

анықтауда құзыретті болу; қоғамның 

жүйесінің құрылымды қалыптастырушы 

элементтерін, қазіргі саяси- әлуметтік 

теорияларды, білу және түсіну. 

Болашақ мамандардың философиялық-

дүниетанымдық және методологиялық 

мәдениет негіздерін қалыптастыру.  

 

Знание и понимание существующих 

социальных теорий, 

структурообразующих элементов 

системы общества, быть компетентным 

в определении альтернативных способов 

постановки и решения 

мировоззренческих проблем. 

Формирование у будущих специалистов 

основ философско-мировоззренческой и 

методологической культуры 

 

Knowledge and understanding of existing 

social theories, structure-forming elements 

of the system of society, to be competent in 

determining alternative ways of posing and 

solving worldview problems. 

Formation in future specialists of the 

foundations of philosophical, ideological 

and methodological culture 

10 17 3 

 

 

 

 

 

 

SR-2208 

PR -2208 

PR-2208 

Саяси риторика  

Политическая 

риторика  

The political rhetoric 

БД 

BS 

B КВ

/ 

SC 

5 емти

хан 

 

экза

мен 

 

exam 

КК6 

 

 

 

 

КК5 

 

 

КК8 

 

 

КК1  

 

СК5 

4 Fil 2102 Философия 

Философия 

Philosophy 

OOД/ 

GES 

A ОК

/ 

MC 

5 

3 KK(O)T-

2202 

PK(R)Ya 

-2202 

Кәсіби қазақ (орыс) 

тілі 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

Professional Kazakh 

(Russian) Language 

БД 

BS 

A ОК

/ 

MC 

3 

4 KBShT-

2204 

POIYa -

2204 

POFL-2204 

Кәсіби-бағытталған 

шет тілі 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-

oriented foreign 

language 

БД 

BS 

A ОК

/ 

MC 

3 

Тарихи және 

құқықтық 

 

Историко-

правовой 

 

Historical and 

Конституциялық құқықтарын, этикалық 

және құқықтық стандарттарды 

негіздерін білу және түсіну тарихи 

контексте Қазақстанның жетістіктерін 

бағалауға, тарихи өткен бағалы қатысты 

байланысты мәселелер бойынша өз 

ұстанымдарын білдіруге және негіздеу 

11 19 1 Mad-1107 

Kul-1107 

Cul-1107 

Мәдениеттану 

Культурология 

Culturology 

OOД 

GES 

B КВ

/ 

SC 

3 емти

хан 

 

экза

мен 

 

exam 

КК5 

 

 

КК4 

 

 

КК7 

2 KN-1108 

OP-1108 

BR-1108 

Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

OOД/ 

GES 

B КВ

/ 

SC 

3 



juridical 

 

 

 

мүмкіндігі болу үшін; 

студенттердің адамзат қоғамдастығының 

өмір сүру формаларының алуан 

түрлілігін көруге қабілеттілігін 

қалыптастыру, олардың мәдени 

нысандары мен процестерін жан-жақты, 

жан-жақты зерттеуге бағдарлау;  

 

Знание и понимание основ 

конституционного права, этических и 

правовых норм уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, 

оценить достижения Казахстана в 

историческом контексте; 

формирование у студентов способности 

видеть многообразие форм 

существования человеческих сообществ, 

ориентация их на глубокое, 

всестороннее изучение культурных 

форм и процессов; 

 

Knowledge and understanding of the 

foundations of constitutional law, ethical 

and legal norms to be able to express and 

justify their position on issues relating to 

the value relationship to the historical past, 

to assess the achievements of Kazakhstan in 

a historical context; 

formation of students' ability to see the 

diversity of the forms of existence of 

human communities, their orientation 

towards a deep, comprehensive study of 

cultural forms and processes; 

2 ST-1211 

PI -1211 

PH-1211 

Саяси тарих 

Политическая 

история 

Political History 

БД 

BS 

А КВ

/ 

SC 

7  

СК2 

 

СК3 

 

СК1 
1 KKZT-

1102 

SIK 1102 

MHK-

1102 

Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы  

Современная 

история Казахстана  

The modern history 

of Kazakhstan 

OOД/ 

GES 

А OК

/ 

MC 

5 

2.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

2.Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2.Compulsory modules in the specialty 



Саяси 

компаративистика 

 

Политическая 

компаративисти

ка 

 

Political 

comparativistics 

 

 

Білу: қоғамдық-саяси қарым-қатынастың 

дамуындағы салыстырмалы саяси 

зерттеулер бойынша негізгі түсініктерді, 

көзқарастарды, әдістерді; саяси 

мәдениеттің рөлін саяси идеологияны, 

саяси көшбасшылықтың рөлін және 

түрлерін;   

Дағдылары болуы тиіс: саяси жүйелерді 

салыстырмалы зерттеу; мемлекеттік 

жүйедегі, функционалдық жүйедегі және 

олардың институттарында 

салыстырмалы зерттеулердің 

ерекшеліктерін талдау  

Қабілеті болуы: әлеуметтік маңызды 

мәселелер мен үрдістерді талдай алу. 

 

Знаниие базовых понятий, подходов и 

методов  по сравнительным 

политическим исследованиям; роли 

политической культуры и политической 

идеологии, типов и роли политического 

лидерства, в развитии общественно-

политических отношений. 

Иметь навыки сравнительных 

исследований политических систем; 

разбираться  в  специфике 

сравнительных  исследований 

государственных систем; 

функциональных систем, их институтов. 

Иметь способность анализировать 

социально значимые проблемы и 

процессы. 

 

Knowledge of basic concepts, approaches 

and methods of Comparative Political 

Studies; the role of political culture and 

political ideology, the types and the role of 

political leadership in the development of 

socio-political relations. 

Having the skills of comparative studies of 

political systems; understand the specifics 

of comparative studies of public systems; 

7 12 6 SMI-3216 

PKI -3216 

PCI-3216 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAZhK-

3216 

LUKM-

3216 

LME-3216 

 
 

 

ASSh-3216 

VMP-3216 

EGP-3216 

1. Саяси мәдениет 

және идеология 

Политическая 

культура и 

идеология 

Political Culture and 

Ideology 

Мәдени 

әралуандық 

жағдайындағы 

көшбасшылық 

 

2.Лидерство в 

условиях 

культурного 

многообразия  

Leadership in a 

multicultural 

environment 

 

3. Әлемдік 

саясаттағы Шығыс 

Восток в мировой 

политике 

East in global politics 

БД 

BS 

C 

 

КВ 

SC 

7 емти

хан 

 

экза

мен 

 

exam 

КК5 

 

КК7 

 

 

КК8 

 

СК1 

 

СК2 

 

СК4 

6 SS-3301 

 

SP -3301 

PPS-

3301 

Салыстырмалы 

саясаттану 

Сравнительная 

политология 

Comparative Political 

Science 

ПД 

PS 

A ОК 

MC 

5 



functional systems and their institutions. 

Have the ability to analyze socially 

significant problems and processes. 

Саяси жүйесі 

 

Политическая 

система 

 

Political system 

 

 

Білу: институттық жүйенің құрылымы, 

құндылықтардың фундаменттілік 

параметрлері, режимдік сипаты 

бойынша саяси жүйе типологиясының 

мінездемесін, сипаттауға қажет ірі саяси 

үрдістердің кезеңдерін, заманауи 

типологияларды, саяси жүйелердің 

түпнегіздік айырмашылықтарын  

Саяси жүйелердің даму тенденциялары; 

қоғамның демокартиялық және 

демократиялық құрылымы; ҚР саяси 

жүйенің жұмыс жасау және даму 

тенденциялары туралы түсінік болу  

Қабілеті болуы: ұғымдарды талдау, оқу 

әдебиеттерімен жұмыс жасай алу; 

дүниежүзінде болып жатқан оқиғаларды 

талдай алу. 

 

Знать характеристику типологий 

политических  систем, пригодных для 

характеристики крупнейших этапов 

политического процесса, современные  

типологии,  коренные  отличия 

политических систем по характеру 

режима, по строению 

институциональных 

систем, по фундаментальным 

параметрам ценностей. 

Иметь представление о тенденциях в 

развитии  политических систем; о 

демократии и демократическом 

устройстве общества; о тенденции 

функционирования и развития 

политической системы РК. Иметь 

навыки оперирования понятиями, 
работы с учебной литературой, с 

периодикой, анализа происходящих в 

мире событий. 

 

7 12 4 SzhR-

2205 

PSR 2205 

PSR-

2205 

Саяси жүйелер және 

режимдер 

Политические 

системы и режимы 

Political systems and 

regimes 

БД/ BS A ОК 

MC 

5 емти

хан 

 

экза

мен 

 

exam 

КК7 

 

КК8 

СК1 

 

СК2 

 

СК4 

 

СК5 

4 SPPZh-

2214 

PPPS -

2214 

PPPS-

2214 

 

 

 

SI-2214 

PI-2214 

PIM-

2214 

 

 

 

ZhKSZh-

2214 

MSEPS - 

2214 

LCPPS-

2214 

1. Саяси партиялар 

және партиялық 

жүйелер 

Политические 

партии и партийные 

системы 

Political parties and 

party systems 

 

2. Саяси 

имиджмейкинг 

Политический 

имиджмейкинг 

The political image 

making 

 

3. Жергілікті 

қауымдастықтар 

саяси жүйе элементі 

ретінде 

Местные 

сообщества как 

элемент 

политической 

системы  

Local communities as 

part of the political 

system 

БД/ BS C КВ 

SC 

7 



Know the characteristic typology of 

political systems, suitable for the 

characteristics of the major stages of the 

political process, modern typology, 

fundamental differences of political 

systems in character mode, on the structure 

of the institutional 

systems on the fundamental values of the 

parameters. 

Have an idea about the trends in the 

development of political systems; 

Democracy and democratic society; the 

tendency of the functioning and 

development of Kazakhstan's political 

system. Having the skills of operating 

concepts, working with educational 

literature, with periodicals, analysis of 

events in the world. 

Теориялық және 

қолданбалы 

 

Теоретико-

прикладной 

 

Theoretical and 

Applied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Халықаралық және қазақстандық 

тәжірибеде кеңінен қолдану негізінде 

теориялық модельдердің 

жиынтықтарын, методологиялық 

қағидаларды, зерттеу әдістерін және 

процедураларын, саяси 

технологияларды, нақты 

бағдарламаларды және тәжірибелік 

қолдануға бағытталған ұсыныстарды, 

саяси эффекттің жетістігін; таңдау 

компаниялардың заманауи 

технологияларын білу  

Саяси үрдістерді талдау, саяси шешімдер 

қабылдау, саяси талдау және болжау 

құралдарын қолдану, саяси 

коммуникациядағы диалогтік әдістерді, 

электронды СМИ жұмыс жасай алу 

қабілеті болуы 

 

Знание совокупности теоретических 

моделей, методологических принципов, 

методов и процедур исследования, а 

также политологических технологий, 

конкретных программ и рекомендаций, 

5 9 5 ST-4309 

PT-4309 

PT-4309 

 

 

 
ZhSKB-

4309 

SOPP-

4309 

PRPP-

4309 

 

 

TAKK-

4309 

TZPCh-

4309 

TDHR-

4309 

1. Саяси 

технологиялар 

Политические 

технологии 

Political Technology 

 

2. Жария саясаттағы 

қоғаммен байланыс 

Связи с 

общественностью в 

публичной 

политике 

Public relations in 

public policy 

 
3. XXI ғасырдағы 

терроризм және 

адам құқықтарын 

қорғау 

Терроризм в XXI 

веке и защита прав 

человека 

Terrorism in the XXI 

century and the 

ПД 

PS 

C КВ 

SC 

5 емти

хан 

 

экза

мен 

 

exam 

КК7 

 

 

КК8 

 

 

СК1 

 

СК2 

 

СК3 

 

 

СК4 

 

СК5 



ориентированных на практическое 

применение, достижение политического 

эффекта; технологий современных 

избирательных кампаний, на основе  

широкого использования  

международного  и  казахстанского 

опыта.  

Иметь навыки анализа  политических 

процессов, принятия политических  

решений, владеть  инструментарием 

политического анализа и 

прогнозирования; диалоговых способов 

политической коммуникации, работы с 

электронными СМИ. 

 

Knowledge of the aggregate theoretical 

models, methodological principles, 

techniques and procedures, as well as 

political science technologies, specific 

programs and recommendations aimed at 

the practical application, to achieve a 

political effect; tech modern election 

campaigns, based on widespread use of 

international and Kazakhstani experience. 

Have political process analysis skills, 

political decision-making, own tools of 

political analysis and forecasting; 

interactive methods of political 

communication, working with electronic 

media.  

defense of human 

rights 

6 KS-3302 

PP -3302 

APS-302 

Қолданбалы 

саясаттану 

Прикладная 

политология 

Applied Political 

Science 

ПД 

PS 

A ОК 

MC 

3 

Халықаралық 

саяси 

 

Международная 

политика 

 

International 

Politics 

 

 

Заманауи халықаралылық саяси 

ғылымдағы әр түрлі мектептерде 

қалыптасқан заманауи халықаралық 

қарым-қатынастың құрылысын және 

табиғаттың негізгі мәселелерін; 

дүниежүзілік саясатты, ұғымдық 

аппаратты және негізгі көзқарастарды 

білу 

Заманауи халықаралық қарым-қатынасқа 

объективті баға беру және мәселелерді 

талдай алу қабілеті. 

 

6 10 5 ASU-

3206 

MPP -

3206 

WPP-

3206 

Әлемдік саяси үрдіс 

Мировой 

политический 

процесс 

World Political 

Process 

БД 

BS 

A ОК 

MC 

5 емти

хан 

 

экза

мен 

 

exam 

СК1 

 

СК2 

 

СК3 

 

 

СК4 

 

СК5 

6 HKT-

3207 

TMO -

3207 

TIR-3207 

Халыкаралық 

қатынастар 

теориясы 

Теория 

международных 

отношений 

БД 

BS 

A ОК 

MC 
5 



Знание основных проблем,  природы и 

структуры современных международных 

отношений; мировой политики, 

понятийного аппарата и основных  

подходов, сложившихся в рамках 

различных школ современной 

международной  политической  науки.  

Иметь навыки анализа  проблемы 

современных международных 

отношений и давать им объективную 

оценку.  

 

Knowledge of the basic problems of the 

nature and structure of modern international 

relations; world politics, the conceptual 

apparatus and the main approaches 

developed in the framework of the different 

schools of modern international political 

science. 

Having the skills to analyze the problem of 

modern international relations and give 

them an objective assessment. 

The theory of 

international relations 

Саяси ой 

теориялары 

 

Теории 

политической 

мысли 

 

Theories of 

political thought 

 

Биліктің мәнін, оның қағидаларын, 

құрылымын және саяси билікті іске 

асырудың формаларымен әдістерін; 

негізгі класскиалық этикалық 

тұжырымдамаларды, негізгі 

демократиялық тұжырымдамаларды, 

тарихи кезеңдерді және заманауи 

қазақстандағы азаматтық қоғамның 

құралуы және демократизация 

ерекшеліктерін білу. 

Заманауи саясатты талдауда алған 

білімдерін қолдана алу, заманауи саяси 

үрдістердің негізін түсіну, заманауи 

демократия мәселелерін меңгеру 

әдістерін және қағидаларын еркін 

қолдана алу қабілеті болу 

Дүниежүзілік, әлеуметтік және жеке 

маңызды философиялық мәселелерді, 

құндылықты-мотивациялық 

бағыттардағы сұрақтарды; гуманистік 

6 10 3 SB-2210 

PV -2210 

PP-2210 

 

 

DATT-

2210 

ITRA -

2210 

HTRA-

2210 

 

 

DKTU-

2210 

STMD-

2210 

MTMD-

2210 

1. Саяси билік 

Политическая 

власть 

Political power 

 

2. Дін мен 

атеизмнің тарихы 

мен теориясы 

История и теория 

религии и атеизма 

History and theory of 

Religion and Atheism 

 

3. Демократияның 

қазіргі теориялары 

мен үлгілері 

Современные 

теории и модели 

демократии 

Modern theories and 

БД 

BS 

C КВ 

SC 

5 емти

хан 

 

экза

мен 

 

exam 

КК7 

 

 

 

КК5 

 

 

КК8 

 

СК1 

 

СК2 

 

СК3 

 

 

СК4 

 

СК5 



құндылықтардың, еркіндіктің және 

демократияның маңызын түсіне алу  

 

Знание сущность власти, ее принципы, 

структуру и истоки, формы и методы 

осуществления политической  власти; 

основные классические этические 

концепции, основные концепции 

демократии, исторические этапы и 

особенности демократизации и 

становления гражданского общества в 

современном Казахстане. 

Иметь навыки применения полученных 

знаний для анализа современных 

политических реалий; понимание сути 

современных политических процессов; 

свободно оперировать 

методологическими принципами и 

подходами к изучению проблем 

развития современной демократии. 

Умение понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; значение 

гуманистических ценностей, свободы и 

демократии. 

 

Knowledge of the nature of power, its 

principles, structure and sources, forms and 

methods of political power; basic classical 

ethical concepts, the basic concepts of 

democracy, the historical stages and 

features of democratization and civil 

society in modern Kazakhstan. 

Have the skills to apply the acquired 

knowledge for the analysis of contemporary 

political realities; understanding of 

contemporary political processes; operate 

freely methodological principles and 

approaches to the study of the problems of 

modern democracy. 

models of democracy 

3 PMK -

2323 

 

 

 

 

ShSI-

2304 

PUV - 

2304 

PDE-

2304 

 

ADAK-

2304 

GOIE-

2304 

CSIA-

2304 

1. Қазақстанның 

саяси ойы 

Политическая 

мысль Казахстана 

Political thought in 

Kazakhstan 

 

2. Шығыс саяси ілім 

Политические 

учения Востока 

Political doctrine of 

the East 

 

3. Ақпараттық 

дәуірдегі азаматтық 

қоғам 

Гражданское 

общество в 

информационную 

эпоху  

Civil society in the 

information age 

ПД 

PS 

C КВ 

SC 

5 



Ability to understand and analyze the 

philosophical, social and personal 

importance of philosophical problems, 

questions of value-motivational orientation; 

importance of humanistic values, freedom 

and democracy. 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі/ Модули по выбору для определенной специальности (МВОС)/ Optional modules for the specialty 

3.1 Білім беру траекториясы: Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты/ Образовательная траектория: внешняя политика Республики 

Казахстан/ Education trajectory: Foreign policy of the Republic of Kazakhstan 

Қазақстан 

Республикасыны

ң сыртқы саясат 

 

Внешняя 

политика РК 

 

 

The foreign 

policy of the 

Republic of 

Kazakhstan 

 

 

 

ҚР сыртқы саясатының негізгі 

қағидаларын және қалыптастыру 

тұжырымдамаларын, ҚР халықаралық 

қарым-қатынастар жүйесіне енудің 

сыртқы және ішкі факторлары; ҚР 

сыртқы саясаттық доктринасының 

қалыптасуының құрылу тарихын білу 

Студенттің қабілеті болу керек: ҚР көп 

векторлы саясатты, дүниежүзілік 

саясаттың негізгі заманауи фактілерін 

талдай алу. 

- дағдылары болу керек: ҚР сыртқы 

саясатын қалыптастыру бойынша 

аналитикалық зерттеулер құрай алу, 

құжаттармен, материалдармен жұмыс 

жасай алу. 

 

Знание основных принципов и 

концепций формирования внешней 

политики РК, внутренних и внешних 

факторов вхождение РК в систему 

международных отношений; историю 

становления формирования 

внешнеполитической доктрины РК.  

Студент должен   

- уметь: анализировать современные 

факты мировой политики, 

многовекторно политики РК. 

- иметь навыки: работы с документами, 

нарративным материалом, составления 

аналитических исследований по 

формирования внешней политики РК. 

 

6 10 7 KSP-

4221 

SPP -

4221 

MPP-

4221 

Қазіргі саяси 

процесстер 

Современные 

политические 

процессы 

Modern political 

processes 

БД 

BS 

C КВ 

SC 

5 емти

хан 

 

экза

мен 

 

exam 

СК1 

 

СК2 

 

СК3 

 

 

СК4 

 

СК5 

7 KRSSD-

4222 

VDRK -

4222 

FPDRK-

4222 

Қазақстан 

Республикасының 

сыртқы саясат 

доктринасы 

Внешнеполитическая 

доктрина Республики 

Казахстан 

The foreign policy 

doctrine of the 

Republic of 

Kazakhstan 

БД 

BS 

C КВ 

SC 

5 



Knowledge of the basic principles and 

concepts of formation of Kazakhstan's 

foreign policy, internal and external factors 

entering the Republic of Kazakhstan in 

international relations; history of the 

formation of formation of Kazakhstan's 

foreign policy doctrine. 

The student must 

- Be able to: analyze the current facts of 

world politics, multi-vector policy of 

Kazakhstan. 

- Have the skills: working with documents, 

narrative material, drawing on the analysis 

of formation of Kazakhstan's foreign policy 

research. 

Интеграция және 

қауіпсіздік саяси 

мәселелері 

 

Политические 

проблемы 

интеграции и 

безопасности 

 

Political problems 

of integration and 

security 

 

 

Саяси қауіпсіздік пен ұлттық 

мәселелелердің мәні, саяси 

тұрақтылықты нығайту жолдары, 

қоғамдағы жеке тұлғаның және 

мемлекеттің әлеуметтік және саяси қауіп 

қатерге қарсы тұру мүмкіншіліктерін, 

дүниежүзіндегі біріккен үрдістердің 

ерекшеліктерін және негізгі даму 

кезеңдерін; Аймақтағы интеграциялық 

үрдістердің және аймақтық біріккен 

Орталық-Азия     мәселелерін білу. 

Дағдылар болу керек: әдебиеттерді 

талдай алу, ҚР ұлттық қауіпсіздік 

жағдайын болжауда және меңгеруде 

әдебиеттерді қолдана алу 

 

Знание сущности и проблем 

национальной и политической 

безопасность, пути укрепления 

политической стабильности, 

возможности противостояния угрозам 

социальной и политической 

безопасности личности, общества и 

государства; историю, основные этапы 

развития и особенности 

объединительных процессов в мире; 

Центрально-Азиатское региональное 

6 10 5 KRUK-

3308 

NBRK -

3308 

NSRK-

3308 

Қазақстан 

республикасының 

ұлттық қауіпсіздігі 

Национальная 

безопасность РК 

National Security of 

the Republic of 

Kazakhstan 

ПД 

PS 

C КВ 

SC 

5 емти

хан 

 

экза

мен 

 

exam 

СК1 

 

СК2 

 

СК3 

 

 

СК4 

 

СК5 
5 AIKSM-

3220 

 

PPRIB -

3220 

 

PPRIS-

3220 

Аймақтық 

интергациясы мен 

қауіпсіздіктің саяси 

мәселелері 

Политические 

проблемы 

региональной 

интеграции и 

безопасности 

Political issues of 

regional integration 

and security 

БД 

BS 

C КВ 

SC 

5 



сотрудничество и проблемы 

интеграционных процессов в регионе. 

Иметь навыки: анализировать источники 

и литературу, применять их в изучении и 

прогнозировании состояния 

национальной безопасности Республики 

Казахстан. 

 

Knowledge of the nature and problems of 

the national and political security, ways to 

strengthen political stability and 

opportunities confront the threats of social 

and political security of the individual, 

society and the state; the story, the main 

stages of development and the integration 

processes in the world; Central Asian 

regional cooperation and issues of 

integration processes in the region. 

Have skills: analyze the sources and 

literature, to apply them in the study and 

forecasting of the state of the national 

security of the Republic of Kazakhstan. 

Халықаралық 

саясаттың 

мәселелері: 

үрдістер мен 

қақтығыстар 

 

Проблемы 

международной 

политики: 

процессы и 

конфликты 

 

Problems of 

international 

politics: processes 

and conflicts 

 7 12 7 TMDES-

2213 

 

PISNG -

2213 

 

PHUIS-

22132 

ТМД елдерінің 

саяси тарихы 

Политическая 

история стран СНГ 

The political history 

of the 

Commonwealth of 

Independent States 

ПД 

PS 

C КВ 

SC 

5 емти

хан 

 

экза

мен 

 

exam 

СК1 

 

СК2 

 

СК3 

 

 

СК4 

 

СК5 
7 KRISS-

4217 

 

VVPRK -

4217 

 

IEPRK-

4217 

Қазақстан 

Республикасының 

ішкі және сыртқы 

саясаты 

Внутренняя и 

внешняя политика 

Республики 

Казахстан  

Internal and external 

policy of the 

Republic of 

Kazakhstan 

ПД 

PS 

C КВ 

SC 

5 



Саяси қарым-

қатынастар және 

конфликт 

басқару 

 

Политические 

отношения и 

управление 

конфликтами 

 

Political relations 

and conflict 

management 

 

Білу: конфликтің негізгі 

тұжырымдамаларын, конфликтің 

типологиясын және болып жатқан 

әлеуметтік және саяси үрдістерді түсіну 

көзқарастарын 

Қабілет болу керек: конфликтің түрін 

анықтай алу, оның жақтарын, 

позицияларын; конфликтті басқару 

тәсілдерін, стильін таңдай алу; алған 

білімдерін сөйлесу ғылымдарында 

заманауи қазақстандағы сөйлесу 

үрдістерін талдауда қолдана алу  

Дағды: конфликті басқару әдістері; саяси 

мәселелерді шешуде сөйлесуді жүргізе 

алу  

 

Знание: основные концепций теории 

конфликта, подходы к пониманию 

происходящих социальных и 

политических процессов и типологию 

конфликтов; теории переговорного 

процесса в конкретной практической 

ситуации 

Умение: определить тип конфликта, его 

стороны, их позиции;  выбрать подход, 

стиль и способ управления конфликтом; 

применить теоретические знания в 

области переговорной науки к анализу 

переговорных процессов в современном 

Казахстане;.  

Иметь навыками: методик управления 

конфликта; ведения переговоров, 

связанных с решением политических 

проблем. 

 

Knowledge: basic concepts of the theory of 

conflict and approaches to understanding 

the ongoing social and political processes 

and typology of conflicts; theory of the 

negotiation process in a given practical 

situation 

Ability to: identify the type of conflict, his 

6 10 7 SK-4311 

PP -4311 

PN-4311 

Саяси келіссөздер 

Политические 

переговоры 

Political negotiations 

ПД 

PS 

C КВ 

SC 

 

5 

 

емти

хан 

 

экза

мен 

 

exam 

СК1 

 

СК2 

 

СК3 

 

 

СК4 

 

СК5 

7 SK-4310 

PK -4310 

PC-4310 

Саяси 

конфликтология 

Политическая 

конфликтология 

Political Conflict 

ПД 

PS 

C КВ 

SC 

5 



hand, their position; choose the approach, 

style and method of conflict management; 

apply the theoretical knowledge in the field 

of negotiation science to the analysis of 

negotiation processes in modern 

Kazakhstan ;. 

Have skills: conflict management 

techniques; negotiations related to the 

solution of political problems. 

Саяси басқару 

және этика 

 

Политическое 

управление и 

этика 

 

Political 

management and 

ethics 

 

  

Білу: саяси менеджменттің ғылыми 

тұжырымдамаларын, ережелер, түйін 

ұғымдарды; саяси этиканың 

теорияларды және саясаттағы актуальді 

мәселелрді. 

Қабілеті болу керек: заманауи саяси 

технологияларды басқару жүйесінде 

бағыт бағдар алу; саяси стратегиялар 

және саяси тәртіптің этикалық негіздерін 

талдау. 

Дағды: саяси менеджмент аясында 

категориялды-түсінік аппаратын игеру; 

этикалық көзқарас жағынан саяси 

шешімдерді бағалау  

 

Знание: ключевые понятия, положения, 

научные концепции политического 

менеджмента; теории политической 

этики и актуальных этических проблем в 

политике. 

Умение: сориентироваться в системе 

современных политических технологий 

управления; анализировать этические 

основы политического поведения и 

политических стратегий. 

Иметь навыки: владения понятийно-

категориальным аппаратом сферы 

политической менеджмента; оценки с 

этической точки зрения политических 

решений и их последствий  

 

Knowledge: key concepts, position, 

scientific concept of political management; 

7 12 6 SM-

3218 

PM -

3218 

PM-

3218 

Саяси менеджмент 

Политический 

менеджмент 

Political Management 

БД 

BS 

C КВ 

SC 

 

5 

 

емти

хан 

 

экза

мен 

 

exam 

КК7 

 

 

КК8 

 

СК1 

 

СК2 

 

СК3 

 

 

СК4 

 

СК5 

6 SE-3219 

PE -3219 

PE-3219 

Саяси этика 

Политическая этика 

Political Ethics 

БД 

BS 

C КВ 

SC 

 

5 

 



theory of political ethics and relevant 

ethical problems in politics. 

Ability: to orient the system of modern 

political management technologies; analyze 

the ethical foundations of political behavior 

and political strategies. 

Have skills: possession of conceptual and 

categorical apparatus sphere of political 

management; assessment from an ethical 

point of view of political decisions and their 

consequences 

Саясат 

социологиялық 

талдау 

 

Социологический 

анализ политики 

 

Sociological 

analysis of 

politics 

 

 

Білу: әлеуметтік саясаттың негізгі 

түсініктері мен категорияларын; 

әлеуметтік мәселелердің саяси 

нақтылығын, саяси өмірдегі әлеуметтік 

мәселелер, заманауи саяси ұйымдардың 

дамуын және құрылу тарихын. 

Қабілет болу керек: саяси-әлеуметтік 

мәселелер әдістерінің пәнаралық 

сипатын анықтау; 

Дағдылар: ҚР саяси институттарының 

әлеуметтік негіз ерекшеліктерін анықтау 

қабілеті, саяси өмірдегі әлеуметтік 

зерттеулердің технологиясы мен 

әдістемесі   

 

Знание: основных категорий и понятий 

политической социологии; 

социологические проблемы 

политической реальности, методологию 

, социологических исследований 

политической жизни; историю 

становления и развития современных 

политических организаций. 

Умение: определять 

междисциплинарный характер методов 

политико-социологических 

исследований;  

Иметь навыки: способность определять 

специфику социальной основы 

политических институтов в РК; 

технологии и методологию соц 

6 10 3 SA-2215 

PS -2215 

PS-2215 

Саяси әлеуметтану 

Политическая 

социология 

Political sociology 

БД 

BS 

C КВ 

SC 

 

5 

 

емти

хан 

 

экза

мен 

 

exam 

СК1 

 

СК2 

 

СК3 

 

 

СК4 

 

СК5 

3 HSU-

2305 

MPO -

2305 

IPO-2305 

Халықаралық саяси 

ұйымдар 

Международные 

политические 

организации 

International political 

organizations 

ПД 

PS 

C КВ 

SC 

 

5 

 



исследований политической жизни.  

 

Knowledge: basic concepts and categories 

of political sociology; sociological 

problems of political reality, the 

methodology of sociological research of 

political life; history of formation and 

development of modern political 

organizations. 

Ability: to define methods of the 

interdisciplinary nature of the political and 

sociological studies; 

Have skills: the ability to determine the 

specificity of the social basis of political 

institutions in the Republic of Kazakhstan; 

technology and methodology of social 

studies political life. 

Әлемдік саясат 

және қазіргі 

заманғы 

Қазақстан 

Республикасыны

ң саяси процесс 

 

Мировая 

политика и 

политический 

процесс в 

современном 

Казахстане 

 

World politics 

and political 

process in modern 

Kazakhstan 

  6 10 5 KZG-

3306 

GSM -

3306 

GMW-

3306 

Қазіргі заман 

геосаясаты 

Геополитика 

современного мира 

The geopolitics of the 

modern world 

ПД 

PS 

C КВ 

SC 

 

5 

 

емти

хан 

 

экза

мен 

 

exam 

СК1 

 

СК2 

 

СК3 

 

 

СК4 

 

СК5 

5 SG-2303 

PG -2303 

PG-2303 

Саяси география 

Политическая 

география 

Political geography 

ПД 

PS 

C КВ 

SC 

 

5 

 

3.2 Білім беру траекториясы: Қазақстан Республикасының ішкі саясаты/ Образовательная траектория: внутренняя политика Республики 

Казахстан/ Education trajectory: Internal policy of the Republic of Kazakhstan 

ҚР ішкі саясаты 

 

Внутренняя 

политика РК 

 

Білу: заманауи қоғамдағы және 

Қазақстандағы әлеуметтік саясаттың 

үрдістерін және құрылымдық 

ерекшеліктерін, негізгі модельдерін; 

Қабілетті болу: күнделікті және кәсіби 

6 10 6 AS-3219 

SP -3219 

SP-3219 

Әлеуметтік саясат 

Социальная 

политика 

Social Policy 

БД 

BS 

C КВ 

SC 

5 

 

емти

хан 

 

экза

мен 

КК7 

 

 

КК8 

 5 KRDKS- ҚР демография мен БД C КВ 5 



Internal politics of 

Kazakhstan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жұмыста әлеуметтік-саяси көріністі 

қолдана алу, демографиялық ғылым 

және ҚР көші-қон саясат түсініктер 

жүйесінде талдау және өлшеу әдістерін 

қолдану, өзіндік ғылыми жобаны 

дайындау және іске асыру 

Дағды: мемлекеттегі көші-қон және 

демографиялық жағдайды талдау және 

болжау, әлеуметтік зерттеулерді 

дайындау және іске асыру, әлеуметтік 

ақпараттарды әр түрлі көздерден талдау. 

 

Знаниие: основных моделей, 

особенностей структуры и процессов 

социальной политики в современном 

обществе и в Казахстане; основ 

демографической науки и политических 

проблем демографии и миграции РК; 

Умение использовать социально-

политическое видение в повседневной и 

профессиональной деятельности, 

применять методы анализа и измерения 

в системе понятий демографической 

науки и миграционной политики РК, 

подготовить и реализовать 

самостоятельный исследовательский 

проект; 

Иметь навыки анализа и 

прогнозирования демографической и 

миграционной ситуации в стране; 

подготовки и реализации несложного 

социального исследования, анализа 

социальной информации из различных 

источников.  

 

Knowledge: basic models, the 

characteristics of the structure and 

processes of social policy in modern society 

and in Kazakhstan; Demographic science 

and political problems of demography and 

migration of the RK; 

Ability to use social and political vision in 

-3220 

PPDMR -

3220 

PPDMR-

3220 

көші-қон саяси 

мәселелері 

Политические 

проблемы 

демографии и 

миграции РК 

Political problems of 

demography and 

migration of the 

Republic of 

Kazakhstan 

BS SC   

exam 
СК1 

 

СК2 

 

СК3 

 

 

СК4 

 

СК5 



the daily and professional activities, apply 

methods of analysis and measurement 

system concepts demography and migration 

policy of the Republic of Kazakhstan, to 

prepare and implement an independent 

research project; 

Have a skills analysis and forecasting of 

demographic and migration situation in the 

country; preparation and implementation of 

a simple social studies, analysis of social 

information from different sources. 

Азаматтық 

қоғамының 

саяси мәселелері 

және ұлтаралық 

қатынастар 

 

Политические 

проблемы 

гражданского 

общества и 

межнациональн

ые отношения 

 

Political problems 

of civil society 

and international 

relations 

Білу: мемлекеттің ұлттық саясатын, 

этникалық үрдістерді басқаруды, саяси 

консалтингтегі ұлттық модельдердің 

негізгі түсініктерін және 

категорияларын; компанияларды таңдау 

кезіндегі саяси консультант 

жұмыстарының ерекшеліктері, таңдау 

кампанияларының консультация беру 

ерекшеліктері; 

Дағдылар: басқару шешімдерін 

қабылдау, таңдау кампанияларын 

жоспарлау және ұйымдастыру; 

Қабілетті болу: ҚР конфессияаралық 

және этникааралық негізгі мәселелерде 

бағыт-бағдар алу, болашақ кәсіби 

жұмыста алған білімдерін қолдана алу. 

 

Знание: национальной политики 

государства, управление этническими 

процессами, основные понятия и 

категории национальных моделей 

политического консалтинга; 

особенности деятельности 

политического консультанта во время 

избирательной кампании; особенности 

политического консультирования 

избирательной кампании; 

Владение навыками: принятия 

управленческих решений; организации и 

планирования избирательной кампании; 

консалтинга избирательной кампании; 

6 10 7 KREKK-

4222 

 

APMMO -

4222 

 

APIIR-

4222 

ҚР этносаралык 

және 

конфессияаралық 

қатынастардың 

өзекті мәселелері 

Актуальные 

проблемы 

межэтнических и 

межконфессиональн

ых отношений в РК 

Actual problems of 

interethnic and 

interfaith relations in 

the Republic of 

Kazakhstan 

БД 

BS 

C КВ 

SC 

5 емти

хан 

 

экза

мен 

 

exam 

СК1 

 

СК2 

 

СК3 

 

 

СК4 

 

СК5 

7 SK-4310 

PK -4310 

PC-4310 

Саяси консалтинг  

Политический 

консалтинг 

Political Consulting 

ПД 

PS 

C КВ 

SC 

5 



Умение ориентироваться в основных 

проблемах межэтнических и 

межконфессиональных отношений в РК; 

использовать полученные знания в 

будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Knowledge of: the national policy of the 

state, ethnic process management, the basic 

concepts and categories of national models 

of political consulting; particular activities 

of political adviser during the campaign; 

especially policy advice of the election 

campaign; 

Possession of skills: management decision-

making; organization and planning of the 

election campaign; consulting the election 

campaign; 

The ability to navigate the main problems 

of inter-ethnic and inter-confessional 

relations in the Republic of Kazakhstan; use 

this knowledge in the future professional 

activity. 

Саяси 

практиканың 

моделі 

 

Модели 

политических 

практик 

 

Models of 

political practices 

Білу: модерназияцаның негізгі 

теорияларды, ауыспалы қоғамдағы саяси 

модернизацияның саяси моделін және 

механизмдерін; 

Қабілетті болу: қозғалмалы саяси 

үрдістерде теоретикттік-методологиялық 

мәдениетті қалыптастыру; 

Дағды: заманауи дүниежүзілік әр түрлі 

бағыттылық тенденциялардың дамуында 

бағыт-бағдар ала білу, глобальдік 

масштабтағы құбылыстарды және 

фактілерді қолдана алу 

 

Знание: основные теории модернизации, 

механизмы и модели политической 

модернизации переходных обществ;  

Умение: формировать теоретико-

методологическую культуру анализа 

подвижных политических процессов;  

6 10 7 SM-4221 

PM -4221 

PM-4221 

Саяси 

модернизация 

Политическая 

модернизация 

Political 

modernization 

БД 

BS 

C КВ 

SC 

5 емти

хан 

 

экза

мен 

 

exam 

СК1 

 

СК2 

 

СК3 

 

 

СК4 

 

СК5 

7 SDUM-

4311 

NMPR -

4311 

NMPD-

4311 

Саяси дамудың 

ұлттық үлгілері 

Национальные 

модели 

политического 

развития  

National models of 

political development 

ПД 

PS 

C КВ 

SC 

5 



Иметь навыки ориентироваться в 

разнонаправленных тенденциях развития 

современного мирового сообщества, 

теоретически оперировать фактами и 

явлениями глобального масштаба.  

 

Knowledge: basic theory of modernization, 

mechanisms and models of political 

modernization of societies in transition; 

Skill: forming a culture of theoretical and 

methodological analysis of moving the 

political process; 

Having the skills to navigate the divergent 

trends of the modern world community, 

theoretically operate with facts and 

phenomena on a global scale. 

Әлеуметтік-

философиялық 

 

Социально-

философский 

 

Socio-

philosophical 

 

 

 

 

Білу: аймақтық саясаттағы негізгі 

теорияларды және түрлерді, ҚР 

саясатының аймақтық мәселелерін; 

саяси-философиялық негізгі бағыттарын; 

саяси философияның классикалық 

идеяларын; 

Қабілетті болу: аймақтың саясатында 

алған білімдерін және қағидаларын 

тәжірибеде қолдана алу;  нақты саяси 

мәселелерді олардың терең теоретикттік-

философиялық мазмұнымен 

байланыстыру 

Дағды: саяси аймақтық қағидалар 

бойынша білімді талқылау және қорыту; 

аналитикалық жұмыстарды жүйелі түрде 

ойлау. 

 

Знание основных теорий и видов 

региональной политики, проблем 

региональной политики РК; основные 

направления политико-философской 

мысли; классические идеи политической 

философии; 

Уметь применить знание и принципы 

региональной политики на практике 

политики региона; связать реально 

7 12 7 SF-2213 

PF -2213 

PP-2213 

Саяси философия 

Политическая 

философия 

Political Philosophy 

БД 

BS 

C КВ 

SC 

5 емти

хан 

 

экза

мен 

 

exam 

СК1 

 

СК2 

 

СК3 

 

 

СК4 

 

СК5 

7 APLBM-

4217 

LSPPU -

4217 

LSPMP-

4217 

Әлеуметтік 

процестің логикасы 

және басқару 

мәселелері 

Логика социального 

процесса и 

проблемы 

управления  

The logic of social 

processes and 

management issues 

БД 

BS 

C КВ 

SC 

7 



существующие политические проблемы 

с их глубинным теоретико-философским 

содержанием 

Владеть навыками анализа и обобщения 

знаний о принципах региональной 

политики; умение системно мыслить, 

навыки аналитической деятельности. 

 

Knowledge of basic theories and types of 

regional policy, regional policy issues of 

RK; the main directions of political and 

philosophical thought; classical ideas of 

political philosophy; 

To be able to apply the knowledge and 

principles of regional policy, in practice, 

the region's policy; tie the actually existing 

political problems with their deep 

theoretical and philosophical content 

Possess the skills of analysis and synthesis 

of knowledge about regional policy 

principles; ability to systematically 

thinking, analytical skills activities. 

Әлеуметтік 

дамудың логика 

және саяси 

талдау 

мәселелері 

 

Проблемы 

политического 

анализа и логика 

социального 

развития  

 

Problems of 

political analysis 

and logic of social 

development 

 

 

Білу: жалпығылыми және нақты-

қолданбалы әдістердің мазмұнын, саяси 

талдау және болжау әдістерінің және 

методологиялардың мәнін, рөлін және 

ерекшеліктерін. 

Қабілетті болу: әлеуметтік-маңызды 

құбылыстарды, үрдістерді талдауды 

және бағалау; тәжірибелік әдістер мен 

технологияларды саяси талдау және 

болжау. 

Дағды: билік органдарындағы әкімшілік 

үрдістер мен процедураларды 

модельдеу, барлық саяси шешімдер 

циклін қоса алғанда басқару тиімділік 

көзқарас жағынан саяси шешімдерді 

қабылдау тәуекелі.  

 

Знание содержание общенаучных и 

конкретно-прикладных методов 

исследования; сущность, роль, 

6 10 5 KRAS-

2303 

RPRK -

2303 

RPRK-

2303 

Қазақстан 

Республикасының 

аймақтық саясаты 

Региональная 

политика 

Республики 

Казахстан 

Regional Policy of 

the Republic of 

Kazakhstan 

ПД 

PS 

C КВ 

SC 

5 емти

хан 

 

экза

мен 

 

exam 

СК1 

 

СК2 

 

СК3 

 

 

СК4 

 

СК5 

5 STBN-

3306 

OPAP -

3306 

BPAF-

3306 

Саяси талдау және 

болжау негіздері 

Основы 

политического 

анализа и 

прогнозирования 

Basics of Political 

Analysis and 

Forecasting 

ПД 

PS 

C КВ 

SC 

5 



особенности методологии и методов 

политического анализа и 

прогнозирования.  

Уметь анализировать и оценивать 

социально-значимые явления, события, 

процессы;  владеть инструментарием 

политического анализа и 

прогнозирования, практическими 

методиками и технологиями. 

Иметь навыки моделировать 

административные процессы и 

процедуры в органах власти, проведения 

политического прогнозирования, 

включая весь цикл принятия 

политических решений c учетом 

политических рисков и с точки зрения 

эффективности управления.  

 

Knowledge of the content of general 

scientific and application-specific research 

methods; nature, role, especially the 

methodology and methods of political 

analysis and forecasting. 

To be able to analyze and evaluate socially 

significant phenomena, events, processes; 

possess the tools of political analysis and 

forecasting, practices, and technologies. 

Having the skills to simulate administrative 

processes and procedures in government 

bodies, of political forecasting, including 

the whole cycle of political decision-

making c taking into account political risk 

and in terms of management efficiency. 



Саяси ғылымдар 

әдістемелік және 

педагогикалық 

аспект 

 

Методико-

педагогический 

аспект 

политических 

наук 

 

Methodical and 

pedagogical 

aspect of political 

science 

 

Білу: білім беру үрдісінің оқыту 

әдістемелерін, мамандықты игеру 

тәжірибелік сұрақтары; саяси 

жағдайларды, құбылыстарды, ірі 

әлеуметтік құрылымды, саяси маңызды 

үрдістерді, саяси-психологиялық талдау. 

Қабілеттілік болу: алған білімдерін 

тәжірибеде қолдана алу, қоғамдық 

дамуды және үрдістірдегі дамушылықты 

түсіну жүйесіне арналған психологиялық 

білімдерді саясат саласында негізінде 

меңгеру. 

Дағды: саясаттану бойынша әр түрлі 

лекциялық және семинарлық сабақтарды 

дайындау, аудиториядан тыс тәрбиелік 

іс-шаралар және тағы басқалар.   

 

Знание: методов обучения, которые 

ставят в центр образовательного 

процесса практические вопросы 

овладения профессией; политико-

психологического анализа политических 

ситуаций, явлений, крупных социальных 

структур и политически значимых 

процессов. 

Умение: о использовать полученные 

знания на практике; освоить 

психологические знания в сфере 

политики как основу для системного 

понимания развития общества и 

развивающихся в нём процессов.  

Иметь навыки: подготовки и реализации 

разных видов лекционных и 

семинарских занятий по политологии, 

сценариев внеаудиторного 

воспитательного мероприятия и другие. 

 

Knowledge: learning methods that put the 

center of the educational process of the 

practical issues of mastering a profession; 

political and psychological analysis of 

political situations, events, major social 

7 12 5 SP-3308 

PP -3308 

PP-3308 

Саяси психология 

Политическая 

психология 

Political psychology 

ПД 

PS 

C КВ 

SC 

5 емти

хан 

 

экза

мен 

 

exam 

СК1 

 

СК2 

 

СК3 

 

 

СК4 

 

СК5 

 

СК6 
6 KSPOA-

3218 

MPOPD -

3218 

MTSPS-

3218 

Қоғамдық-саяси 

пәндерді оқытудың 

әдістемесі 

Методика 

преподавания 

общественно-

политических 

дисциплин 

Methods of teaching 

social and political 

sciences 

БД 

BS 

C КВ 

SC 

7 



institutions and policy-relevant processes. 

Ability: to use this knowledge in practice; 

master the psychological knowledge in the 

field of politics as the basis for the systemic 

understanding of society and developing it 

in the process. 

Have skills: preparation and 

implementation of different kinds of 

lectures and seminars on political science, 

scripts extracurricular educational activities 

and others. 

Этно-саясаттану 

және 

мемлекеттік 

басқару 

жүйесінің 

негіздері 

 

Основы 

этнополитологии 

и системы 

государственног

о управления 

 

Fundamentals of 

ethno-political 

science and public 

administration 

system 

 

 

Білу: мемлекеттік басқару жүйесінің 

ерекшелігін, мемлекеттік қызметті; 

этносаяси үрдісті басқарудың тәжірибесі 

мен теориясын, этникоаралық қарым-

қатынас, этникалық, ұлттық мәнділік 

және табиғат дискуссия туралы заманауи 

көріністі. 

Қабілеттілік: мемлекеттік қызметте 

кадрларды басқарудың тиімді жүйесін 

қамтамасыз ету; саяси этникалық және 

этносаяси қарама-қайшылықты шешуді 

сыни тұрғыдан бағалаудың негізгі 

ұсыныстары.   

Игере алу: заманауи қоғамдағы 

этносаяси және этноәлеуметтік 

қапараттар бойынша энтика аралық 

қарым-қатынасты талдау тәжірибесін; 

мемлекеттік қызметтегі кадрларды 

резервттеудің тиімді жүйесін 

қамтамасыз ету қабілеттілігі.  

Знание: специфики системы 

государственного управления, 

государственной службы; современных 

представления и  дискуссий о природе и 

сущности наций, этничности, 

межэтнических отношений,  теорией и 

практикой управления 

этнополитическими процессами. 

 

Уметь: обеспечить эффективную 

систему управления кадрами в 

6 10 3 MABZh-

2215 

SGAU -

2215 

 

SGPA-

2215 

Мемлекеттік-

әкімшілік басқару 

жүйелері 

Системы 

государственно-

административного 

управления 

Systems of 

governance and 

public administration 

БД 

BS 

C КВ 

SC 

5 емти

хан 

 

экза

мен 

 

exam 

СК1 

 

СК2 

 

СК3 

 

 

СК4 

 

СК5 

3 ES-2305 

EP -2305 

EPS-

2305 

Этносаясаттану 

Этнополитология 

Ethnic political 

science 

ПД 

PS 

C КВ 

SC 

5 



государственной службе; критически 

оценить основные варианты этнической 

политики и разрешения 

этнополитических противоречий. 

Владеть: практикой анализа  

межэтнических отношений в 

современном обществе и конкретных 

этнополитологических и 

этносоциологических данных; способен 

обеспечивать эффективную систему 

кадрового резерва в государственной 

службе.  

To be able to: provide an effective human 

resources management system in the public 

service; critically evaluate the basic options 

of ethnic policy and ethno-political conflict 

resolution. 

Owning: practice analysis of interethnic 

relations in modern society and specific 

etnopolitologicheskih ethnosociological and 

data; It is able to provide effective 

personnel reserve system in the civil 

service. 

 

4. Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі/ Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (МВВК)/ Optional modules, beyond qualification 

 



Гуманитарлық 

 

Гуманитарный 

 

Humanities 

Білу: дін феноменінің тарихи-әлеуметтік 

мәнін, дүниежүзілік діни жүйенің 

ерекшеліктері мен ұлттық-діни сипатын 

көрсету; мемлекеттік жастар саясатының 

ұйымдастырушылық-технологиялық 

және теориялық негіздерін. 

Қабілеттілік: мемлекеттік жастар 

саясаты бойынша алған теориялық 

білімдерін тәжірибеде қолдана алу; 

зерттеу жүргізу әдістемелері мен 

методология негіздері, заманауи 

қоғамдағы әлеуметтімәдениет 

үрдістерінің ерекшеліктері, соның 

ішінде Қазақстандағы мәдениет 

жүйесінің позициясы. 

Дағды: мемлекеттік саяси жүйеде 

басқару-ұйымдастырушылық 

шешімдерді қалыптастыру, адамдар 

арасындағы мәдениеттілік, діни 

айырмашылықты түсіну және 

полимәдениетті қоғамда өмір сүру,  өз 

көз қарасын дәлелдеп және айта алу, 

топта жұмыс жасай алу, өзіндік жеңіл 

зерттеу жобаны дайындай және іске 

асыра алу. 

 

Знать социально-историческую суть 

феномена религии, показать ее 

национально-региональный характер и 

особенности мировых религиозных 

систем; основные теоретические и 

организационно-технологические 

основы государственной молодёжной 

политики. 

Уметь применять на практике 

теоретические знания по 

государственной молодёжной политике; 

основы методологии и методики 

проведения исследований, особенности 

социокультурных процессов в 

современном обществе, в том числе, в 

8 14 4 Din-2212 

Rel-2212 

RS-2210 

 

BA-2212 

SU-2212 

SM-2212 

 

 

 

 

 

AEKD-

2212 

PPEFM-

2212 

PPWEF-

2212 

 

1. Дінтану  

Религиоведение  

Religion studies  

 

2. Басқару 

әлеуметтану 

Социология 

управления 

Sociology of 

management 

 

3. Саяси мәселелері 

Политические 

проблемы 

экономического и 

финансового 

мирового развития 

The political 

problems of the 

world economic and 

financial 

development 

БД 

BS 

C КВ 

SC 

5 емти

хан 

 

экза

мен 

 

exam 

КК7 

 

 

КК8 

 

 

СК1 

 

СК2 

 

СК3 

 

 

СК4 

 

СК5 

3 ZhKMN-

2209 

OAK-

2209 

BAC-

2209 

 

 

UD-2209 

NT-2209 

NT-2209 

 

 

 

Kak-2209 

Kon-

2209 

Con-2209 

1. Жемқорлық 

мәдениеттің 

негіздері 

Основы 

антикоррупционной 

культуры 

Bases of 

anticorruption culture 

 

2. Ұлт дәстүрі 

Национальные 

традиции 

National tradition 

development 

 

3. Қақтығыстану 

Конфликтология 

Conflictology 

БД 

BS 

C КВ 

SC 

3 



Казахстане, свою позицию в культурных 

системах; 

Владеть навыками формирования 

организационно-управленческих 

решений в системе государственной 

молодёжной политики, понимать 

культурные, религиозные отличия 

между людьми и жить в поликультурном 

обществе, выражать и обосновывать 

свою точку зрения, работать в группе, 

подготовить и реализовать 

самостоятельный несложный 

исследовательский проект.  

 

Know the social and historical essence of 

the phenomenon of religion, show it to the 

national-regional character and features of 

the world's religious systems; basic 

theoretical and organizational and 

technological bases of the state youth 

policy. 

To be able to put into practice the 

theoretical knowledge of the state youth 

policy; basis for the methodology and 

techniques of Few studies, especially socio-

cultural processes in contemporary society, 

including in Kazakhstan, its position in the 

cultural systems; 

Possess the skills formation of 

organizational and administrative decisions 

in the system of state youth policy, to 

understand the cultural and religious 

differences between people and live in a 

multicultural society, to express and justify 

their point of view, work in a group, to 

prepare and implement a simple 

independent research project. 

MBKT-

3307 

KAGP -

3307 

CAGP-

3307 

 

 

 

 

 

 

 

FL-3307 

FL-3307 

FL-3307 

 

 

KTT-

3307 

TPK-

3307 

TPC-

3307 

1. Мемлекеттік 

бағдарламаларға 

концептуалдық 

талдау  

Концептуальный 

анализ 

государственных 

программ  

Conceptual analysis 

of government 

programs 

 

2. Формальдық 

логика 

Формальная логика 

Formal logic 

 

3. Коммуникация 

теориясы мен 

тәжірибе 

Теория и практика 

коммуникации 

Theory and practice 

of communication 

ПД 

PS 

С КВ 

SC 

5 

5. Іс-тәжірибе модулдер / Модули практик (МП)/ MODULES of PRACTICES (MP) 

 

Өндірістік іс-

тәжірибе 

 

Знание и понимание методов 

социальных, гуманитарных наук, 

способность анализировать значимые 

4 11 8 PrP Өндірістік іс-

тәжірибе 

Производственная 

ПП A ОК  отчет КК5 

 

КК4 



Производственн

ый 

 

Field practice 

социально-экономические проблемы, 

методов принятия и реализации 

политических решений, способность 

применять политические технологии и 

использовать навыки политического 

консалтинга. 

Владение методологией анализа 

современных политологических доктрин 

и подходов, способность к участию в 

исследовательской работе в области 

теории политики. 

Иметь навыки научных исследований 

политических процессов и отношений.  

Иметь способность в организации 

управленческих процессов в органах 

государственной власти, местного 

самоуправления, в аппарате 

политических партий, общественно-

политических объединений и 

неправительственных организаций. 

 

Knowledge and understanding of the 

methods of social and humanitarian 

sciences, the ability to analyze the 

significant socio-economic problems, the 

adoption of methods and implementation of 

policy decisions, the ability to apply 

political technologies and use of political 

consulting skills. 

Possession of the methodology of political 

analysis of contemporary doctrines and 

approaches, the ability to participate in the 

research work in the field of theory of 

politics. 

Having the skills of research of political 

processes and relations. 

Have the ability to organize management 

processes in government agencies, local 

government, in the apparatus of political 

parties, political associations and non-

governmental organizations. 

практика 

Field practice 
 

СК1 

 

СК2 

 

СК3 

 

 

СК4 

 

СК5 

 

СК6 

Оқу іс-тәжірибе Знание деятельности принимающей 4 2 2 UP Оқу іс-тәжірибе ПП A ОК  отчет КК5 



 

Учебный 

 

Teaching practice 

организации, в том числе изучение 

структуры и функций; принципов 

взаимодействия структурных 

подразделений; важнейших документов, 

осуществления политико-

управленческих действий, критериев 

эффективности государственной 

политики, технологий и методов при 

выполнении должностных обязанностей. 

Умение приобретения практического 

опыта в области политического 

менеджмента, в использовании 

информационно-политических 

технологий и средств массовой 

информации; 

Иметь практические навыки в 

управленческой деятельности 

конкретной организации; 

анализа перспектив политико-

управленческой деятельности 

принимающей организации. 

 

Knowledge of activities of the host 

organization, including the study of the 

structure and functions; principles of 

interaction of structural subdivisions; the 

most important documents of the political 

and administrative actions, performance 

criteria of public policy, technology, and 

techniques in the performance of official 

duties. 

The ability to gain practical experience in 

the field of political management, in 

information and political technologies and 

media; 

Have practical skills in management of 

your organization; 

analysis of the prospects of political and 

administrative activity of the host 

organization. 

Учебная практика 

Teaching practice 
 

КК4 

 

 

СК1 

 

СК2 

 

СК3 

 

 

СК4 

 

СК5 

Диплом 

алдындағы іс-

Содержание определяется темой 

дипломной работы, а также 

6 7 8 PP Диплом алдындағы 

іс-тәжірибе 

ПП A ОК  отчет КК 5 

 



тәжірибе 

 

Преддипломный 

 

Pre-diploma 

practice 

потребностью изучения методов 

решения политико-управленческих задач 

и состоит из трех частей: теоретической, 

практической, индивидуальной. 

Знание теоретических аспектов по теме 

дипломной работы, монографической 

литературы, периодическими изданиями 

и статистической информацией. 

Умение применения практического 

опыта в области политического 

менеджмента, в использовании 

информационно-политических 

технологий. 

Иметь навыки анализа политических и 

политологических текстов, способность 

анализировать фактическую 

информацию (в том числе 

представленную в количественной 

форме) в соответствии с поставленными 

задачами. 

 

The content is determined by the theme of 

the thesis, as well as the need to explore 

methods of solving political and 

administrative tasks and consists of three 

parts: theoretical, practical, individually. 

Knowledge of the theoretical aspects of the 

topic of the thesis, monographic literature, 

periodicals and statistical information. 

The ability to use of practical experience in 

the field of political management, in 

information and political technologies. 

Having a policy and political science text 

analysis skills, ability to analyze factual 

information (including those presented in 

quantitative form) in accordance with the 

tasks. 

Преддипломная 

практика 

Pre-diploma practice 

КК7 

 

СК1 

 

СК2 

 

СК3 

 

 

СК4 

 

СК5 

 

6. Қосымша модуль (ҚМ)/ Дополнительные модули (ДМ)/ Extra module (EM) 

Қосымша 

модуль 

 

Дополнительный 

Әсер күрделілігін әсер ететін 

факторлардың адамзат қоғамының 

дамуы туралы жүзеге асыру әсерін білу 

және түсіну; 

16 16 1-7  Дене шынықтыру 

Физическая 

культура 

Physical training 

ФК В   зачет КК5 



модуль 

 

Extra module 

білу және түсіну: өз көзқарастарын 

дұрыс қорғауға, командалық жұмыс 

білікті болу, жаңа шешімдер ұсыну. 

пайымдаулар қалыптастыру: салауатты 

өмір салтын құнды қатысты байланысты 

мәселелер бойынша өз ұстанымдарын 

білдіру және ақтау үшін мүмкіндігі болу. 

 

Знание и понимание воздействия 

физических упражнений на развитие 

человеческого общества, факторов, 

влияющих на усложнение этого 

воздействия; 

применение знаний и понимание: 

владеть навыками работы в команде, 

корректно отстаивать свою точку зрения, 

предлагать новые решения. 

формирование суждений: уметь 

выражать и обосновывать свою позицию 

по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к здоровому образу жизни. 

 

Knowledge and understanding of the 

impact of exercise on the development of 

human society, of factors affecting the 

complexity of the impact; 

application of knowledge and 

understanding: be skilled in teamwork, 

properly to defend their point of view, to 

propose new solutions. 

forming judgments: to be able to express 

and justify their position on matters relating 

to the valuable relation to a healthy 

lifestyle. 

Қорытынды 

мемлекеттік 

аттестация 

модулі 

 

Модуль итоговой 

аттестации 

(МИГА) 

Знание основных теорий методов 

современной политической науки и 

возможность их применения в 

политологических исследованиях; 

владение методологией анализа 

современных политологических доктрин 

и подходов, способность к участию в 

исследовательской работе в области 

3  8  Мамандық 

бойынша 

мемлекеттік 

емтихан 

Государственный 

экзамен по 

специальности 

State examination in 

 А    СК1 

 

СК2 

 

СК3 

 

 

СК4 



 

Module of final 

examination 

(MFE) 

теории политики. 

Умение анализировать значимые 

социальные и экономические проблемы 

и процессы; 

Иметь навыки научных исследованиях 

политических процессов и отношений, 

владение методами анализа и 

интерпретации представлений о 

политических явлениях на различных 

уровнях организации мира. 

Knowledge of the basic theories of modern 

methods of political science and the 

possibility of their use in political science 

research; possession of the methodology of 

political analysis of contemporary doctrines 

and approaches, the ability to participate in 

the research work in the field of theory of 

politics. 

The ability to analyze significant social and 

economic problems and processes; 

Have skills research of political processes 

and relationships, knowledge of methods of 

analysis and interpretation of concepts of 

political phenomena at different levels of 

organization of the world.  

the specialty  

СК5 8  Диплом жұмысын 

(жобасын) жазу 

және қорғау 

Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта) 

Writing and defense 

of the thesis (project) 

 А    

 

 

 

 



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ 

КРЕДИТОВ В РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«5В050200 – Политология» 
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1 1 5 3 4 18 0 0  0 1 19  31 6  

2 4 3 3 18 2    0 1 21  31 6  
2 3 4 1 6 19 0 0  0 1 20  32 7  

4 4 3 3 18 0 0   0 4 22  31 6  
3 5 3 1 5 19 0 0  0 1 20  32 6  

6 4 3 4 19 0 0  0 1 20  32 6  
4 7 3  6 18 0 0  0 1 20  30 6  

8 2 0 0 0 0 4 2 3  9   2 

ГЭ 
 

итого  14 31 129/ 

219 

2 4 2 3 11 151  219 45  

  



ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ПАКЕТА/КАТАЛОГА КУРСОВ по 

ECTS  

ИНФОРМАЦИЯ 

об институте 

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 

на 2018-2019 учебный год 

 

10– 25 августа  Зачисление студентов в университет 

27 августа - 1 сентября  адаптационная неделя для студентов 1 курса и 

регистрация на элективные дисциплины 2018-

19 уч. год 

30 августа День Конституции Республики Казахстан  

Осенний семестр 

1 сентября День знаний и торжественное открытие 

начала учебного года 

3 сентября –8декабря Психолого-педагогическая практика 

(непрерывная), педагогическая практика 

(непрерывная), учебно-воспитательная 

педагогическая практика (непрерывная) 

15-20 октября Рубежный контроль №1 

1 декабря День Первого Президента 

10-15 декабря Рубежный контроль №2 

16-17 декабря День Независимости Республики Казахстан 

17 декабря – 5 января Зимняя экзаменационная сессия  

1-2 января Новый год 

7 января  Рождество 

7 - 19 января Зимние каникулы  

15 недель Теоретическое обучение 

3 недели Зимняя сессия 

2 недели Зимние каникулы 

Весенний семестр 

21 января Начало весеннего семестра 

21 января   8 июня Все виды (учебная, производственная, 

производственная - педагогическая, 

профессиональная, преддипломная) практики 

18 февраля - 2 марта Презентация элективных курсов на 2019-2020 

учебный год 

mailto:rector@vkgu.kz
mailto:kence@vkgu.kz


4-9 марта Рубежный контроль 1 

4-23 марта Регистрация на элективные дисциплины 2019-2020 

учебного года 

8 марта Международный женский день 

21-23 марта Наурыз мейрамы 

1 апреля - 1 июня Государственные экзамены 

29 апреля - 4 мая Рубежный контроль 2 

1 май Праздник единства народов Казахстана 

6-1 1 май Аттестационная неделя 

6 -25 мая Весенняя экзаменационная сессия 

7 мая День Защитника Отечества в Казахстане 

9 мая День Победы 

29 апреля -15 нюня Зашита дипломных работ 

27 мая -27 июля Летний семестр 

27 мая - 31 августа Летние каникулы 

15 недель Теоретическое обучение 

3 недель Весенняя сессия 

8 недель Летние каникулы 

 

3. Руководство вуза  

Ректор- Толеген М.А., к.ю.н., профессор  

Проректор по стратегическому развитию и научной работе -  

Сералин Г.А., доктор PhD 

Проректор по учебно-методической работе – Мырзагалиева А.Б., 

д.б.н., профессор 

Директор департамента академической политики и управления 

образовательными программами -  Стеблецова И.С., к.п.н., 

Начальник отдела менеджмента качества, мониторинга и 

прогнозирования - Алимбекова Н.А. 

Начальник отдела организации и контроля учебного процесса – 

Сәдірбекова Н. Ә. 

Декан факультета истории, филологии и международных отношений – 

Оскембай А.А., к.и.н., 

Зав. кафедрой истории Казахстана и социально-гуманитарных 

дисциплин  –Жанбосинова А.С., д.и.н., профессор 

 

4. Общая характеристика вуза 
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 30 специальностям магистратуры профильного и научно-педагогического 

направления. 

- по 3 специальностям докторантуры. 

.  

В настоящее время учебный процесс осуществляется на 4 факультетах 19 

кафедрами. 

На факультете ИФиМО ведется подготовка по «родственным» 



специальностям образовательным программам магистратуры по 

специальностям: 6М020300 - История, 6M020400 - «Культурология», 

6М020100 – «Философия», В учебном процессе активно используется 

материалы всех направлений исследований преподавателей, соискателей, 

магистрантов и студентов кафедры. Результаты НИР и НИРС внедрены в 

учебный процесс. 

 

5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость 

обучения)   Стоимость обучения  343000 тенге в год.  

6. Процедура (правила) приема и зачисления на образовательную 

программу бакалавриата «5В050200 – Политология» осуществляется 

согласно «Правилам приема на обучение в ВКГУ им. С. Аманжолова 

размещенному на портале 

https://www.vkgu.kz/ru/page/postupayushchemu.html на основе  

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 3 июля 

2017 года № 412 и О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 19 января 2012 года № 111 «Об утверждении Типовых правил приема на 

обучение в организации образования, реализующие образовательные программы 

высшего образования» Поступление осуществляется на конкурсной основе по 

результатам сдачи вступительных экзаменов. 

ИНФОРМАЦИЯ 

о программах 

обучения 

(Каталог курсов) 

1. Общая характеристика программ обучения  

Мамандығы бойынша бакалавр түлегі «5В050200 - Саясаттану» - 

«Саясаттану» мамандығы бойынша әлеуметтік ғылымдар 

бакалавры академиялық дәрежесі беріледі. 

 

Выпускнику бакалавриата по специальности «5В050200 – 

Политология» присуждается академическая степень – бакалавр 

социальных наук по специальности «Политология» 

 

Graduates a bachelor degree in specialty "5B050200 - Political Science" 

is awarded the academic degree - Bachelor of Social Sciences with a 

degree in "Political Science" 

 

- Требования по приему на программу: 

Прием на программу осуществляется в соотвествии с типовыми 

правилами приема в бакалавриат Республики Казахстан. При 

осуществлении академической мобильности учитывается разница в 

учебных планах, которая не должна превышать пяти дисциплин 

обязательного компонента. 

 

Тұрақты білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру аясында «Қазақстан 

Республикасының сыртқы саясаты», және «Қазақстан 

Республикасының ішкі саясаты» атты бағдарлама С.Аманжолов 

атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің студенттерін 

кешенді қамтамасыз етуге арналған. Қазақстанның саяси процесінің 

өкілдіктерін өзекті мәселелері туралы Қазақстан саяси жаңғырту мен 

Қазақстанның инновациялық дамуының заңдылықтарын, ұлғайту саяси 

мәдениет және азаматтық сана деңгейін сіңіру. 

 

В рамках реализуемых образовательных программ «Внешняя политика 

Республики Казахстан», «Внутренняя политика Республики Казахстан» 

Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. 

Аманжолова призван обеспечить усвоение студентами комплекса 

https://www.vkgu.kz/ru/page/postupayushchemu.html


представлений об актуальных вопросах казахстанского политического 

процесса, закономерностях политической модернизации и 

инновационного развития Республики Казахстан, повышение уровня 

политической культуры и гражданского самосознания. 

 

As part of ongoing educational programs: «Foreign policy of the Republic of 

Kazakhstan», «Internal policy of the Republic of Kazakhstan» East 

Kazakhstan State University named after S. Amanzholov intended to ensure 

uptake of the complex representations of students about current issues of 

Kazakhstan's political process, patterns of political modernization and 

innovative development of Kazakhstan, increase the level of political culture 

and civic consciousness. 

 

Образовательные и профессиональные цели 

программы/возможность дальнейшего продолжения обучения  

 

Саяси ғылым бакалавр мақсаты басқару саяси партиялар мен саяси 

қозғалыстардың аппаратының басшы органдарында процестерді, 

жергілікті билік, бизнес-құрылымдар, бұқаралық ақпарат құралдары 

саласындағы студенттердің жалпы мәдени және кәсіби құзіреттілікті 

дамыту болып табылады. 

Білім беру бағдарламасының мақсаты мыналарды қамтиды: 

- мемлекеттік мекемелердің заңдылығын қамтамасыз ету, егемен 

демократиялық мемлекет құруға бағытталған экономикалық, 

әлеуметтік, ұлттық, мәдени, идеологиялық және басқа да іс-шаралар, 

оның ішінде ішкі саясатты жүзеге асыру; 

- мемлекеттің қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін 

саяси, экономикалық, мәдени, идеологиялық, дипломатиялық, 

халықаралық құқық, әскери іс-шаралар жиынтығы ретінде сыртқы 

саясатын жүзеге асыру; 

- мақсаттар, тұжырымдамалар мен мемлекеттік органдардың 

бағдарламаларын қалыптастырудың мүдделері мен жұртшылықтың 

қажеттіліктерін қарастыру; 

- саяси шешімдер, саяси технологияларды пайдалану әзірлеу, қабылдау 

және іске асыру процесін оңтайландыру; 

- мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі басқарудың жаңа 

қағидаттарын қалыптастыру; 

- өзара түсіністік пен мемлекеттік және муниципалдық басқару және 

азаматтардың өзара іс-қимылына қол жеткізу. 

 

Целью подготовки бакалавров–политологов является формирование у 

обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций в 

области организации управленческих процессов в органах власти и 

управления, в аппарате политических партий и общественно-

политических движений, органах местного самоуправления, бизнес-

структурах, СМИ.  

В задачи образовательной программы входит:  

- реализация внутренней политики, включающей экономические, 

социальные, национальные, культурно-идеологические и другие 

мероприятия, направленные на создание суверенного демократического 

государства, обеспечение легитимности государственных институтов; 

- реализация внешней политики как комплекса политических, 



экономических, культурно-идеологических, дипломатических, 

международно-правовых, военных мероприятий по обеспечению 

безопасности и стабильности государства; 

- учет интересов и общественных нужд при формировании целей, 

концепций и программ деятельности органов государственной власти; 

- оптимизация процесса выработки, принятия и реализации 

политических решений, применения политических технологий; 

- формирование новых принципов государственного управления и 

местного самоуправления;  

- достижение взаимопонимания и взаимодействия между органами 

государственного и муниципального управления и гражданами. 

 

The purpose of bachelor's in political science is to form students' general 

cultural and professional competences in the field of management processes 

in the governing bodies and the apparatus of political parties and political 

movements, local authorities, business structures, mass media. 

The objectives of the educational program includes: 

- implementation of internal policies, including economic, social, national, 

cultural, ideological and other activities aimed at the creation of a sovereign 

democratic state, ensuring the legitimacy of state institutions; 

- implementation of foreign policy as a set of political, economic, cultural, 

ideological, diplomatic, international law, military measures to ensure the 

security and stability of the state; 

- consideration for the interests and needs of the public in the formation of 

goals, concepts and programs of public authorities; 

- optimization of the process of development, adoption and implementation 

of political decisions, the use of political technologies; 

- formation of new principles of public administration and local self-

government; 

- achievement of mutual understanding and interaction between the state and 

municipal government and citizens. 

 

6М030100 - Құқықтану, 6M020400 - «Мәдениеттану», 6М020100 - 

«Философия» мамандықтары бойынша магистратурада қосымша білім 

алу мүмкіндігі бар. 

 

Имеется возможность продолжить дальнейшее обучение на 

магистратуре по специальностям: 6M030100 – «Юриспруденция»,  

6M020400  – «Культурология», 6М020100 – «Философия». 

 

It is possible to pursue further studies at the master's degree on specialties: 

6M030100 - «Jurisprudence», 6M020400 - «Jurisprudence», 6M020100 - 

"Philosophy". 

 

«5В050200 - Саясаттану» мамандығы бойынша бакалавр мынадай 

кәсіби қызмет түрлерін атқара алады: 

- Ішкі және сыртқы саясатының іске асыру үшін мемлекеттік басқару 

және басқарудың әр түрлі сегменттерінде, ұйымдастырушылық-

басқарушылық қызмет; 

- өнеркәсіптік және технологиялық даму қызметі және саяси жүйенің 

технологиялық функцияларды жүзеге асыруды қолдану, саяси және 

әкімшілік басқаруды дайындау, қабылдау және саяси шешімдер, сайлау 



науқанын ғылыми қамтамасыз ету және қолдау, ұлттық және өңірлік 

деңгейлерде қоғамдық қатынастар бойынша заңды және жеке 

тұлғалардың әсерін іске асыру, заңға сәйкес саяси өміріне ақпарат 

алмасу, олардың өкілеттіктерін орындау мақсатында электр 

құрылымдары; 

- эксперт және басқару, стратегиясы мен мемлекеттік органдардың, 

саяси партиялар мен басқа да қоғамдық бірлестіктердің, ішкі және 

сыртқы саяси процестерді талдау, ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді 

болжамдарды жүргізу тактикасын ұғымдарды дамыту үшін 

консультация беру қызметін; 

- Ғылыми-зерттеу жобаларын талдау, фактілер, оқиғалар мен саяси 

өмірдің құбылыстардың жасалған құралдарын дамыту жөніндегі 

ғылыми-зерттеу қызметі; 

- Білім беру мекемелерінде білім беру (педагогикалық) қызметі. 

 

Бакалавры по специальности «5В050200 – Политология» могут 

выполнять следующие виды профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая деятельность в различных звеньях 

государственного руководства и управления по реализации внутренней 

и внешней политики; 

- производственно-технологическая деятельность по разработке и 

применению технологий реализации функций политической системы, 

политико-административного управления, подготовки, принятия и 

реализации политических решений, научного обеспечения и 

сопровождения избирательных кампаний, связи с общественностью на 

национальном и региональном уровнях, влияния юридических и 

физических лиц на властные структуры с целью выполнения ими своих 

полномочий в соответствии с законом, информационного обмена в 

политической жизни; 

- экспертно-консультационная деятельность по разработке концепций 

государственного управления, стратегии и тактики управленческих 

государственных структур, партий и других общественных 

объединений, анализа внутренних и внешнеполитических процессов, 

разработка долгосрочных и краткосрочных прогнозов; 

- исследовательская деятельность по разработке инструментария 

исследовательских проектов, анализ, обобщение фактов, событий и 

явлений политической жизни; 

- образовательная (педагогическая) деятельность в организациях 

образования. 

 

Bachelor on specialty «5B050200 - Political Science» can perform the 

following professional activities: 

- organizational and managerial activities in the various segments of the 

public administration and management for the implementation of domestic 

and foreign policy; 

- industrial and technological development activities and application of the 

implementation of technology functions of the political system, the political 

and administrative management, preparation, adoption and implementation 

of policy decisions, scientific maintenance and support of election 

campaigns, public relations at the national and regional levels, the impact of 

legal and physical persons on power structures in order to fulfill their powers 

in accordance with the law, the information exchange in the political life; 



- expert-consulting activities for the development of the concepts of 

governance, strategy and tactics of management of state structures, political 

parties and other public associations, analysis of internal and external 

political processes, development of long-term and short-term forecasts; 

- research activity on the development of tools of research projects, analysis, 

compilation of facts, events and phenomena of political life; 

- education (teaching) activities in educational institutions. 

 

Білім беру траекториясы 

Образовательные траектории 

Educational trajectories 

Мамандану: «Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты» 

Специализация: «Внешняя политика Республики Казахстан» 

Speсialization: «The foreign policy of the Republic of Kazakhstan» 

Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының сыртқы саясатын, оның 

негізгі қалыптасу кезеңдерін, геосаяси стратегиясын, қазіргі 

халықаралық жағдайды, халықаралық саяси ұйымдар мен ҚР геосаяси 

әріптестерін тануға бағытталады. 

ҚР сыртқы саясатының негізгі қағидаларын және қалыптастыру 

тұжырымдамаларын, ҚР халықаралық қарым-қатынастар жүйесіне 

енудің сыртқы және ішкі факторлары; ҚР сыртқы саясаттық 

доктринасының қалыптасуының құрылу тарихын білу 

Студенттің қабілеті болу керек: ҚР көп векторлы саясатты, 

дүниежүзілік саясаттың негізгі заманауи фактілерін талдай алу. 

- дағдылары болу керек: ҚР сыртқы саясатын қалыптастыру бойынша 

аналитикалық зерттеулер құрай алу, құжаттармен, материалдармен 

жұмыс жасай алу. 

 

Образовательная программа направлена на изучение внешней политики 

Республика Казахстан, ее основные этапы становления; 

геополитическую стратегию, современную международную ситуацию, 

международные политические организации и геополитических 

партнеров РК.  

Знание основных принципов и концепций формирования внешней 

политики РК, внутренних и внешних факторов вхождение РК в систему 

международных отношений; историю становления формирования 

внешнеполитической доктрины РК.  

Студент должен   

- уметь: анализировать современные факты мировой политики, 

многовекторно политики РК. 

- иметь навыки: работы с документами, нарративным материалом, 

составления аналитических исследований по формирования внешней 

политики РК. 

 

Educational program aimed at studying the foreign policy of the Republic of 

Kazakhstan, its main stages; geopolitical strategy, the current international 

situation, international political organizations and geopolitical partners of 

Kazakhstan. 

Knowledge of the basic principles and concepts of formation of Kazakhstan's 

foreign policy, internal and external factors entering the Republic of 

Kazakhstan in international relations; history of the formation of formation 

of Kazakhstan's foreign policy doctrine. 



The student must 

- Be able to: analyze the current facts of world politics, multi-vector policy 

of Kazakhstan. 

- Have the skills: working with documents, narrative material, drawing on 

the analysis of formation of Kazakhstan's foreign policy research. 

 

Мамандану: «Қазақстан Республикасының ішкі саясаты» 

Специализация: «Внутренняя политика Республики Казахстан» 

Speсialization: «Internal policy of the Republic of Kazakhstan» 

 

Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының ішкі саясатының негізгі 

ұстанымдарын тануға бағытталады, оның басты мақсаттарына 

азаматтардың әл-ауқатын көтеру, мемлекеттілікті нығайту, қоғамды 

модернизациялау, ұлтішіндегі ынтымақтастық пен ұлтаралық келісім 

жатқызуға болады.  

Білу: заманауи қоғамдағы және Қазақстандағы әлеуметтік саясаттың 

үрдістерін және құрылымдық ерекшеліктерін, негізгі модельдерін; 

Қабілетті болу: күнделікті және кәсіби жұмыста әлеуметтік-саяси 

көріністі қолдана алу, демографиялық ғылым және ҚР көші-қон саясат 

түсініктер жүйесінде талдау және өлшеу әдістерін қолдану, өзіндік 

ғылыми жобаны дайындау және іске асыру 

Дағды: мемлекеттегі көші-қон және демографиялық жағдайды талдау 

және болжау, әлеуметтік зерттеулерді дайындау және іске асыру, 

әлеуметтік ақпараттарды әр түрлі көздерден талдау. 

 

Образовательная программа направлена на изучение основных 

положений внутренней политики Казахстана, основной целью которой 

является: увеличение благосостояния граждан, укрепление 

государственности, модернизация общества, внутринациональное 

единство и межнациональное согласие. 

Знаниие: основных моделей, особенностей структуры и процессов 

социальной политики в современном обществе и в Казахстане; основ 

демографической науки и политических проблем демографии и 

миграции РК; 

Умение использовать социально-политическое видение в повседневной 

и профессиональной деятельности, применять методы анализа и 

измерения в системе понятий демографической науки и миграционной 

политики РК, подготовить и реализовать самостоятельный 

исследовательский проект; 

Иметь навыки анализа и прогнозирования демографической и 

миграционной ситуации в стране; подготовки и реализации несложного 

социального исследования, анализа социальной информации из 

различных источников.  

 

Educational program aims to explore the main provisions internal policy of 

Kazakhstan, whose main aim is to: increase the welfare of citizens, 

strengthening of statehood, the modernization of society, international unity 

and interethnic harmony. 

Knowledge: basic models, the characteristics of the structure and processes 

of social policy in modern society and in Kazakhstan; Demographic science 

and political problems of demography and migration of the RK; 

Ability to use social and political vision in the daily and professional 



activities, apply methods of analysis and measurement system concepts 

demography and migration policy of the Republic of Kazakhstan, to prepare 

and implement an independent research project; 

Have a skills analysis and forecasting of demographic and migration 

situation in the country; preparation and implementation of a simple social 

studies, analysis of social information from different sources. 

 

Қорытынды емтихандар 

Емтихан әрбір емтиханға ауызша немесе жазбаша түрде, емтихан 

билеттері немесе тестілеу түрінде қабылданады. 

8 семестрдің соңында диссертация қорғады және мемлекеттік емтихан 

Мемлекеттік аттестациялық комиссия отырысында өткізіледі. 

 

Итоговые экзамены 

По каждой дисциплине сдается экзамен – в устной или письменной 

форме, в виде экзаменационных билетов или тестирования. 

По окончании 8-ом семестра проводится защита дипломного работы и 

Государственный экзамен по специальности на заседании 

Государственной Аттестационной Комиссии.  

 

Final exams 

An exam is taken for each discipline - orally or in writing, in the form of 

examination tickets or testing. 

At the end of the 8th semester, the thesis is defended and the State specialty 

exam is held at the meeting of the State Attestation Commission. 

 

Әр пән бойынша дәріс берушілердің тегі, аты-жөні 

1) Кабдраманова Ф.К., ф.ғ.к., - Философия, Дінтану 

2) Нурбекова Раушан Калымбековна т.ғ.к.- Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы 

3) Токтубаева Асель Жадыгеровна, магистр -Қазақ (орыс) тілі 

4) Рамазанова Айнур Серикхановна қ.ғ.к. - Құқық негіздері  

5) Куленова Гульнара Борисовна, м.ғ.к: Өмір қауіпсіздігінің негіздері 

6) Абдрахманова Маншира Камбаровна, магистр аға оқытушыө  Шетел 

тілі 

7) Кубентаева С.Н., техника ғылымдарының кандидаты: информатика 

8)  Шуршитбай Б., тарих ғылымдарының кандидаты, оқытушы:  

Саясат теориясы, Әлеуметтану,Саяси ілімдер тарихы, Саяси тарих  

9) Магзумов М.Т. Саясаттану, қолданбалы саясаттану, Қазақстанның 

саяси ойлары, саяси жаңғырту, саяси тарих, әлемдік саясаттағы Шығыс, 

ТМД елдерінің саяси тарихы. 

10) Н.Игисинова Ph.D.: Мәдениеттану, Ұлттық дәстүрлер,  

11) Жиренова А.Т. аға оқытушы, философия магистрі 

Халықаралық қатынастар теориясы, Салыстырмалы саяси ғылымдар, 

Аймақтық интеграция және қауіпсіздік мәселелері, Қазақстан 

Республикасының сыртқы саяси доктринасы, Саяси келіссөздер, Саяси 

конфликтология 

12) Ахметжанова К., ғылым кандидаты, профессор: Философия, 

этикасы, Саяси философиясы, Діни және атеизм теориясы мен тарихы, 

Саяси мәдениеті мен идеологиясы, Этносаралық және 



конфессияаралық қатынастардың өзекті мәселелері, Ақпараттық қоғам 

 

Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине 

1) Данилевич Ю.И., к.п.н., дисциплина «Психология»; 

2) Паньшина Т.В., к.п.н., дисциплина «Педагогика»; 

3) к.ф.н., Казахский язык,  

4) Джан Е.Е., к.п.н., «Иностранный язык (профессиональный)»; 

5) Куленова Гульнара Борисовна, к.м.н.: Основы безопасности 

жизнедеятельности 

6) Майоров В.Н., к.г-м.н.: Экология и устойчивое развитие 

7) Кубентаева С.Н., к.п.н.: Информатика 

8) Савчук Е. В., ст. преподаватель, магистр философии: Методика 

преподавания общественно-политически дисциплин, История и теория 

религии и атеизма, Современные геополитические концепции 

9) Ситникова Е.С., к.э.н.: Основы экономической теории 

10) Еркинкызы З., ст. преподаватель, магистр юриспруденции: Основы 

права 

11) Шуршитбай Б., к.и.н.., ст. преподаватель: Социология, 

Политическая этика, Восток в мировой политике, Политическая 

социология 

12) Сейтембетов Е.Ж., к.ф.н.: Политология, Политическая власть, 

Политические партии и партийные системы, Региональная политика 

РК, Международные политические организации, Актуальные проблемы 

межэтнических и межконфессиональных отношений в РК, 

Политические технологии 

13)Магзумов М.Т. к.и.н., профессор: Политические технологии, 

Прикладная политология, Политическая мысль Казахстана, 

Политическая модернизация, Политическая история, Восток в мировой 

политике, Политическая история стран СНГ 

14) Игисинова Н.Б.  к.ф.н. : Национальные традиции, Теория и практика 

коммуникации, Культурология 

15) Жиренова А. Т. ст. преподаватель, магистр философии 

Теория международных отношений, Сравнительная политология, 

Политические проблемы региональной интеграции и безопасности, 

Внешнеполитическая доктрина РК, Политические переговоры, 

Политическая конфликтология 

16) Ахметжанова К., д.ф.н., профессор: Философия, Этика, 

Политическая философия, История и теория религии и атеизма, 

Политическая культура и идеология, Актуальные проблемы 

межэтнических и межконфессиональных отношений в РК, Гражданское 

общество в информационную эпоху, Гражданское общество в 

информационную эпоху  

 

 
2. Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов) 

см. Приложение1 

Дополнительная 

информация 

для студентов 

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. 

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): 

Занятия магистратуры проходят в корпусе №1, лекторские аудитории 

(№№ 257, 321, 309, 252 ), оснащенные интерактивной доской, 

компьютерные классы №№ 317, 311), читальный зал, интернет кафе, 

специализированные кабинеты 



Приложение 1 

Структура программы набора 2018 год 

 
Цикл 

дисципл

ин 

Код 

дисципли

ны 

Наименование дисциплины Количест

во 

кредитов

по ECTS 

Семес

тр 

OOД 
Fil -2101 

Философия 

Философия 

Philosophy 

5 4 

БД 

BS 
PK(R)Ya -

2202 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный казахский(русский) 

язык 

Professional Kazakh (Russian) Language 

3 3 

БД 

BS 
PR -2203 

Саяси риторика 

Политическая риторика 

The political rhetoric 

5 4 

БД 

BS POIYa -2204 

Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-oriented foreign language 

3 4 

OOД 
IYa -1105 

Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

10 1,2 

OOД K(R)Ya -

1106 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

10 1,2 

OOД 

IKT -1107 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілде) 

Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 

Information and communication technologies 

(in English language) 

5 2 

OOД 
Soc -1108 

Әлеуметтану 

Социология 

Sociology 

5 1 

БД 

BS 
IPPU -1209 

Саяси ілімдер тарихы 

История политических учений 

History of Political Theories 

5 2 

БД 

BS 
TP -1210 

Саясат теориясы 

Теория политики 

Theory of politics 

7 1 

OOД 
Kul -1111 

Мәдениеттану 

Культурология 

Culturology 

3 1 

OOД 
OP -1112 

Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

3 2 

OOД 
SIK -1113 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Современная история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

5 1ГЭ 



БД 

BS 
Pi -1214 

Саяси тарих 

Политическая история 

Political History 

7 2 

БД 

BS 
PKI -3201 

Саяси мәдениет және идеология 

Политическая культура и идеология 

Political Culture and Ideology 

7 6 

ПД 

PS 
SP -3302 

Салыстырмалы саясаттану 

Сравнительная политология  

Comparative Political Science 

5 6 

БД 

BS 
PSR -2203 

Саяси жүйелер және режимдер  

Политические системы и режимы  

Political systems and regimes 

5 4 

БД 

BS 
PPPS -2204 

Саяси партиялар және партиялық жүйелер  

Политические партии и партийные 

системы  

Political parties and party systems 

7 4 

ПД 

PS 

PT 3303 -

3305 

Саяси технологиялар  

Политические технологии  

Political Technology 

5 5 

ПД 

PS 
PP -3306 

Қолданбалы саясаттану  

Прикладная политология  

Applied Political Science 

3 6 

БД 

BS 
MPP -3207 

Әлемдік саяси үрдіс  

Мировой политический процесс  

World Political Process 

5 5 

БД 

BS 
TMO -3208 

Халыкаралық қатынастар теориясы  

Теория международных отношений  

The theory of international relations 

5 6 

БД 

BS 
PV -2209 

Саяси билік  

Политическая власть  

Political power 

5 3 

ПД 

PS 
PMK -2310 

Қазақстанның саяси ойы  

Политическая мысль Казахстана  

Political thought in Kazakhstan 

5 3 

Білім беру бағдарламасы: Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты 

Образовательная программа: внешняя политика Республики Казахстан 

Education program: Foreign policy of the Republic of Kazakhstan 

БД 

BS 

PISSNG -

4201 

ТМД елдерінің саяси тарихы 

Политическая история стран СНГ 

The political history of the Commonwealth of 

Independent States 

5 7 

БД 

BS 

VVPRK -

4202 

Қазақстан Республикасының ішкі және 

сыртқы саясаты 

Внутренняя и внешняя политика 

Республики Казахстан  

Internal and external policy of the Republic of 

Kazakhstan 

7 7 

БД 

BS 
SPP -4203 

Қазіргі саяси процесстер 

Современные политические процессы 

Modern political processes 

5 7 

БД 

BS 

VPDRK -

4204 
Қазақстан Республикасының сыртқы 

саясат доктринасы 
5 7 



Внешнеполитическая доктрина Республики 

Казахстан 

The foreign policy doctrine of the Republic of 

Kazakhstan 

ПД 

PS 
NBRK -3305 

Қазақстан республикасының ұлттық 

қауіпсіздігі 

Национальная безопасность РК 

National Security of the Republic of 

Kazakhstan 

5 5 

БД 

BS 
PPRIB -3206 

Аймақтық интергациясы мен қауіпсіздіктің 

саяси мәселелері 

Политические проблемы региональной 

интеграции и безопасности 

Political issues of regional integration and 

security 

5 5 

ПД 

PS 
PPer -4307 

Саяси келіссөздер 

Политические переговоры 

Political negotiations 

5 7 

ПД 

PS 
PK -4308 

Саяси конфликтология 

Политическая конфликтология 

Political Conflict 

5 7 

БД 

BS 
PM -3209 

Саяси менеджмент 

Политический менеджмент 

Political Management 

7 6 

БД 

BS 
PE -3210 

Саяси этика 

Политическая этика 

Political Ethics 

5 6 

БД 

BS 
PS -2211 

Саяси әлеуметтану 

Политическая социология 

Political sociology 

5 3 

ПД 

PS 
MPO -2312 

Халықаралық саяси ұйымдар 

Международные политические 

организации 

International political organizations 

5 3 

ПД 

PS 
PG -3313 

Саяси география 

Политическая география 

Political geography 

5 5 

ПД 

PS 
GSM -3314 

Қазіргі заман геосаясаты 

Геополитика современного мира 

The geopolitics of the modern world 

5 5 

или Білім беру бағдарламасы: Қазақстан Республикасының ішкі саясаты 

Образовательная программа: внутренняя политика Республики Казахстан 

Education program: Internal policy of the Republic of Kazakhstan 

БД 

BS 
SP -3201 

Әлеуметтік саясат 

Социальная политика 

Social Policy 

5 7 

БД 

BS 

PPDMRK -

3202 

ҚР демография мен көші-қон саяси 

мәселелері 

Политические проблемы демографии и 

миграции РК 

Political problems of demography and 

migration of the Republic of Kazakhstan 

5 7 



БД 

BS 

APMORK -

4203 

ҚР этносаралык және конфессияаралық 

қатынастардың өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы межэтнических и 

межконфессиональных отношений в РК 

Actual problems of interethnic and interfaith 

relations in the Republic of Kazakhstan 

5 7 

ПД 

PS 
PK -4304 

Саяси консалтинг  

Политический консалтинг 

Political Consulting 

5 7 

БД 

BS 
PM -4205 

Саяси модернизация 

Политическая модернизация 

Political modernization 

5 5 

ПД 

PS 
NMPP -4306 

Саяси дамудың ұлттық үлгілері 

Национальные модели политического 

развития  

National models of political development 

5 5 

БД 

BS 
LSPPU -4207 

Әлеуметтік процестің логикасы және 

басқару мәселелері 

Логика социального процесса и проблемы 

управления  

The logic of social processes and management 

issues 

7 7 

БД 

BS 
PF -4208 

Саяси философия 

Политическая философия 

Political Philosophy 

5 7 

ПД 

PS 
RPRK -3309 

Қазақстан Республикасының аймақтық 

саясаты 

Региональная политика Республики 

Казахстан 

Regional Policy of the Republic of 

Kazakhstan 

5 6 

ПД 

PS 
OPAP -3310 

Саяси талдау және болжау негіздері 

Основы политического анализа и 

прогнозирования 

Basics of Political Analysis and Forecasting 

5 6 

ПД 

PS 
PPs -3311 

Саяси психология 

Политическая психология 

Political psychology 

5 3 

БД 

BS 
MPSPD -3212 

Әлеуметтік-саяси пәндерді оқыту 

әдістемесі 

Методика преподавания социально-

политических дисциплин 

Methods of teaching social and political 

sciences 

7 3 

БД 

BS 
SAGU -2213 

Мемлекеттік-әкімшілік басқару жүйелері 

Системы государственно-

административного управления 

Systems of governance and public 

administration 

5 5 

ПД 

PS 
Etn -2314 

Этносаясаттану 

Этнополитология 

Ethnic political science 

5 5 



4.Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

4.Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (МВВК) 

4.Optional modules, beyond qualification 

БД 

BS Rel -2201 

Дінтану  

Религиоведение  

Religion studies 

5 4 

БД 

BS OAK -2202 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

негіздері  

Основы антикоррупционной культуры  

Bases of anticorruption culture 

3 3 

ПД 

PS 
KASPT -

2303 

Мемлекеттік бағдарламаларға 

концептуалдық талдау  

Концептуальный анализ государственных 

программ  

Conceptual analysis of government programs 

5 3 

Қосымша модуль (ҚМ) 

Дополнительные модули (ДМ) 

Extra module (EM) 

 
 

Дене шынықтыру  

Физическая культура  

Physical training 

14 1- 4 

 
 

Ақпараттық мәдениет негіздері  

Основы информационной культуры  

Fundamentals of Information Culture 

 1 

 
 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні   

Модернизация общественного сознания  

Modernization of the public consciousness 

5 4 

Іс-тәжірибе модулдер 

Модули практик (МП) 

MODULES of PRACTICES (MP) 

 
 

Өндірістік (педагогикалық) іс-тәжірибе  

Производственная (педагогическая) 

практика  

Field (School)practice 

 8 

 
 

Диплом алдындағы іс-тәжірибе  

Преддипломная практика  

Pre-diploma practice 

 8 

 
 

Оқу іс-тәжірибе  

Учебная практика  

Teaching practice 

 2 

Барлық теориялық оқу саны 

Итого теоретическое обучение 

Total theoretical training 

219  



Приложение 1А 

2. Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(набор 2018года) 

 
Тип 

дисциплины 

Код дисциплины  Название курса Год 

 обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

БД 

BS 

КВ 

SC 
TMDES-2213 

PISNG -2213 

PHUIS-2213 

ТМД елдерінің саяси тарихы 

Политическая история стран СНГ 

The political history of the 

Commonwealth of Independent 

States 

4 7   5 

Оқытушының аты-жөні /т.ғ.к.,профессор , к.и.н. профессор Магзумов М.Т. 

Ф.И.О лектора/профессора  

Пререквизиттер / Пререквизиты :/ Prerequisites: 

Қазақстан тарихы, Саяси тарихы, Халықаралық қатынастар теориясы, Саяси мәдениет пен 

идеология, Саяси жаңғырту 

История Казахстана, Политическая история, Теория междунарожных отношений, 

Политическая культура и идеология, Политическая модернизация 

History of Kazakhstan, Political history, Theory of international relations, Political culture and 

ideology, Political modernization 

 

Курстық мақсаты болашақ мамандардың ТМД елдерінің саяси тарихына сараптама жасай 

отырып, ТМД елдерінің әлемдік қоғаммен бірге ТМД-нің рөлін арттыру.  

Курстың мазмұны: ТМД-нің құрылуы: мақсаты, ұстанымдары, міндеттері; ТМД құрамы болу; 

Достық байланыстардың негізінің қалыптасуы; ТМД елдерінің саяси және әлеуметтік – гуманитарлық, 

экономикалық интеграциясы;  саяси өмір; ТМД елдеріндегі этносаяси қақтығыстар. 

Студент пәнді игеру нәтижесінде білуі қажет: 

- білу: ТМД елдерінің базалық құжаттары, элементтерінің құрылымын, бірлескен іс-әрекеттер 

бойынша ТМД қатысушыларының саяси, экономикалық, іс-қимылдарын үйлестіру, ТМД құрамының 

әскери-стратегиялық, ұлттық және мәдени кеңістікте ерекшеліктерді ескере отырып.  

- іскерлігі: ТМД елдерінің дүниежүзілік қоғамдастықта рөлін арттыруына бағытталған 

бірлескен күш-жігеріне талдау жасау.  

- меңгеру: машықтануы қажет: ТМД елдерінің дүниежүзілік қоғамдастықта рөлін арттыруына 

бағытталған бірлескен күш-жігерін арттыруына әлеуметтік ойлау, талдау жасау. 

Пән кәсіби, зерттеу құзіреттілігін – саяси үрдістер мен қатынастардың ғылыми зерттеулеріне 

қатысуға қабілетті болуды қалыптастыруға, әлемдік ұйымдардың түрлі деңгейлерінде саяси 

құбылыстар туралы көзқарастарды талдау және түсінудің әдістерін иегеру бағытталған.  

 

Целью курса является формирование у студентов представления о политической истории стран 

СНГ - основных этапах формирования основных органов, проблемы и конфликты в рамках 

содружества, перспективы и возможности дальнейшего развития отношений, роль СНГ в мировом 

сообществе. 

Содержание курса: создание СНГ: цели, принципы, задачи; членство в СНГ; формирование 

основных органов Содружества; экономической, политической, социальной и гуманитарной 

интеграции стран СНГ; политической жизни, этнополитические конфликты в странах СНГ. В 

результате изучения  дисциплины студент должен 

 - знать: основные документы СНГ, структурные элементы, совместные действия участников 

координации СНГ в политическом, экономическом, военно-стратегическом, национальном и 

культурном пространстве, принимая во внимание, особенности стран-членов СНГ;  

- уметь: анализировать действия стран СНГ в совместных усилиях по повышению роли СНГ в 

мировом сообществе; 

 - обладать навыками: социологического мышления при анализе действий стран СНГ по 

организации совместных усилий по повышению роли СНГ в мировом сообществе. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, исследовательской компетенций: 

способность к участию в научных исследованиях политических процессов и отношений, владение 



методами анализа и интерпретации представлений о политических явлениях на различных уровнях 

организации мира 

 

The aim of the course is formation of students' ideas about the political history of the UIS countries - 

the main stages of the major organs, problems and conflicts within the community, the prospects and 

possibilities of further development of relations, the role of the UIS in the world community. 

Course content: creation of the UIS: the goals, principles, objectives; membership in the UIS the CIS; 

the formation of the main bodies of the Commonwealth; economic, political, social and humanitarian 

integration of the UIS countries; political life, ethnic and political conflicts in the UIS countries. 

As a result of study of discipline student should  

- know: the basic documents of the UIS, the structural elements, the joint actions of the participants of 

the UIS coordination in the political, economic, military-strategic, national and cultural space, taking into 

account the peculiarities of the UIS member states; 

- be able to: analyze the actions of the UIS countries in joint efforts to increase the role of the UIS in 

the world community; 

- possess skills: sociological thinking when analyzing the actions of the UIS countries on the 

organization of joint efforts to increase the role of the UIS in the world community. 

The discipline is aimed at the formation of professional research competencies: the ability to 

participate in the research of political processes and relationships, knowledge of methods of analysis and 

interpretation of concepts of political phenomena at different levels of organization of the world 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: / 

Диплом жұмысын (жобасын) жазу және қорғау 

Написание и защита дипломной работы (проекта) 

Writing and defense of the thesis (project) 

 

Рекомендуемая литература: 
1. Аминов, Т. М. Современная история Казахстана  : [учеб. пособие] / Т. М. Аминов ; М-во образования и науки РК. - Алматы : 

Бастау, 2017. - 456 с. 
2. Бурханов К. Казахстанский путь в дилемме: Восток или Запад? / К. Бурханов, С. Булекбаев.- Астана: Елорда, 2010.- 336с. 6 

3. Абдрахманова, Б. М. История Казахстана: власть, система управления, территориальное устройство в XIX веке / Б. М. 

Абдрахманова. - Караганды :Гласир, 2010. - 242 с. 11 
4. Федоров В. А. История России. 1861-1917: учебник / В. А. Федоров.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2011.- 482с. 10 

5. Новейшая истори России. 1914-2009: учеб. пособие / под ред. М. В. Ходякова.- 4-е изд.- М.: Юрайт, 2010.- 532с. 5 

6. Алимов, С. В. История правовых и политических учений   : [учеб. пособие] / С. В. Алимов ; М-во образования и науки РК. - 
Алматы :Бастау, 2010. - 295 с. :портр. 40 

 

Ұсынылған зерттеу әдебиеттер: 
1.  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. - 184 бет. - (Кәсіптік білім). 
2. Әмірова Бибісара Этностық жаңсақ нанымдар: теориясы мен практикасы [] : монография / Б. Ә. Әмірова. - Қарағанды : ЖК 

"Ақнұр баспасы", 2013. - 336 бет. 

3. Саясаттану: ҚР Білім және ғылым министрлігі жоғары техникалық оқу орындары студенттеріне арналған оқулық ретінде 
ұсынған / Ұ. Сыдықов. - 2-ші бас. - Алматы : Эверо, 2014. - 96 бет. 

4. Саясат теориясы және саясаттану пәнін оқыту әдістемесі : оқу құралы / С. Т. Мейірманов. - Алматы : Эверо, 2017. - 188 бет. 

5. Қоғамдық саясат.Саясат, талдау және баламалар [Текст] : оқулық / М. Е. Крафт, С. Р. Фурлонг ; ҚР білім және ғылым 
министрлігі [ағылшын тілінен ауд. М.Е Баспаков және т.б. ]. - Алматы : Дәуір, 2017. - 468 бет. - (Жоғары оқу орындарының қауымдастығы) 

6. Әбсаттаров Р.  Саясаттану негіздері :  екі томдық оқу құралы. – Өзгертіліп, толық. 3-ші бас.- Алматы : Қарасай, 2018.-Т. 1.- 72 

бет.- 200 экз 
7. Тәуелсіз Қазақстанның саяси тарихы : оқиғалар жылнамасы / [ред. Н. Керей]. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2010. - 464 бет.- 

2 экз. 

 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс, қазақ 

 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 
Тип 

дисциплины 

Код дисциплины  Название курса Год 

 обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 



БД 

BS 

КВ 

SC 

VVPRK -4202 Қазақстан Республикасының ішкі 

және сыртқы саясаты 

Внутренняя и внешняя политика 

Республики Казахстан 

Internal and external policy of the 

Republic of Kazakhstan 

4 7   7 

Оқытушының аты-жөні / Ст. преподаватель Жиренова А.Т. 

Ф.И.О лектора/профессора  

Пререквизиттер / Пререквизиты:/ Prerequisites:  

Халыкаралық қатынастар теориясы  

Теория международных отношений  

The theory of international relations  

 

Курсты игеру барысында студенттер Қазақстанның тәуелсіздік алғаннан бері басқа 

мемлекеттер мен халықаралық саяси ұйымдармен өзара әрекеттестігін, әлемдік сахнада алатын орны 

мен атқарып жатқан барлық міндеттерін түпкілікті тануға, сонымен бірге бұл үрдістін мемлекеттің 

ішкі саясатымен байланысын айқындауға мүмкіндік береді. 

Мақсаты: Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясатының басты бағыттарына 

талдау жүргізу. 

Студент пәнді игеру нәтижесінде білуі қажет: 

- Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясат ұғымының мәні мен мазмұнын, 

мақсаты мен міндеттерін; сыртқы саясатқа қатысты шешім қабылдайтын билік органдарының 

құрамын, ұйымдасуы мен психологиясын білу; Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы 

саясатының бірлігі мен өзара байланысын білу. 

- іскерлігі: жанжалдар мен қайшылықтарды шешімін табуда саяси құралдардың рөлін анықтау; 

халықаралық қатынастардың көпұлттық жүйесінің қалыптасуын білу. 

- меңгеру: Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясатының қызмет ету 

принциптерін, жүзеге асыру формаларын, әдіс-тәсілдері мен мақсаттарын білу; Қазақстан 

Республикасының сыртқы саясатының қазіргі жағдайдағы қалыптасуы мен жүзеге асуының 

механизмдері мен тәсілдерін анықтай білу. 

Пәнді оқыту барысында келесі құзіреттілік қалыптастырылады: жалпы мәдени, кәсіби, 

дүниетанымдық, зерттеушілік. 

 

Целью курса является анализ направлений внутренней и внешней политики государства.  

Содержание курса раскрывает сложность и своеобразие исторических условий обретения 

Казахстаном независимости, процесс вхождения Республики Казахстан в мировое сообщество, 

многообразие форм и методов сотрудничества, как с отдельными странами, так и с международными 

организациями и союзами.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: понятие, сущность, цели и функции внутренней и внешней политики РК. Состав, 

организацию, психологию властвующих групп, принимающих решения в сфере внешней политики. 

Взаимосвязь и единство внутренней и внешней политики РК. 

- уметь: определять роль политических средств в разрешении конфликтов и противоречий; 

становление многонациональной системы международных отношений. 

- иметь навыки: знание принципов функционирования внутренней и внешней политики РК: 

форм осуществления; методов, средств и целей. Определять механизмы и способы формирования и 

реализации внешней политики РК в современных условиях.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные, профессиональные, мировоззренческая, исследовательская. 

 

The aim of the course is the analysis of internal and foreign policy of the state. The content of the 

course reveals the complexity and uniqueness of the historical conditions of Kazakhstan's independence, the 

process of entering the Republic of Kazakhstan into the world community, a variety of forms and methods of 

cooperation both with individual countries and with international organizations and unions. 

As a result of study of discipline a student must: 



- know: the concept, the essence, purpose and function of the internal and foreign policy of the 

Republic of Kazakhstan. The composition, organization, psychology of ruling groups, decision-makers in the 

field of foreign policy. The relationship and the unity of the internal and foreign policy of Kazakhstan. 

- be able to: identify the role of poetic means in the resolution of conflicts and contradictions; the 

establishment of a multinational system of international relations. 

- to have the skills: knowledge of the principles of functioning of domestic and foreign policy of 

Kazakhstan: forms of exercise; methods, means and goals. Identify the mechanisms and methods of formation 

and implementation of foreign policy of Kazakhstan in modern conditions. The process studying the discipline 

aimed at the formation of the following competencies: general cultural, professional, ideological, research. 

Постреквизиттер / Постреквизиты /Postrequisites: / 

Диплом жұмысын (жобасын) жазу және қорғау 

Написание и защита дипломной работы (проекта) 

Writing and defense of the thesis (project 

 

Рекомендуемая литература: 
1.Батюк, В. И. Мировая политика: учебник для академического бакалавриата / В. И. Батюк- М.: Издательство Юрайт, 2016. — 256 

с. — Серия: Бакалавр. Академический курс. 

2.Латышева В  Социология и политология : учеб. для акад. бакалавриата / В. В. Латышева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 

2017. - 337 с. - (Бакалавр. Академический курс). 

3. Медеубаева Ж.Халықаралық қатынастар теориясы : оқу құралы / Ж. М. Медеубаева, А. М. Ноғаева. - толық., 2-ші бас. - Алматы : 

Эверо, 2014. - 182 бет. 

4.  Кнутсен, Торбьорн Л. Халықаралық қатынастар теориясының тарихы : [оқулық] / Т. Л. Кнутсен ; [қазақ тіліне ауд. Н.Сайбекова 
және т.б. ]. - 3-ші бас. - Алматы : Дәуір, 2017. - 507 бет. 

5.  Иватова, Ләйлә Мырзалықызы.Халықаралық қатынастар теориясы : оқу құралы / Л. М. Иватова, Ә. С. Қайдарова, Ә. Т. 

Мухитденова. - Алматы : Қазақ университеті, 2014. - 292 бет. 
6. Международные отношения и мировая политика [] : учеб. для бакалавриата и магистратуры / под ред. П. А. Цыганкова. - М. : 

Юрайт, 2017. - 290 с. 

7. Мажиденова Д. М. Теория международных отношений [] : учеб. пособие / Д. М. Мажиденова, К. Г. Шерьязданова ; Акад. гос. 
управления при Президенте РК. - Алматы : Қазақ университетi, 2016. - 146 с 

8. Нуртазина, Р. А. Внутренняя и внешняя политика Республики Казахстан [] : [учеб. пособие] / Р. А. Нуртазина ; М-во 

образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2015. - 296 с. 
9. Гаджиев  К.С. Геополитика [] : учеб. для вузов / К. С. Гаджиев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 479 с. - (Основы 

наук) 
10.   Родионова, Ирина Александровна. Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы [] : оқу құралы / И. А. 

Родионова, Г. Н. Нүсіпова, А. Ә. Тоқбергенова. - Алматы : Қазақ университеті, 2014. - 413 бет.министрлігі [ағылшын тілінен ауд. М.Е 

Баспаков және т.б. ]. - Алматы : Дәуір, 2017. - 468 бет. - (Жоғары оқу орындарының қауымдастығы) 
 

Ұсынылған зерттеу әдебиеттер: 
1. Мекебаева М.А. Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясаты : оқу құралы.-Алматы : Қазақ университеті, 2016.-128 

бет.-15 экз 

2. Мейірманов С. Т. Саясат теориясы және саясаттану пәнін оқыту әдістемесі : оқу құралы / С. Т. Мейірманов. - Алматы : Эверо, 

2017. - 188 бет.-25 экз 
3. Нұртазина Р.Ә. Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясаты : оқу құралы.-Алматы : Бастау, 2015.-304 бет.- 25 экз. 

4. Крафт М. Е. Қоғамдық саясат.Саясат, талдау және баламалар  : оқулық / М. Е. Крафт, С. Р. Фурлонг ; ҚР білім және ғылым 

министрлігі [ағылшын тілінен ауд. М.Е Баспаков және т.б. ]. - Алматы : Дәуір, 2017. - 468 бет. -25 экз. 

 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс, қазақ 

 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Assessment methods / forms: rating, exam 

Language: Russian, Kazakh 

 

Тип 

дисциплины 

Код дисциплины  Название курса Год 

 обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 



БД 

BS 

КВ 

SC 

AIKSM-3220 

 

PPRIB -3220 

 

PPRIS-3220 

Аймақтық интергациясы мен 

қауіпсіздіктің саяси мәселелері 

Политические проблемы 

региональной интеграции и 

безопасности 

Political issues of regional integration 

and security 

3 5 5 

Оқытушының аты-жөні / Ст. преподаватель Жиренова А.Т. 

Ф.И.О лектора/профессора  

 

Пререквизиттер / Пререквизиты:/ Prerequisites: 

Қазақстан Республикасының аймақтық саясаты/ Региональная политика Республики 

Казахстан / Regional Policy of the Republic of Kazakhstan 

Курс қоғам мен мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени өміріндегі 

қауіпсіздік және интеграция мәселелерімен танысуға мүмкіндік береді. 

Курстың мақсаты аймақтық қауіпсіздік тұжырымдамасының қалыптасуы (мемлекетаралық 

қатынас адамзат барлық тарихы барысында), экономикалық, әлеуметтік, саяси және гуманитарлық 

саладығы қауіпсіздіктің ұлттық жүйесін құруға қатысты маңызды тұжырымдармен таныстыру. 

Курс мазмұны: дамуын және интеграция түрлері (жаһандық және өңірлік, тік және көлденең); 

интеграция және ыдырауы; тарих, даму негізгі кезеңдері мен әлемдегі интеграциялық үрдістер; 

Орталық Азия аймақтық ынтымақтастық және облысы мен басқа интеграция мәселелері. 

Студент пәнді игеру нәтижесінде білуі қажет: 

 - Қазақстан аймақтарының әлеуметтік-мәдени, экономикалық, инвестициялық әлеуетін білу, 

инновациялық жобаларды жүзеге асыруда мүмкін боларлық қауіптерді көре білу. 

 - іскерлігі: мемлекеттік-ұлттық және дамудың халықаралық приоритеттері аясында 

аймақтардың қазіргі жағдайы мен даму динамикасына сараптама жүргізе алу. 

- меңгеруі: аймақтардың өзгешелігі мен нәтижеге жету мүмкіндіктерін ескере отырып, 

мемлекеттің индустриалды-инновациялық саясатын жүзеге асыра алу. 

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, зерттеушілік құзіреттілікті қалыптастыруға 

бағытталады. 

 

Курс знакомит с понятием и проблемами безопасности и интеграции в социально-

экономической, политической, культурной жизни общества и государства.  

Целью курса является формирование концепции региональной безопасности 

(межгосударственные отношения на протяжении всей истории человечества), национальный режим 

безопасности в экономическом, социальном, политическом, гуманитарном плане.  

Содержание курса: понятие, типы и виды интеграции (глобальная и региональная, 

вертикальная и горизонтальная); интеграция и дезинтеграция; история, основные этапы развития и 

особенности объединительных процессов в мире; Центрально-Азиатское региональное сотрудничество 

и проблемы интеграционных процессов в регионе  и другие вопросы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: социокультурный, экономический, инвестиционный потенциал регионов Казахстана, 

особенности и возможные риски в реализации тех или иных инновационных проектов.  

- уметь: проводить анализ состояния и динамику развития региона в контексте государственно-

национальных и международных приоритетов развития. 

- иметь навыки: воплощать индустриально – инновационную политику государства в контексте 

региональных особенностей и возможностей достижения результата.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные, профессиональные, мировоззренческая, исследовательская. 

 

The course is to introduce the concept and problems of security and integration in the socio-economic, 

political and cultural life of society and the state. 



The aim of the course is to develop the concept of regional security (inter-state relations throughout 

the history of mankind), the national security regime in economic, social, political and humanitarian terms. 

Course content: concept, types and kinds of integration (global and regional, vertical and horizontal); 

integration and disintegration; the story, the main stages of development and the integration processes in the 

world; Central Asian regional cooperation and problems of integration in the region and other vporosy. 

As a result of study of discipline a student must: 

- know: socio-cultural, economic and investment potential of the regions of Kazakhstan, features and 

possible risks in the implementation of these innovative projects; 

- be able to: analyze the status and dynamics of development of the region in the context of state and 

national and international development priorities. 

- to have the skills to: implement industrial - innovation policy in the context of regional features and 

capabilities to achieve the result.  

The process of studying the discipline aimed at the formation of the following competencies: general 

cultural, professional, ideological, research. 

Постреквизиттер / Постреквизиты:/ Postrequisites: / 

Бітіру жұмыстарын жазу және қорғау/ 

Написание и защита выпускной работы/  

writing and defense of master's work 

Рекомендуемая литература: 
1.Батюк, В. И. Мировая политика: учебник для академического бакалавриата / В. И. Батюк- М.: Издательство Юрайт, 2016. — 256 

с. — Серия: Бакалавр. Академический курс. 
2.Латышева В  Социология и политология : учеб. для акад. бакалавриата / В. В. Латышева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 

2017. - 337 с. - (Бакалавр. Академический курс). 

3. Международные отношения и мировая политика  : учеб. для бакалавриата и магистратуры / под ред. П. А. Цыганкова. - М. : 
Юрайт, 2017. - 290 с. 

4. Мажиденова Д. М. Теория международных отношений  : учеб. пособие / Д. М. Мажиденова, К. Г. Шерьязданова ; Акад. гос. 

управления при Президенте РК. - Алматы : Қазақ университетi, 2016. - 146 с 
5. Нуртазина, Р. А. Внутренняя и внешняя политика Республики Казахстан [] : [учеб. пособие] / Р. А. Нуртазина ; М-во 

образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2015. - 296 с. 

6. Гаджиев  К.С. Геополитика : учеб. для вузов / К. С. Гаджиев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 479 с. - (Основы 
наук) 

 

Ұсынылған зерттеу әдебиеттер: 
1. Медеубаева Ж.Халықаралық қатынастар теориясы : оқу құралы / Ж. М. Медеубаева, А. М. Ноғаева. - толық., 2-ші бас. - Алматы : 

Эверо, 2014. - 182 бет. 
2.  Кнутсен, Торбьорн Л. Халықаралық қатынастар теориясының тарихы : [оқулық] / Т. Л. Кнутсен ; [қазақ тіліне ауд. Н.Сайбекова 

және т.б. ]. - 3-ші бас. - Алматы : Дәуір, 2017. - 507 бет. 

3.  Иватова, Ләйлә Мырзалықызы.Халықаралық қатынастар теориясы : оқу құралы / Л. М. Иватова, Ә. С. Қайдарова, Ә. Т. 
Мухитденова. - Алматы : Қазақ университеті, 2014. - 292 бет. 

4.  Родионова, Ирина Александровна. Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы [] : оқу құралы / И. А. 

Родионова, Г. Н. Нүсіпова, А. Ә. Тоқбергенова. - Алматы : Қазақ университеті, 2014. - 413 бет. 
 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс, қазақ 

 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 
Тип 

дисциплины 

Код дисциплины  Название курса Год 

 обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

SK-4311 

PP -4311 

PN-4311 

Саяси келіссөздер 

Политические переговоры 

Political negotiations 

4 7  5 

Оқытушының аты-жөні / Ст. преподаватель Жиренова А.Т. 

Ф.И.О лектора/профессора  

 

Пререквизиттер / Пререквизиты:/ Prerequisites:  

Логика, Саясат теориясы, Саяси әлеуметтану, Саяси жүйелер мен режим, Саяси мәдениет және 

идеология, Саяси риторика, Салыстырмалы саясаттану /  



Логика, Теория политики, Политическая социология, Политические системы и режимы, 

Политическая культура и идеология, Политическая риторика, Сравнительная политология / 

 Logic, Theory of politics, Political sociology, Political systems and regimes, Political culture and 

ideology, Political rhetoric, Comparative Politics 

Пәнді оқытудың мақсаты нақты тәжірибелік жағдайаттарында келіссөздер процессінің 

теориялық постулаттарын қолдана білуді қалыптастыру, келіссөздерді жүргізуді ұйымдастыру 

тәсілдері және әдістерін мақсатты бағытталған дайындықта жүзеге асыра алуы, келіссөз процесстерін 

ұйымдастыру тәсілдерімен таныстыру және оны аяқтау;  келіссөздердің қорытындысы бойынша 

керекті құжаттарды құру ерекшеліктері және сипаттамасымен танысу, оны құрастырудағы белгілі 

іскерлікті үйрету. 

Студент пәнді игеру нәтижесінде білуі қажет: 

- қазіргі таңда ғылым келіссөздер жөнінде немен айналысады (тұтастық ретінде сондай-ақ 

саяси келіссөздер  бөлігі), оның қалыптасуы және даму тарихы қандай, басқа әлеуметтік-гуманитарлық 

және саяси пәндер қатарындағы рөлі;  

- іскерлігі: қазіргі Қазақстандағы келіссөздер процесстеріне талдау жасауда келіссөздер 

ғылымдарының аймағындағы теориялық білімдерді қолдану; 

- меңгеруі: саяси келіссөздер ерекшеліктеріндегі келіссөздер прецеденттерін талдау іскерлігі, 

сондай-ақ саяси мәселелерді шешумен байланысты келіссөздер жүргізу дағыдысы. 

Студенттердің пәнді меңгеру нәтижесінде келесі құзіреттіліктің  қалыптасуы қажет: кәсіби,  

зерттеушілік, дүниетанымдық.  

 

Целью дисциплины является формирование умений применять теоретические постулаты 

переговорного процесса в конкретной практической ситуации.  

Содержание курса включает: планирование проведения переговоров, методы и способы их 

осуществления, ознакомление с приемами организации переговорного процесса и порядком его 

завершения; ознакомление с характером и особенностями составления соответствующих документов 

по итогам переговоров, обучение определенным навыкам их составления.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: чем занимается современная наука о переговорах (как в целом, так и в части 

политических переговоров), каковы история ее становления и развития, место в ряду других 

социально-гуманитарных и политологических дисциплин; 

- уметь: применить теоретические знания в области переговорной науки к анализу 

переговорных процессов в современном Казахстане; 

- владеть навыками: навыками анализа прецедентов переговоров, в особенности политических 

переговоров, а также навыками ведения переговоров, связанных с решением политических проблем.  

В результате освоения студентами дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: профессиональные, исследовательские, мировоззренческие. 

 

The purpose of discipline is to develop the ability to apply theoretical postulates of the negotiation 

process in a particular practical situation, 

Course contents include planning conventions, methods and ways of their realization, acquaintance 

with the methods of organization of the negotiation process and the procedure for its completion; 

familiarization with the nature and characteristics of drawing up the relevant documents after the talks, 

teaching specific skills of their compilation. 

As a result of the development of discipline a student must: 

- know: what the modern science of the negotiations (both in general and in terms of political 

negotiations), what is the history of its formation and development, in a number of other socio-humanitarian 

and political science disciplines; 

- be able to: apply the theoretical knowledge in the field of science to the analysis of the negotiating 

negotiation processes in modern Kazakhstan; 

- have skills: analytical skills precedent negotiations, especially political negotiations, and negotiating 

skills, related to the solution of political problems. 

As a result, mastering student discipline should be formed following competencies: professional, 

research, ideological. 

Постреквизиттер / Постреквизиты:/ Postrequisites:  

Саяси технология./ 

Политические технологии/  



Political technologies 

 

Рекомендуемая литература: 
1.GR и лоббизм: теория и технологии: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под ред. В. А. Ачкасовой, И. Е. 

Минтусова, О. Г. Филатовой. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 315 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс. 

2..Гаджиев, К. С. Введение в политическую теорию: учебник для академического бакалавриата / К. С. Гаджиев. — М.: 

Издательство Юрайт, 2015. — 367 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. 
3. Козырев, Г.И. Основы социологии и политологии [] : учеб. для сред. проф. образования / Г. И. Козырев. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2018. - 271 с. 
4. Сирота, Н. М. Политическая конфликтология [Текст]  : учеб. пособие для бакалавров и магистрантов / Н. М. Сирота. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. :Юрайт, 2017. - 106 с.  

5. Внешнеполитическая деятельность Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева в 2011 году [Текст]  / [под ред. Б. К. 

Султанова]. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2012. - 620 с. : ил. - 25 

 

Ұсынылған зерттеу әдебиеттер: 
1. 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. - 184 бет. - (Кәсіптік білім). 
2. Саясаттану: ҚР Білім және ғылым министрлігі жоғары техникалық оқу орындары студенттеріне арналған оқулық ретінде 

ұсынған / Ұ. Сыдықов. - 2-ші бас. - Алматы : Эверо, 2014. - 96 бет. 

3. Саясат теориясы және саясаттану пәнін оқыту әдістемесі : оқу құралы / С. Т. Мейірманов. - Алматы : Эверо, 2017. - 188 бет. 
4. Қоғамдық саясат.Саясат, талдау және баламалар [Текст] : оқулық / М. Е. Крафт, С. Р. Фурлонг ; ҚР білім және ғылым 

министрлігі [ағылшын тілінен ауд. М.Е Баспаков және т.б. ]. - Алматы : Дәуір, 2017. - 468 бет. - (Жоғары оқу орындарының қауымдастығы) 

5  Козырев, Г.И. Основы социологии и политологии [] : учеб. для сред. проф. образования / Г. И. Козырев. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- М. : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2018. - 271 с. 

6. Әліпбаев А.Р. Халықаралық қақтығыстар және оларды реттеу жолдары : оқу құралы / А. Р. Әліпбаев, Б. З. Бөжеева. - Алматы : 

Қазақ университеті, 2016. - 252 бет.- 10 экз. 
7. Әліпбаев А.Р. Халықаралық келіссөздер : оқу құралы / А. Р. Әліпбаев. - Алматы : Қазақ университетi, 2012. - 404 бет.- 5 экз. 

 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс, қазақ 

 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 
Тип 

дисциплины 

Код дисциплины  Название курса Год 

 обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

БД 

BS 

КВ 

SC 

SM-3218 

PM -3218 

PM-3218 

Саяси менеджмент 

Политический менеджмент 

Political Management 

3 6   7 

Оқытушының аты-жөні / к.ф.н. Сейтембетов Е.Ж. 

Ф.И.О лектора/профессора 

Пререквизиттер / Пререквизиты:/ Prerequisites: / 

Саяси билік, Саяси жүйелер мен режимдер/ 

Политическая власть, Политические системы и режимы/ 

Political power, Political systems and regimes 

Курс саяси менеджмент бойынша ғылыми тұжырымдамаларды, доктриналарды, нормативті-

құқықтық және жетекші құжаттарды игеруді, қоғамдық жүйелердегі басқарудың ерекшеліктері мен 

саяси-басқарушылық индикаторларын, Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет жүйесі мен 

саяси менеджменттің ерекшелік мәнін тануды көздейді.  

Курс мақсаты: қазіргі саясаттағы менеджмен жүйесі, саяси шешімдерді қабылдау мен жүзеге 

асыру әдістері, саяси технологияларды қолдану және саяси консалтинг туралы түсінік қалыптастыру. 

  Студент пәнді игеру нәтижесінде білуі қажет: 

 - білу: саяси менеджмент саласындағы маңызды ұғымдар, анықтамалар, басты ережелер, 

ғылыми тұжырымдамалар, доктриналар, нормативті-құқықтық актілер мен жетекшілік іс-құжаттарды 

білу;  

 - іскерлігі: саясаттағы басқару өзгешелігін анықтай алу, оның мүмкін боларлық салдарын 

талдай білу; басқарудың қазіргі саяси технологиялар жүйесінде дұрыс бағыт-бағдар ұстану. 

- меңгеруі: саяси менеджменттің ұғымдық-категориялар аппаратын қолдану қабілетіне ие болу. 



Пәнді оқыту барысында келесі құзіреттілік қалыптастырылады: жалпы мәдени, кәсіби, 

дүниетанымдық, зерттеушілік. 

 

Целью курса является формировании представление о менеджменте в системе современной 

политологии, знание методов принятия и реализации политических решений, умение применять 

политические технологии, формирование навыков политического консалтинга. 

Содержание курса раскрывает научные концепции, доктрины, нормативно-правовые акты и 

руководящие документы в области политического менеджмента; особенности управления и политико-

управленческие индикаторы в общественных системах; особенности системы госслужбы и 

политического менеджмента в Республике Казахстан. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

-знать: ключевые понятия, определения, основные положения, научные концепции, доктрины, 

нормативно-правовые акты и руководящие документы в области политического менеджмента; 

- уметь: определять специфику управления в сфере политики, анализировать его возможные 

последствия; ориентироваться в системе современных политических технологий управления;  

- иметь навыки: владения понятийно-категориальным аппаратом, используемым в сфере 

политической менеджмента.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные, профессиональные, мировоззренческая, исследовательская. 

 

The course is focused on the representation of management in the system of modern political science, 

knowledge of the methods of making and implementing political decisions, the ability to apply political 

technologies, the formation of political consulting skills. 

The content of the course reveals the scientific concepts, doctrine, regulations and guidelines in the 

field of political management; particularly governance and political and administrative systems of social 

indicators; especially the civil service system and political management in the Republic of Kazakhstan. 

As a result of study of discipline a student must: 

- know: key concepts, definitions, basic provisions, scientific concepts, doctrine, regulations and 

guidelines in the field of political management; 

- be able to: identify the specifics of management in the sphere of politics, to analyze its possible 

consequences; navigate in the modern political management technologies; 

- to have the skills: possession of conceptual and categorical apparatus used in political management. 

The process of studying the discipline aimed at the formation of the following competencies: general cultural, 

professional, ideological, research. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты: /Postrequisites: / 

Саяси конфликтология 

Политическая конфликтология 

Political Conflict 

 

Рекомендуемая литература: 
1.Туронок, С. Г. Политический анализ и прогнозирование: учебник для бакалавриата и магистратуры / С. Г. Туронок. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — 291 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс 

2. Политический анализ и прогнозирование / Под ред. В.А. Семенова, В.Н. Колесникова. - СПб.: Питер, 2014. - 432 с. 

3. Беркутова Е.Основные контуры региональной политики Республики Казахстан: стратегическое планирование, власть и 
экономика  доклад /Е. Беркутова ; ИМЭП. - Астана ; Алматы : [б. и.], 2015. - 74 с 

4.  Пушкарева, Г. В. Политический менеджмент : учебник и практикум для акаде-мического бакалавриата / Г. В. Пушкарева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. — 365 с. 

 

Ұсынылған зерттеу әдебиеттер: 
1. Крафт М. Е. Қоғамдық саясат.Саясат, талдау және баламалар  : оқулық / М. Е. Крафт, С. Р. Фурлонг ; ҚР білім және ғылым 

министрлігі [ағылшын тілінен ауд. М.Е Баспаков және т.б. ]. - Алматы : Дәуір, 2017. - 468 бет. -25 экз. 

2. Мұхтарова Қ.С. Қазақстан Республикаында мемлекеттік қызметті ұйымдастыру : оқу құралы / Қ. С. Мұхтарова, Ғ. Н. 

Сансызбаева, Г. С. Смағұлова. - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 196 бет.- 15 экз. 

3. Кусаинов, Халел Хаймуллиұлы. Аймақтық экономика және басқару [] : оқу құралы / Х. Х. Кусаинов, Н. Т. Әжмұрат. - Алматы : 

Бастау, 2013. - 216 бет. 

 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс, қазақ 

 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 



Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 
Тип 

дисциплины 

Код дисциплины  Название курса Год 

 обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
GSM -3314 

Қазіргі заман геосаясаты 

Геополитика современного мира 

The geopolitics of the modern world 

3 5   5 

Оқытушының аты-жөні / к.и.н. Шуршитбай Б. 

Ф.И.О лектора/профессора 

Пререквизиттер / Пререквизиты:/ Prerequisites: / 

Саяси тарих, Саясат теориясы./ 

Политическая история, Теория политики  

Political History, Theory of politics  

Курс мақсаты: қазіргі заманғы әлемдік дамудың геостратегиялық, әлемдік экономикалық, 

демографиялық, тарихи және мәдени аспектілері арасындағы нақты байланыс орнатуға, жаһандық 

және өңірлік деңгейлерде дағдылары мен дағдыларын геосаяси талдау жасау үшін. 

Курстың мазмұны: геосаясаттың мәні және заманауи ұғымы, геосаяси тұжырымдамалары, 

қазіргі халықаралық қатынастардың геосаяси сараптамасы, Қазақстанның қазіргі әлемнің  геосаяси 

жағдайындағы орны мен рөлі, Қазақстан Республикасының геосаяси факторы. 

Студент пәнді игеру нәтижесінде білуі қажет: 

 - білуі: геополитиканың негізгі теориясы және негізгі категорияларының мазмұны, геосаяси 

талдауды пайдалану технологиясы; геосаяси теориясы мен тәжірибесінің негізгі мәселелері; 

 - іскерлігі: әлемдік тарихи процесстерге бағыттылығы, идеологиялық тұжырымдамаларды 

сыни тұрғыдан талдау және ашу, геосаяси теориясы мен тәжірибесі аясында жасау; әлемдегі және 

мемлекеттегі саяси жағдайаттарды талдау мақсатында геосаяси моделін, геосаяси талдау барысында 

анықталған заңдылықтарды пайдалану;  

- меңгеру: қоғам мәселелерін талдауға тұтастық тұрғысынан келу іскерлігі; халықаралық 

қатынастарды геосаяси талдау іскерлігі; қоғамдық құбылыстарды жалпы ғылыми принциптермен тану; 

нормативті-құқықтық құжаттармен жұмыс істеу іскерлігі. 

Пәнді оқыту барысында келесі құзіреттілік қалыптастырылады: жалпы мәдени, кәсіби, 

коммуникативті. 

 

Цель курса: сформировать умения и навыки анализа геополитической ситуации на мировом и 

региональных уровнях, устанавливать реальные связи между геостратегическими, 

мирохозяйственными, демографическими и историко-культурными аспектами современного мирового 

развития. 

Содержание курса: сущность и современное понимание геополитики, геополитические 

концепции, геополитический анализ современных международных отношений, место и роль 

Казахстана в современной геополитической картине мира, геополитические факторы Республики 

Казахстан. 

В результате изучения курса обучающийся должен: 

- знать: содержание основных категорий и основные теории геополитики; технологию 

применения геополитического анализа; основные проблемы теории и практики геополитики; 

- уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, распознавать и критически 

анализировать идеологические концепты, разработанные в рамках теории и практики геополитики; 

использовать закономерности, выявленные в ходе геополитического анализа, а также геополитические 

модели в целях анализа политической ситуации в мире и государстве; 

- владеть навыками: целостного подхода к анализу проблем общества; навыками 

геополитического анализа международных отношений; общенаучными принципами познания 

общественных явлений; навыками работы с нормативно-правовыми документами. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: общекультурные, 

профессиональные, коммуникативные. 

 



Course objective: to generate skills and geopolitical analysis of skills in the global and regional levels, 

to establish real connections between the geo-strategic, world economic, demographic, historical and cultural 

aspects of contemporary world development. 

Course content: Essence and the modern understanding of geopolitics, geo-political concepts, 

geopolitical analysis of contemporary international relations, the role and place of Kazakhstan in the modern 

geopolitical picture of the world, geopolitical factors the Republic of Kazakhstan. 

A result of study the course the student should: 

- know: the content of basic categories and basic theories of geopolitics; technology use geopolitical 

analysis; the main problems of the theory and practice of geopolitics; 

- be able to: navigate the world historical process, to identify and critically analyze the ideological 

concepts developed in the theory and practice of geopolitics; use patterns identified during analysis of the 

geopolitical and geo-political model to analyze the political situation in the world and the state; 

- Have the skills of a holistic approach to the analysis of social problems; skills geopolitical analysis of 

international relations; general scientific knowledge of the principles of social phenomena; skills to work with 

legal documents. 

As a result of mastering the discipline formed following competencies: general cultural, professional, 

communicative. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Халықаралық қатынастар теориясы, ҚР сыртқы саясат доктринасы, Әлемдік саяси процесс/ 

Теории международных отношений, Внешнеполитическая доктрина РК, Мировой 

политический процесс/  

Theories of international relations, Foreign policy doctrine of Kazakhstan, The world political process 

 

Рекомендуемая литература: 
1.Батюк, В. И. Мировая политика: учебник для академического бакалавриата / В. И. Батюк- М.: Издательство Юрайт, 2016. — 256 

с. — Серия: Бакалавр. Академический курс. 

2. Международные отношения и мировая политика : учеб. для бакалавриата и магистратуры / под ред. П. А. Цыганкова. - М. : 
Юрайт, 2017. - 290 с. 

3. Нуртазина, Р. А. Внутренняя и внешняя политика Республики Казахстан [] : [учеб. пособие] / Р. А. Нуртазина ; М-во образования 

и науки РК. - Алматы : Бастау, 2015. - 296 с. 
4.. Гаджиев  К.С. Геополитика [] : учеб. для вузов / К. С. Гаджиев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 479 с. - (Основы 

наук) 

5. Василенко, Ирина Алексеевна. Геополитика современного мира : учеб. для акад. бакалавриата / И. А. Василенко. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017 

6. Международные отношения и мировая политика : учеб. для бакалавриата и магистратуры / под ред. П. А. Цыганкова. - М. : 

Юрайт, 2017 

 

Ұсынылған зерттеу әдебиеттер: 
1. Медеубаева Ж.Халықаралық қатынастар теориясы : оқу құралы / Ж. М. Медеубаева, А. М. Ноғаева. - толық., 2-ші бас. - Алматы : 

Эверо, 2014. - 182 бет. 

3.  Кнутсен, Торбьорн Л. Халықаралық қатынастар теориясының тарихы : [оқулық] / Т. Л. Кнутсен ; [қазақ тіліне ауд. Н.Сайбекова 
және т.б. ]. - 3-ші бас. - Алматы : Дәуір, 2017. - 507 бет. 

4.  Иватова, Ләйлә Мырзалықызы.Халықаралық қатынастар теориясы : оқу құралы / Л. М. Иватова, Ә. С. Қайдарова, Ә. Т. 

Мухитденова. - Алматы : Қазақ университеті, 2014. - 292 бет. 
5.Родионова, Ирина Александровна. Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы [] : оқу құралы / И. А. 

Родионова, Г. Н. Нүсіпова, А. Ә. Тоқбергенова. - Алматы : Қазақ университеті, 2014. - 413 бет. 

6. Жаманбаева Л.Қ Геосаясат негіздері : оқу құралы / Л. Қ. Жаманбаева. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" 
баспасы, 2014. - 122 бет.-17 экз. 

 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс, қазақ 

 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 
Тип 

дисциплины 

Код дисциплины  Название курса Год 

 обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

БД 

BS 

КВ 

SC 

AS-3219 

SP -3219 

SP-3219 

Әлеуметтік саясат 

Социальная политика  

Social Policy 

3 6   5 

Оқытушының аты-жөні / к.и.н. Шуршитбай Б. 



Ф.И.О лектора/профессора 

Пререквизиттер / Пререквизиты:/ Prerequisites: 

Әлеуметтану,  Саясат теориясы 

Социология, Теория политики  

Sociology , Theory of politics 

 

Курс Қазақстан Республикасының әлеуметтік саясат проблемаларын игеруге бағытталған 

(стратегиясы, мәселелері, басқарылуы мен жоспарлануы).  

Курс мақсаты: әлеуметтік көрсеткіштерге қол жеткізу үшін әлеуметтік даму мен қызметтің 

мақсаты жайында қоғам мен мемлекеттің түсініктері жиынтығы ретінде әлеуметтік саясат туралы 

біліммен қамтамасыз ету.  

Курс мазмұны: дамуын негізгі принциптері, категориялары мен әлеуметтік саясат тетіктері; 

негізгі парадигмалары және әлеуметтік саясат басымдықтары Қазақстан Республикасында және 

шетелде; әлеуметтік саясатының негізгі субъектілерінің сипаттамалары; әлеуметтік және басқа да 

мәселелер түрлі салаларында мемлекеттік әлеуметтік саясат. 

Студент пәнді игеру нәтижесінде білуі қажет: 

- әлеуметтік саясаттың негізгі үлгілерін, қазіргі қоғамдағы, соның ішінде Қазақстандағы 

әлеуметтік құрылым мен үдерістердің ерекшелігін білу, қазіргі ұйымдардағы әлеуметтік үдерістер мен 

басқарудың ерекшеліктерін, өз кәсібінің әлеуметтік маңызын білу;  

- іскерлігі: күнделікті және кәсіби қызметінде әлеуметтік-саяси тұжырымды қолдану, адамдар 

арсындағы әлеуметтік, мәдени, діни айырмашылықты ажырата білу, полимәдени қоғамда өмір сүру, өз 

көзқарасын жеткізе және айқындай білу, топпен жұмыс істей алу, зерттеу жобасын дайындап, жүзеге 

асыра алу.  

- меңгеруі: күрделі емес әлеуметтік зерттеуді дайындай және жүзеге асыра алу, әр-түрлі 

көздерден келіп түскен әлеуметтік ақпаратты талдай алу. 

Пәнді оқыту барысында келесі құзіреттілік қалыптастырылады: жалпы мәдени, кәсіби, 

дүниетанымдық, зерттеушілік. 

 

Курс направлен на изучение проблем социальной политики Республики Казахстан: стратегия, 

проблемы, управление и планирование.  

Цель: овладение знаниями о социальной политике как совокупности представлений общества и 

государства о целях социального развития и деятельности по достижению социальных показателей, 

отвечающих этим целям. 

Содержание курса: сущность, основные принципы, категории и механизмы социальной 

политики; основные парадигмы и приоритеты социальной политики в РК и за рубежом; 

характеристика основных субъектов социальной политики; государственная социальная политика в 

различных отраслях социальной сферы и другие вопросы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные модели социальной политики, особенности социальной структуры и 

процессов в современном обществе, в т.ч. в Казахстане, особенности социальных процессов и 

управления в современных организациях, социальную значимость своей профессии; 

- уметь использовать социально-политическое видение в повседневной и профессиональной 

деятельности, понимать социальные, культурные, религиозные различия между людьми и жить в 

поликультурном обществе, выражать и обосновывать свою точку зрения, работать в группе,  

подготовить и реализовать самостоятельный исследовательский проект; 

- иметь навыки подготовки и реализации несложного социального исследования, анализа 

социальной информации из различных источников.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные, профессиональные, мировоззренческая, исследовательская. 

 

The course is aimed at studying the problems of the social policy of the Republic of Kazakhstan: 

strategy, issues management and planning. 

Purpose: the acquisition of knowledge on social policy as a set of ideas about the society and the state 

for social development and efforts to achieve social indicators that meet these objectives. 

Course content: Essence, the basic principles, categories and mechanisms of social policy; basic 

paradigms and priorities of social policy in the Republic of Kazakhstan and abroad; characteristics of the main 

subjects of social policy; State social policy in the various sectors of social and other issues. 



As a result of studying the discipline student should: 

- know the basic model of social policy, particularly social structures and processes in modern society, 

including in Kazakhstan, especially social processes and management in modern organizations, the social 

importance of their profession; 

- be able to use the social and political vision in daily and professional activities, to understand the 

social, cultural and religious differences between people and live in a multicultural society, to express and 

justify their point of view, work in a group, to prepare and implement an independent research project; 

- to have the skills to prepare and implement simple social studies, analysis of social information from 

different sources. The process of studying the discipline aimed at the formation of the following competencies: 

general cultural, professional, ideological, research. 

Постреквизиттер / Постреквизиты:/ Postrequisites: / 

Әлеуметтік процестің логикасы және басқару мәселелері 

Логика социального процесса и проблемы управления  

The logic of social processes and management issues 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс, қазақ 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Стратегия Казахстан - 2050: новый политический курс состоявшегося государства [Текст]  :  Послание Президента Республики 

Казахстан - Лидера Нации Н. А. Назарбаева народу Казахстана. - Алматы : Юрист, 2013. - 48 с. 5 
2. Уровень и качество жизни в Казахстане: современное состояние и основ ные тенденции /под ред. шаукеновой з.к., – Астана: 

Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, 2018. – 104 с. 

3. Садырова, М. С. Интеллигенция в социальных процессах современного Казахстана [] / М. С. Садырова ; М-во образования и 
науки РК. - Алматы : [б. и.], 2014. - 117 с. 

4.  Пряхин, В. Ф. Россия в глобальной политике : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Ф. Пряхин. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — 425 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. 
5. Тавокин Е.П. Исследования социально-экономических и политических процессов. - М.: Инфра-М, 2013. - 214 с 

6.  Михайлова О. В. Сравнительная политология: учебник и практикум для академиче-ского бакалавриата / О. В. Михайлова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2015. — 309 с. 
7. Стратегия Казахстан - 2050: новый политический курс состоявшегося государства [Текст]  :  Послание Президента Республики 

Казахстан - Лидера Нации Н. А. Назарбаева народу Казахстана. - Алматы : Юрист, 2013. - 48 с. 5 
8. Уровень и качество жизни в Казахстане: современное состояние и основ ные тенденции /под ред. шаукеновой з.к., – Астана: 

Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, 2018. – 104 с. 

9. Садырова, М. С. Интеллигенция в социальных процессах современного Казахстана [] / М. С. Садырова ; М-во образования и 
науки РК. - Алматы : [б. и.], 2014. - 117 с. 

 

Ұсынылған зерттеу әдебиеттер: 
1.  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. - 184 бет. - (Кәсіптік білім). 
2. Әмірова Бибісара Этностық жаңсақ нанымдар: теориясы мен практикасы [] : монография / Б. Ә. Әмірова. - Қарағанды : ЖК 

"Ақнұр баспасы", 2013. - 336 бет. 

3. Саясаттану: ҚР Білім және ғылым министрлігі жоғары техникалық оқу орындары студенттеріне арналған оқулық ретінде 
ұсынған / Ұ. Сыдықов. - 2-ші бас. - Алматы : Эверо, 2014. - 96 бет. 

4. Саясат теориясы және саясаттану пәнін оқыту әдістемесі : оқу құралы / С. Т. Мейірманов. - Алматы : Эверо, 2017. - 188 бет. 

5. Қоғамдық саясат.Саясат, талдау және баламалар [Текст] : оқулық / М. Е. Крафт, С. Р. Фурлонг ; ҚР білім және ғылым 
министрлігі [ағылшын тілінен ауд. М.Е Баспаков және т.б. ]. - Алматы : Дәуір, 2017. - 468 бет. - (Жоғары оқу орындарының қауымдастығы) 

 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс, қазақ 

 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

 

Тип 

дисциплины 

Код 

дисциплины 

 Название курса Год 

 обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

БД 

BS 

КВ 

SC 

PPDMRK -3202 ҚР демография мен көші-қон саяси 

мәселелері 

Политические проблемы 

демографии и миграции РК 

3 5   5 



Political problems of demography 

and migration of the Republic of 

Kazakhstan 

Оқытушының аты-жөні / д.и.н. Алексеенко А.Н. 

Ф.И.О лектора/профессора 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты:/ Prerequisites: 

Мемлекеттік саясат, Саясаттану/ Государственная политика, Политология, Политическая 

социология/ State politics, Politics, Political sociology 

 

Курс ҚР-ғы демографиялық және көші-қоң үдерістерін тануды көздейді. 

Курс мақсаты: студенттерге демография мен көші-қоң негіздері және ҚР-ның демография және 

көші-қоң саласындағы саясаты бойынша білім алуы.  

Студент пәнді игеру нәтижесінде білуі қажет: 

 - ҚР-ның демография және көші-қоң саласындағы саяси мәселелері мен демографиялық 

ғылымның негіздерін білу;  

 - іскерлігі: ҚР-ғы демография ғылымы мен көші-қоң саласындағы ұғымдар жүйесін талдай алу;  

 - меңгеруі: елдегі демографиялық және көші-қоң саласындағы жағдайды талдау және 

жоспарлай алу. 

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, жалпы мәдени, кәсіби, дүниетанымдық, зерттеушілік, 

құзіреттілікті қалыптастыруға бағытталады. 

 

Курc предполагает изучение демографических и миграционных процессов в РК. 

Цель дисциплины – приобретение обучающимися знаний по основам демографии и миграции, 

знание демографической и миграционной политики РК.  

Содержание курса: теоретические основы изучения народонаселения; основы 

демографического анализа; демографическая политика: объект, структура, направления, цели, задачи, 

концепции демографического развития; характеристика демографической ситуации в РК.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: об основах демографической науки и политических проблемах демографии и миграции 

РК. 

- уметь: применять методы анализа и измерения в системе понятий демографической науки и 

миграционной политики РК.  

- иметь навыки: анализа и прогнозирования демографической и миграционной ситуации в 

стране.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные, профессиональные, мировоззренческая, исследовательская. 

 

The course involves the study of demographic and migration processes in Kazakhstan. 

The aim of the discipline - the acquisition of knowledge by students on the basics of demography and 

migration, knowledge of demographic and migration policy of of Kazakhstan. Course content: the theoretical 

foundations of the study population; Demographic analysis; demographic policy: the object, structure, 

direction, goals, objectives, concept of demographic development; characteristic of the demographic situation 

in the Republic of Kazakhstan. 

As a result of studying the discipline student should: 

- know: the basics of demography and political problems of demography and migration of of 

Kazakhstan. 

- be able to: apply the methods of analysis and measurement system concepts demography and 

migration policy of  Kazakhstan. 

- to have the skills: analysis and forecasting of demographic and migration situation in the country. 

The process studying the discipline aimed at the formation of the following competencies: general cultural, 

professional, ideological, research. 

Постреквизиттер / Постреквизиты:/ Postrequisites: /  

Қазіргі саяси процестер/  

Современные политические процессы/  

Modern political processes 

 



Рекомендуемая литература: 
1. Садовская , Е. Ю Китайская миграция в Республику Казахстан : традиции Шелкового пути и новые векторы сотрудничества. 

[Текст]  / Е. Ю. Садовская . - Алматы : Раритет, 2014. - 444 с. 1 

2. Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных территориях: сб. науч. трудов.- Усть-Каменогорск: Либриус, 

2011.- 404с.3 

3. Глушкова, В. Г. Региональная экономика. Демографическая и миграционная политика [Текст]  : учеб. пособие для вузов / В. Г. 
Глушкова, О. Б. Хорева. - М. : КНОРУС, 2013. - 176 с.  

4. Жумасултанов Т. Ж. Народ Казахстана: современное состояние демографического и социального развития(обзор-анализ-

комментиарии) .- Алматы, 2012.- 230с.1 
5. Зозуля, П. В. Демография [Текст]  : учеб. и практикум для акад. бакалавриата / П. В. Зозуля, А. В. Зозуля. - 2-е изд., испр. - М. 

:Юрайт, 2017. - 193 с.  

6. Социально-демографические и этноконфессиональные факторы как условия модернизации [Текст]  : коллективная моногр. / М-
во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск :Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 160 с. - 1 

7. Алексеенко, А. Н. Демографическое измерение социальных процессов в современном Казахстане [Текст]  : учеб. пособие / А. Н. 
Алексеенко, Ж. С. Аубакирова ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск :Берел ВКГУ, 2017. - 147 с. - 16 Аубакирова, Ж. С. 

Демографическое районирование Казахстана [Текст]  :моногр. / Ж. С. Аубакирова ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск :Берел 

: Изд-во ВКГУ, 2017. - 186 с. - 1 
8. Гаджиев, К. С. Политология [Текст]  : учеб. пособие для вузов / К. С. Гаджиев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :Юрайт, 2017. - 213 

с. - 15 

Ұсынылған зерттеу әдебиеттер: 
1. Қалыш А.Б. Қазіргі Қазақстандағы этникалық және этномәдени процестер : оқу құралы / А. Б. Қалыш. - Алматы : Қазақ 

университеті, 2015. - 254 бет.-2 экз. 

2. Адам саудасымен күрес мәселелеріне қатысты халықаралық және ұлттық құжаттардың жиынтығы / ҚР Халықаралық көші-қоң 
жөніндегі ұйым. - Алматы : [б. и.], 2015. - 202 бет.-1 экз. 

3. Қозғамбаева Г.Б. Моңғолиядағы қазақ диаспорасының тарихы : оқу құралы / Г. Б. Қозғамбаева, А. Б. Қалыш. - Алматы : Қазақ 
университеті, 2014. - 172 бет.- 3 экз. Сайлаубек Ә. Шығыс Қазақстан облысы тұрғындарының әлеуметтік-демографиялық жағдайы : 

монография (1991-2008 жж) / Ә. Сайлаубек, А. М. Мамырбеков, Қ. А. Тлеубердинов. - Семей : [б. и.], 2016. - 167 бет.- 2 экз 

4. Мейірманов С.Т. Демографиялық саясат : оқу құралы / С. Т. Мейірманов. - Алматы : Эверо, 2016. - 392 бет.-25 экз. 
5. Жаһандану жағдайындағы шетел қазақтарының құндылықтық әлемінің жаңаруы : [монография] / ред. З. К. Шөукенова, С. Е. 

Нұрмұратов. - Алматы : ҚР БҒМ ҒК ФСДИ, 2014. - 224 бет.-1 экз. 

6. Сергеева А.М. Тұрғындар географиясы: оқу құралы / А. М. Сергеева. - Астана : Фолиант, 2014. - 248 бет.- 25 экз. 
7. Қазақстанның этнодемографиялық жылнама-лығы : стат. жинақ. - Астана : [б. и.], 2013. - 466 бет.-1 экз. 
 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс, қазақ 

 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

Тип 

дисциплины 

Код 

дисциплины 

 Название курса Год 

 обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

БД 

BS 

КВ 

SC 

KREKK-4222 

 

APMMO -4222 

 

APIIR-4222 

ҚР этносаралык және 

конфессияаралық қатынастардың 

өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений в РК 

Actual problems of interethnic and 

interfaith relations in the Republic 

of Kazakhstan 

4 7  5 

Оқытушының аты-жөні / к.и.н., профессор Магзумов М.Т.. 

Ф.И.О лектора/профессора 

 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Саяси тарих, Теориялық саясаттану, Дінтану  

Политическая история, Теория политики, Религиоведение 

Political History, Theory of politics,  

Курстың мазмұны: «Этносаясат» ұғымы, ұлттық саясат мемлекеттің ұлтаралық қатынастарды 

реттеуші және этникалық процесстерді басқарушы,  ұлттық өзін-өзі анықтау принциптері, азаматтар 

мен ұлттар теңдігі, Қазақстан Республикасының ұлттық саясатының негізгі міндеттері, Қазақстанның 

тілдік саясаты, Қазақстан Халық ассамблеясы этносаралық қатынастардың үндескен бірегей ұйымы. 

Студент пәнді игеру нәтижесінде білуі қажет: 



 - мемлекеттің ұлттық саясатының негізгі принциптерін және этностық үдерістерін басқаруды, 

негізгі ұғымдар және категорияларды игеруі; 

 - ҚР-дағы этносаралық және конфессияаралық қатынастардың негізгі мәселелерін ажырата 

алуы; 

- халықаралық келісімді ұйымдастыру және мемлекеттік қызмет пен ұлтаралық саясат 

саласындағы басқару принциптерін және талдау жасау іскерліктерін игеру. 

Пәнді оқыту барысында келесі құзіреттілік қалыптастырылады: жалпы мәдени, кәсіби, 

коммуникативті. 

 

Целью курса является изучение проблем межэтнических и межконфессиональных отношений в 

РК.  

Содержание курса включает изучение: понятия «этнополитика»,  национальной политики как 

деятельности государства по регулированию межнациональных отношений и управлению 

этническими процессами, принципы национального самоопределения, равноправия наций и граждан, 

основные задачи национальной политики Республики Казахстан, языковой политики Казахстана, 

деятельность Ассамблеи народа Казахстана как уникального органа гармонизации межэтнических 

отношений. 

В результате изучения курса обучающийся должен: 

- знать основные принципы национальной политики государства и управления этническими 

процессами, владеть основными понятиями и категориями; 

- уметь ориентироваться в основных проблемах межэтнических и межконфессиональных 

отношений в РК; 

- владеть навыками анализа и принципов управления в области межнациональной политики и 

деятельности государства и организаций межнационального согласия. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: общекультурные, 

профессиональные, коммуникативные. 

 

The course content includes learning: the concept of "ethnic policies" of national policies as the 

activities of the state to regulate international relations and the management of ethnic processes, the principles 

of national self-determination, equality of nations and citizens, the main objectives of the national policy of the 

Republic of Kazakhstan, the language policy of Kazakhstan, activities of the Assembly of People of 

Kazakhstan as a unique body harmonization of interethnic relations. 

A result of study the course the student should: 

- know the basic principles of the national policy of the state and management of ethnic processes, 

familiar with the basic concepts and categories; 

- be able to navigate the main problems of interethnic and inter-confessional relations in of 

Kazakhstan; 

- be skilled in the analysis and management principles in the field of ethnic policy and activities of the 

state institutions and international consent. As a result of mastering the discipline formed following 

competencies: general cultural, professional, communicative. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Диплом алдындағы іс-тәжірибе , Диплом жұмысын (жобасын) жазу және қорғау 

Преддипломная практика, Написание и защита дипломной работы (проекта) 

Pre-diploma practice, Writing and defense of the thesis (project) 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Ачкасов, В. А. Этнополитология: учебник для бакалваров / В. А. Ачкасов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2016. — 495 с. 

2. Елисеев, С. М. Политическая социология: учебник и практикум для академического бакалавриата / С. М. Елисеев. — М.: 
Издательство Юрайт, 2016. — 412 с. 

3. Социально-демографические и этноконфессиональные факторы как условия модернизации : коллективная моногр. / М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2018. - 187 с.  
4. Сосуществование этнических групп в Казахстане [Текст]  / М. Кайзер [и др.]. - Алматы : Фонд имени Конрада Аденауэра, 2017. - 

158 с. : ил. 3 

5. Алексеенко, Александр Николаевич. Демографическое измерение социальных процессов в современном Казахстане : учеб. 
пособие / А. Н. Алексеенко, Ж. С. Аубакирова ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел ВКГУ, 2017. - 147 с. 

6. Анисимова, Инна Владимировна. Межэтнические процессы на Алтае в XVIII - начале XX века (на примере русского и 

казахского этносов) : моногр. / И. В. Анисимова, Ю. А. Лысенко ; М-во образования и науки РФ, АГУ. - Барнаул : Азбука, 2013. - 178 с 
 

Ұсынылған зерттеу әдебиеттер: 
1. Нұртазин, М. С. Қазақстандағы жергілікті мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет жүйелері : [оқу құралы] / М. С. 



Нұртазин. - Алматы : Бастау, 2016. - 256 бет 

2. Мәңгілік ел : ЖОО арналған оқулық / М. Қасымбеков, С. Ж. Пралиев, К. К. Жампеисова. - Алматы : Абай атындағы ҚазҰПУ 

"Ұлағат" баспасы, 2015. - 336 бет.- 1 экз.  
3. Сеңгірбай М. Этносаралық конфликт және оның алдын алу мен реттеу технологиялары : монография / М. Сеңгірбай. - Алматы : 

Қазақ университетi, 2015. - 214 бет.- 1 экз. 

4. Этносаяси сөздік : Қазақстанның қоғамдық келісім және этносаралық толеранттылық саясаты және практикасы терминдері мен 
ұғымдары / ред. Е. Л. Тоғжанов . - Астана : Ш. Шаяхметов атын. Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы, 2014. - 

400 бет.-10 экз. 

 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс, қазақ 

 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 



МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 
 

Модуль атауы және шифр  

Название модуля и шифр 

Module name and code number 

Дүниетанымдық 

Мировоззренческий  Mir  

Worldview 

Модуль үшін жауапты  

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

к.ф.н., Сейтембетов Е.Ж. 

Модуль түрі/  

Тип модуля 

Module Type 

1.Жалпы пәндердің міндетті модулдері 

1.Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

1.General education compulsory modules 

Модуль деңгейі / Уровень 

модуля/ Module Level 

бакалавриат 

Аптасына сағаттар саны / 

Количество часов в неделю/ 

Number of hours per week 

8 часа в 4 семестре и 2 часа во 3-ом семестре 

Кредиттер саны / Количество 

кредитов/ Amount of credits 

10/17 

Оқу түрі / Форма обучения/ 

Form of training 

күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 3,4 

Студенттер саны /Количество 

обучающихся/ Number of 

students 

5 

Модульдің пререквизиттері / 

Пререквизиты модуля/ 

Prerequisites of the module 

Казахский, русский, иностранные языки, История, История Казастана (школьные предметы) 

Модуль мазмұны Содержание 

модуля/ Module content 

Философия Философия Philosophy 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі |Профессиональный казахский(русский) язык |Professional Kazakh (Russian) 

Language 
Саяси риторика |Политическая риторика | The political rhetoric 

Кәсіби-бағытталған шет тілі / Профессионально-ориентированный иностранный язык / Professionally-

oriented foreign language 

Оқу нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning outcomes 

Дүниетанымдық мәселелерді шешу және қоюдың альтернативтік әдістерін анықтауда құзыретті болу; 
қоғамның жүйесінің құрылымды қалыптастырушы элементтерін, қазіргі саяси- әлуметтік теорияларды, 

білу және түсіну. 

Болашақ мамандардың философиялық-дүниетанымдық және методологиялық мәдениет негіздерін 
қалыптастыру.  

 

Знание и понимание существующих социальных теорий, структурообразующих элементов системы 
общества, быть компетентным в определении альтернативных способов постановки и решения 

мировоззренческих проблем. 

Формирование у будущих специалистов основ философско-мировоззренческой и методологической 
культуры 

 
Knowledge and understanding of existing social theories, structure-forming elements of the system of society, 

to be competent in determining alternative ways of posing and solving worldview problems. 

Formation in future specialists of the foundations of philosophical, ideological and methodological culture 

Қорытынды бақылау нысаны 

/Форма итогового контроля/ 

Form of final control 

емтихан экзамен exam 

 Оқү кредит алу шарттары / 

Условия для получения 

кредитов/ Terms and conditions 

for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 

выполнение плана учебных программ 

implementation of the curriculum plan 

Модульдің ұзақтығы / 

Продолжительность модуля/ 

Duration of the module 

1 семестр  

Әдебиет 

Литература 

Literature 

1. Основы философии : учеб. пособие для тех. проф. образования / А. З. Боженов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Астана : Фолиант, 2017. - 280 с. - (Профессиональное образование). 

2. Курс философии : учебник / К. Ермеков. - Алматы : Эверо, 2014. - 464 с 
3. Философия : учеб. для бакалавров / под ред. В. Н. Лавриненко. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2014. - 575 с. 

4. Философия : учебник / В.Ф. Петрова, М. Ш. Хасанов. - Алматы : Эверо, 2014. - 478 с. 
Философия. Философия тарихы. Болмыс ілімі. (Онтология). Эпистемология (Таным мәселелері).  

5. Философия: оқу құралы / Ж. Қ. Мейір, Б. Ә. Оразалиев. - Астана : Фолиант, 2014. - 280 бет. - (Жоғары 

білім) 6. Қазақ философиясы : оқу құралы / М. А. Нуриев [және т. б.]. - Алматы : Абай атындағы 
ҚазҰПУ "Ұлағат" баспасы, 2014. - 144 бет. 

7. Философия : оқулық / М. Ш. Хасанов. - Алматы : Эверо, 2014. - 411 бет 

8. 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) 
9. Профессиональный русский язык [] : учеб. пособие / Е. А. Журавлева [и др.]. - Алматы : ССК, 2017. - 

244 с. 
10. Байсақалова, Ұлмаш Сатауқызы. Қазақ тілі [] : оқу құралы : ҚР білім және ғылым министрлігі 

техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына ұсынады / Ұ. С. Байсақалова. - 4-ші бас. стереотип. - 

Астана : Фолиант, 2016. - 216 бет. 

Жаңарту күні / Дата 

обновления/ Date of update 

 

 
Модуль атауы және шифр  

Название модуля и шифр 

Module name and code number 

Ақпаратты-коммуникациялық  

Информационно-коммуникационный 

Information and communication 

Модуль үшін жауапты  

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі/  

Тип модуля 

Module Type 

1.Жалпы пәндердің міндетті модулдері 

1.Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 
1.General education compulsory modules 

Модуль деңгейі / Уровень 

модуля/ Module Level 

бакалавриат 

Аптасына сағаттар саны / 

Количество часов в неделю/ 

Number of hours per week 

6 часов в 1 семестре и 8 часа во 2-ом семестре 

Кредиттер саны / Количество 

кредитов/ Amount of credits 

15/26 

Оқу түрі / Форма обучения/ 

Form of training 

күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 1/2 

Студенттер саны /Количество 

обучающихся/ Number of 

students 

5 

Модульдің пререквизиттері / 

Пререквизиты модуля/ 

Prerequisites of the module 

Казахский, русский, иностранные языки, История, История Казахстана (школьные предметы) 

Модуль мазмұны Содержание 

модуля/ Module content 

Шетел тілі / / Иностранный язык/ Foreign language 

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

Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар/ Информационно-коммуникационные технологии/ 
Information and communication technologies 

Оқу нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning outcomes 

Білу және түсіну: шешендік білікті болу. 

пайымдаулар қалыптастыру: қазақ, (орыс) шет тілдерінде тұлғааралық және іскерлік қарым-қатынас  

ойлары мен пікірлерін білдіруге дағдысы. 
коммуникативтік дағдылар: қоғамдық және мәдени контексте түрлі шығармашылық лингвистикалық 

тиісті жол хабарлау; 

оқыту дағдылары немесе үйренуге қабілеті: ауызша және жазбаша түрде (тыңдалым, оқылым, сөйлеу, 
жазу)  ұғымдарды, ойын, сезімін, фактілер мен пікірді түсіндіру және түсіну. 

 

Применение знаний и понимание: владеть навыками публичной речи; формирование суждений: владеть 
навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на казахском 

(русском), иностранном языках. 

коммуникативные способности: взаимодействовать лингвистически соответствующим образом и 
творчески во всем многообразии общественных и культурных контекстов; 

навыки обучения или способности к учебе: понимать, выражать и толковать понятия, мысли, чувства, 

факты и мнения как в устной, так и в письменной форме (слушание, говорение, чтение, письмо). 
 

Аpplication of knowledge and understanding: be skilled in public speaking; 

forming judgments: possess the skills to express their thoughts and opinions in interpersonal and business 
communication in Kazakh (Russian) foreign languages. 

communication skills: linguistic way to interact appropriately and creatively in a variety of societal and cultural 

contexts; 

skills training or the ability to learn: to understand, express and interpret concepts, thoughts, feelings, facts and 

opinions in both oral and written form (listening, speaking, reading, 
writing) 

Қорытынды бақылау нысаны 

/Форма итогового контроля/ 

Form of final control 

емтихан экзамен exam 

 Оқү кредит алу шарттары / 

Условия для получения 

кредитов/ Terms and conditions 

for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 

выполнение плана учебных программ 

implementation of the curriculum plan 



Модульдің ұзақтығы / 

Продолжительность модуля/ 

Duration of the module 

2 семестра  

Әдебиет 

Литература 

Literature 

1. Практический курс английского языка. 1 курс [] : учеб. для вузов / под ред. В. Д. Аракина. - 6-е изд., 

доп. и испр. - М. : Владос, 2013. - 536 с. : ил. - (Учебник для вузов). 
2. Профессиональный русский язык [] : учеб. пособие / Е. А. Журавлева [и др.]. - Алматы : ССК, 2017. - 

244 с. 

3. . Байсақалова, Ұлмаш Сатауқызы. Қазақ тілі [] : оқу құралы : ҚР білім және ғылым министрлігі 
техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына ұсынады / Ұ. С. Байсақалова. - 4-ші бас. стереотип. - 

Астана : Фолиант, 2016. - 216 бет. 

Nurpeisova, T. B.  
4.  Information and communication technologies [] : textbook / T. B. Nurpeisova, I. N. Kaidash ; Ministry of 

Education and Science of RK. - Almaty : Bastau, 2017. 

Жаңарту күні / Дата 

обновления/ Date of update 

 

 
Модуль атауы және шифр  

Название модуля и шифр 

Module name and code number 

Тарихи және саяси 

Историко-политический 

Historical and political 

Модуль үшін жауапты  

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

к.и.н., Шуршитбай Б., к.ф.н., Сейтембетов Е.Ж. 

Модуль түрі/  

Тип модуля 

Module Type 

1.Жалпы пәндердің міндетті модулдері 
1.Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

1.General education compulsory modules 

Модуль деңгейі / Уровень 

модуля/ Module Level 

бакалавриат 

Аптасына сағаттар саны / 

Количество часов в неделю/ 

Number of hours per week 

1 семестрде 7 сағаттан және 2 семестрде 3 сағаттан  
7 часов в 1 семестре и 3 часа во 2-ом семестре 

7 hours in 1 semester and 3 hours in the 2nd semester 

Кредиттер саны / Количество 

кредитов/ Amount of credits 

10/17 

Оқу түрі / Форма обучения/ 

Form of training 

күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 1/2 

Студенттер саны /Количество 

обучающихся/ Number of 

students 

5 

Модульдің пререквизиттері / 

Пререквизиты модуля/ 

Prerequisites of the module 

Әлем тарихы, Қазақстан тарихы, адам және қоғам (мектеп пәндері) 

Всемирная история, История Казахстана,Человек и общество (школьные предметы) 

World History, History of Kazakhstan, Man and Society (school subjects) 

Модуль мазмұны Содержание 

модуля/ Module content 

Aley-1106 Әлеуметтану / Sos - 1106 Социология / Soc-1106 Sociology 
SIT - 1209 Саяси ілімдер тарихы/ IPPU -1209 История политических учений/ HPT - 1209 History of 

Political Theories 

ST - 1210 Саясат теориясы/ TP -1210 Теория политики/ TP-1210 Theory of politics 

Оқу нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning outcomes 

Білімі: саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері, қазіргі заманғы саяси ғылымның ғылыми бағыттары, 

қоғамның саяси өмірі; 

Біліктілік: әлеуметтік-саяси өмірдің фактілерін, оқиғаларын және құбылыстарын білуге және бағалауға 
өз көзқарастарын қалыптастыру; әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу, сыни ойлауды жүргізу әдістері; 

азаматтықты дамыту. 

Кәсіби дағдыларға ие болу: заманауи қоғамның мәселелерін талдау, жобалау және болжау мәселелеріне 
тұтастық көзқарас. 

Знание: основных этапов развития политического знания, научные направления современной 

политической науки, политическую жизнь общества;  
Умение: формировать свой собственный подход в познании и оценке фактов, событий и явлений 

социально-политической жизни; методикой проведения социологических исследований, критически 

мыслить; вырабатывать свою гражданскую позицию. 
Иметь навыки: целостного подхода к анализу, проектированию и прогнозированию проблем 

современного общества.  

Knowledge: basic stages of development of political knowledge, research areas of modern political science, 
political life of society; 

Ability: to form their own approach in the knowledge and assessment of facts, events and phenomena of social 

and political life; methodology of sociological research, critical thinking; to develop their civic position. 
Have skills: a holistic approach to the analysis, planning and forecasting problems of modern society. 

Қорытынды бақылау нысаны 

/Форма итогового контроля/ 

Form of final control 

емтихан экзамен exam 

 Оқү кредит алу шарттары / 

Условия для получения 

кредитов/ Terms and conditions 

for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 

выполнение плана учебных программ 

implementation of the curriculum plan 



Модульдің ұзақтығы / 

Продолжительность модуля/ 

Duration of the module 

2 семестра  

Әдебиет 

Литература 

Literature 

1. Социология. Основы общей теории: учеб. для вузов / отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев ; Акад. 

учебно-метод. центр РАН-МГУ им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : НОРМА : ИНФРА-
М, 2018. - 912 с. 

2. . Пузиков М. Ф. Основы политической социологии [] : учеб. пособие / М. Ф. Пузиков ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2016. - 346 с. 
3. 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) 
4. Мейірманов, С.  Саясат теориясы [] : оқу құралы / С. Т. Мейірманов. - Алматы : Эверо, 2016. - 336 бет 

5.  Мейірманов, С.Т.. Саясат теориясы және саясаттану пәнін оқыту әдістемесі  : оқу құралы / С. Т. 

Мейірманов. - Алматы : Эверо, 2017. - 188 бет. 
6. 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) 
7. Саясаттанудың дәрістер курсы : [оқу құралы] / С. А. Байтілен. - Алматы : ЖК "Отан", 2014. - 168 бет. 

8. Қоғамдық саясат.Саясат, талдау және баламалар [Текст] : оқулық / М. Е. Крафт, С. Р. Фурлонг ; ҚР 

білім және ғылым министрлігі [ағылшын тілінен ауд. М.Е Баспаков және т.б. ]. - Алматы : Дәуір, 2017. - 
468 бет. - (Жоғары оқу орындарының қауымдастығы). 

9.Гаджиев, К. С. Введение в политическую теорию: учебник для академического бакалавриата / К. С. 

Гаджиев. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 367 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. 

 
 

Модуль атауы және шифр  

Название модуля и шифр 

Module name and code number 

Тарихи және құқықтық 

Историко-правовой  

Historical and juridic 

Модуль үшін жауапты  

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

к.и.н., Шуршитбай Б., к.ф.н., Сейтембетов Е.Ж. 

Модуль түрі/  

Тип модуля 

Module Type 

1.Жалпы пәндердің міндетті модулдері 

1.Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 
1.General education compulsory modules 

Модуль деңгейі / Уровень 

модуля/ Module Level 

бакалавриат 

Аптасына сағаттар саны / 

Количество часов в неделю/ 

Number of hours per week 

1 семестрде 5 сағаттан және 2 семестрде 6 сағаттан  
5 часов в 1 семестре и 6 часов во 2-ом семестре 

5 hours in 1 semester and 6 hours in the 2nd semester 

Кредиттер саны / Количество 

кредитов/ Amount of credits 

11/19 

Оқу түрі / Форма обучения/ 

Form of training 

күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 1/2 

Студенттер саны /Количество 

обучающихся/ Number of 

students 

5 

Модульдің пререквизиттері / 

Пререквизиты модуля/ 

Prerequisites of the module 

Әлем тарихы, Қазақстан тарихы, адам және қоғам (мектеп пәндері) 
Всемирная история, История Казахстана,Человек и общество (школьные предметы) 

World History, History of Kazakhstan, Man and Society (school subjects) 

Модуль мазмұны Содержание 

модуля/ Module content 

Мәдениеттану Культурология / Culturology 

Құқық негіздері/  Основы права/ Bases of law 
Саяси тарих/ Политическая история  /  Political History 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы  / Современная история Казахстана / The modern history of 

Kazakhstan 

Оқу нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning outcomes 

Конституциялық құқықтарын, этикалық және құқықтық стандарттарды негіздерін білу және түсіну 

тарихи контексте Қазақстанның жетістіктерін бағалауға, тарихи өткен бағалы қатысты байланысты 

мәселелер бойынша өз ұстанымдарын білдіруге және негіздеу мүмкіндігі болу үшін; 
студенттердің адамзат қоғамдастығының өмір сүру формаларының алуан түрлілігін көруге 

қабілеттілігін қалыптастыру, олардың мәдени нысандары мен процестерін жан-жақты, жан-жақты 

зерттеуге бағдарлау;  
 

Знание и понимание основ конституционного права, этических и правовых норм уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому 
прошлому, оценить достижения Казахстана в историческом контексте; 

формирование у студентов способности видеть многообразие форм существования человеческих 

сообществ, ориентация их на глубокое, всестороннее изучение культурных форм и процессов; 
 

Knowledge and understanding of the foundations of constitutional law, ethical and legal norms to be able to 

express and justify their position on issues relating to the value relationship to the historical past, to assess the 
achievements of Kazakhstan in a historical context; 

formation of students' ability to see the diversity of the forms of existence of human communities, their 

orientation towards a deep, comprehensive study of cultural forms and processes; 



Қорытынды бақылау нысаны 

/Форма итогового контроля/ 

Form of final control 

емтихан экзамен exam 

 Оқү кредит алу шарттары / 

Условия для получения 

кредитов/ Terms and conditions 

for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 

выполнение плана учебных программ 

implementation of the curriculum plan 

Модульдің ұзақтығы / 

Продолжительность модуля/ 

Duration of the module 

2 семестра  

Әдебиет 

Литература 

Literature 

Основная 

1. Каракузова Ж.К. Культурология : учеб. для тех. и проф. образования / Ж. К. Каракузова. - Астана : 
Фолиант, 2014. - 281 с. - (Профессиональное образование). 

2.  Мировая художественная культура как системное целое: учеб. пособие для вузов / А. И. Демченко. - 

М. : Высш. шк., 2010. - 525 с. + CD-ROM. 
3. Материальная и духовная культура народов мира в коллекциях Музея Первого Президента 

Республики Казахстан Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейі коллекциясындағы 

дүние жүзі материалдық және рухани... : [научно-фондовый сб.] / [под общ. ред. А. С. Сагынгали, К. К. 
Актаевой]. - Алматы : Таймас, 2010. - 54 с 

4. Әбдіғалиева, Г. Қ. Мәдениет аксиологиясы [] : оқу-әдістемелік құрал / Г. Қ. Әбдіғалиева, К. Ә. 

Бияздықова, Н. Ж. Құдайбергенова. - Алматы : Қазақ университеті, 2014. - 118 бет. 
5.  Нуриев, М. А.     Қазақ мәдениетінің бастаулары [] : оқу құралы / М. А. Нуриев, Ж. Ж. Молдабеков, 

И. А. Мырзаханова. - Алматы : Абай атындағы ҚазҰПУ "Ұлағат" баспасы, 2014. - 136 бет 

6.  Ахметжанова, Күлзипаш Бекпауқызы. Ұлттық мәдениет-қазақ этносының негізгі өзегі [] : оқу құралы 
/ К. Б. Ахметжанова, Н. Б. Игисинова. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 

2016. - 153 бет. 

7. Саяси  ілімдер  тарихы: Оқу  құралы  //  З.С.  Гаипов, Ш.М. Жандосова / З.К. Шәукенова мен С.Е. 
Нұрмұратовтың жалпы редакциясымен.  –  Алматы:  ҚР  БҒМ  ҒК  Философия,  саясаттану және дінтану 

институты, 2015. – 192 б.  

8.Усеинова Г. Р.  История политических и правовых учений : учебно-метод. пособие /КазНУ им. аль-
Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2015. - 113 с. 

 
 

Модуль атауы және шифр  

Название модуля и шифр 

Module name and code number 

Саяси компаративистика  

Политическая компаративистика 

Political comparativistics 

Модуль үшін жауапты  

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

к.ф.н., Игисинова Н., к.ф.н.,Кабдраманова Ф.К.. 

Модуль түрі/  

Тип модуля 

Module Type 

2.Мамандық бойынша міндетті модулдері 
2.Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2.Compulsory modules in the specialty 

Модуль деңгейі / Уровень 

модуля/ Module Level 

бакалавриат 

Аптасына сағаттар саны / 

Количество часов в неделю/ 

Number of hours per week 

7 часов  

Кредиттер саны / Количество 

кредитов/ Amount of credits 

7/12 

Оқу түрі / Форма обучения/ 

Form of training 

күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 6 

Студенттер саны /Количество 

обучающихся/ Number of 

students 

5 

Модульдің пререквизиттері / 

Пререквизиты модуля/ 

Prerequisites of the module 

Әлем тарихы, Қазақстан тарихы, адам және қоғам (мектеп пәндері) 

Всемирная история, История Казахстана,Человек и общество (школьные предметы) 

World History, History of Kazakhstan, Man and Society (school subjects) 

Модуль мазмұны Содержание 

модуля/ Module content 

Саяси мәдениет және идеология / Политическая культура и идеология / Political Culture and Ideology 
Салыстырмалы саясаттану / Сравнительная политология / Comparative Political Science 



Оқу нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning outcomes 

Білу: қоғамдық-саяси қарым-қатынастың дамуындағы салыстырмалы саяси зерттеулер бойынша негізгі 
түсініктерді, көзқарастарды, әдістерді; саяси мәдениеттің рөлін саяси идеологияны, саяси 

көшбасшылықтың рөлін және түрлерін;   
Дағдылары болуы тиіс: саяси жүйелерді салыстырмалы зерттеу; мемлекеттік жүйедегі, функционалдық 

жүйедегі және олардың институттарында салыстырмалы зерттеулердің ерекшеліктерін талдау  

Қабілеті болуы: әлеуметтік маңызды мәселелер мен үрдістерді талдай алу. 
 

Знаниие базовых понятий, подходов и методов  по сравнительным политическим исследованиям; роли 

политической культуры и политической идеологии, типов и роли политического лидерства, в развитии 
общественно-политических отношений. 

Иметь навыки сравнительных исследований политических систем; разбираться  в  специфике 

сравнительных  исследований государственных систем; функциональных систем, их институтов. 
Иметь способность анализировать социально значимые проблемы и процессы. 

 

Knowledge of basic concepts, approaches and methods of Comparative Political Studies; the role of political 
culture and political ideology, the types and the role of political leadership in the development of socio-political 

relations. 

Having the skills of comparative studies of political systems; understand the specifics of comparative studies of 
public systems; functional systems and their institutions. 

Have the ability to analyze socially significant problems and processes. 

Қорытынды бақылау нысаны 

/Форма итогового контроля/ 

Form of final control 

емтихан экзамен exam 

 Оқү кредит алу шарттары / 

Условия для получения 

кредитов/ Terms and conditions 

for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 

выполнение плана учебных программ 

implementation of the curriculum plan 

Модульдің ұзақтығы / 

Продолжительность модуля/ 

Duration of the module 

1  семестр (6 семестр) 

Әдебиет 

Литература 

Literature 

1. Василенко, И. А. Сравнительная политология : учебное пособие для вузов / И. А. Василенко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2013. — 376 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).. 

2. Михайлова О. В. Сравнительная политология: учебник и практикум для академиче¬ского 
бакалавриата / О. В. Михайлова. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 309 с. — Серия : Бакалавр. 

Академический курс 

3. Батюк, В. И. Мировая политика: учебник для академического бакалавриата / В. И. Батюк- М.: 
Издательство Юрайт, 2016. — 256 с. — Серия: Бакалавр. Академический курс. 

4.Боровик, В. С. Основы социологии и политологии: учеб. пособие для ссузов / В. С. Боровик, Б. И. 

Кретов. — М.: Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2014. — 447 с. — (Учебники для ссузов). 
5.Василенко, И. А. Политическая философия: учебник для бакалавров и маги¬стров / И. А. Василенко. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издатель¬ство Юрайт, 2016. — 424 с. — Серия: Бакалавр. 

Углубленный курс. 
6. Гаджиев, К. С. Введение в политическую теорию: учебник для академического бакалавриата / К. С. 

Гаджиев. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 367 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. 

7.Орлова О.В. Гражданское общество и личность: политико-правовые аспекты. - М., 2015. - С. 88-89. 
8. 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. - 184 

бет. - (Кәсіптік білім). 
9. Саясаттану: ҚР Білім және ғылым министрлігі жоғары техникалық оқу орындары студенттеріне 

арналған оқулық ретінде ұсынған / Ұ. Сыдықов. - 2-ші бас. - Алматы : Эверо, 2014. - 96 бет. 

10. Саясат теориясы және саясаттану пәнін оқыту әдістемесі : оқу құралы / С. Т. Мейірманов. - Алматы : 
Эверо, 2017. - 188 бет. 

 
 

Модуль атауы және шифр  

Название модуля и шифр 

Module name and code number 

Саяси жүйесі 

Политическая система 

Political system 

Модуль үшін жауапты  

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

к.ф.н., Игисинова Н., к.ф.н.,Кабдраманова Ф.К.. 

Модуль түрі/  

Тип модуля 

Module Type 

2.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

2.Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2.Compulsory modules in the specialty 

Модуль деңгейі / Уровень 

модуля/ Module Level 

бакалавриат 

Аптасына сағаттар саны / 

Количество часов в неделю/ 

Number of hours per week 

7 часов  

Кредиттер саны / Количество 

кредитов/ Amount of credits 

7/12 

Оқу түрі / Форма обучения/ 

Form of training 

күндізгі дневная daytime 



Семестр/ Semester 4 

Студенттер саны /Количество 

обучающихся/ Number of 

students 

5 

Модульдің пререквизиттері / 

Пререквизиты модуля/ 

Prerequisites of the module 

Әлем тарихы, Қазақстан тарихы, адам және қоғам (мектеп пәндері) 

Всемирная история, История Казахстана,Человек и общество (школьные предметы) 
World History, History of Kazakhstan, Man and Society (school subjects) 

Модуль мазмұны Содержание 

модуля/ Module content 

Саяси жүйелер және режимдер / Политические системы и режимы / Political systems and regimes 
Саяси партиялар және партиялық жүйелер / Политические партии и партийные системы / Political parties 

and party systems 

Оқу нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning outcomes 

Білу: институттық жүйенің құрылымы, құндылықтардың фундаменттілік параметрлері, режимдік 
сипаты бойынша саяси жүйе типологиясының мінездемесін, сипаттауға қажет ірі саяси үрдістердің 

кезеңдерін, заманауи типологияларды, саяси жүйелердің түпнегіздік айырмашылықтарын  

Саяси жүйелердің даму тенденциялары; қоғамның демокартиялық және демократиялық құрылымы; ҚР 
саяси жүйенің жұмыс жасау және даму тенденциялары туралы түсінік болу  

Қабілеті болуы: ұғымдарды талдау, оқу әдебиеттерімен жұмыс жасай алу; дүниежүзінде болып жатқан 

оқиғаларды талдай алу. 
 

Знать характеристику типологий политических  систем, пригодных для характеристики крупнейших 

этапов политического процесса, современные  типологии,  коренные  отличия политических систем по 
характеру режима, по строению институциональных 

систем, по фундаментальным параметрам ценностей. 

Иметь представление о тенденциях в развитии  политических систем; о демократии и демократическом 

устройстве общества; о тенденции функционирования и развития политической системы РК. Иметь 

навыки оперирования понятиями, работы с учебной литературой, с периодикой, анализа происходящих 

в мире событий. 
 

Know the characteristic typology of political systems, suitable for the characteristics of the major stages of the 
political process, modern typology, fundamental differences of political systems in character mode, on the 

structure of the institutional 

systems on the fundamental values of the parameters. 
Have an idea about the trends in the development of political systems; Democracy and democratic society; the 

tendency of the functioning and development of Kazakhstan's political system. Having the skills of operating 

concepts, working with educational literature, with periodicals, analysis of events in the world. 

Қорытынды бақылау нысаны 

/Форма итогового контроля/ 

Form of final control 

емтихан экзамен exam 

 Оқү кредит алу шарттары / 

Условия для получения 

кредитов/ Terms and conditions 

for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 

выполнение плана учебных программ 

implementation of the curriculum plan 

Модульдің ұзақтығы / 

Продолжительность модуля/ 

Duration of the module 

1  семестр (4 семестр) 

Әдебиет 

Литература 

Literature 

1. Булуктаев, Ю. О. Партийно-политическое строительство в Республике Казахстан, 1991 - 2012 гг. 

[Текст] : [моногр.] : [в кн.] / Ю. О. Булуктаев. - Алматы : КИСИ при Президенте РК.-Кн. 2 :  
2. Трансформация партийной системы в начале XXI века. -  2013. - 380 с. - 2 

3. Булуктаев, Ю. О. Партийно-политическая система России на новом этапе развития [Текст]  / Ю. О. 

Булуктаев. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2014. - 112 с. - 2 
4. Восток и политика. Политические системы, политические культуры, политические процессы: науч.- 

метод. комплекс / Под ред. А. Д. Воскресенского.- М.: Аспект Пресс, 2011.- 685 с. 10 

5. Елисеев, С. М. Политическая конкуренция и партии на постсоветском пространстве [Текст]  : 
сравнительный анализ политических трансформаций в России и Казахстане : моногр. / С. М. Елисеев, И. 

Ж. Искаков, И. Л. Кинзерская ;МИЭиП. - СПб. : Нестор-История, 2011. - 256 с. - 1 

6. Бокаев, С. О. Настольная книга партийного руководителя НДП "НурОтан" [Текст]  / С. О. Бокаев. - 
Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2013. - 260 с. - 2 

7. .Жолдыбалина, А. С. Современные политические технологии: тенденции и тренды [Текст] : [моногр.] 

/ А. С. Жолдыбалина, А. Г. Урпекова ; КИСИ при Президенте Республики Казахстан. - Астана :  [б. и.], 

2016. - 112 с. - 2 



 

Модуль атауы және шифр  

Название модуля и шифр 

Module name and code number 

Теориялық және қолданбалы  

Теоретико-прикладной  

Theoretical and Applied 

Модуль үшін жауапты  

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

к.ф.н., Игисинова Н., к.ф.н.,Кабдраманова Ф.К.. 

Модуль түрі/  

Тип модуля 

Module Type 

2.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

2.Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2.Compulsory modules in the specialty 

Модуль деңгейі / Уровень 

модуля/ Module Level 

бакалавриат 

Аптасына сағаттар саны / 

Количество часов в неделю/ 

Number of hours per week 

4.5 часа в 5 семестре и 3 в 6 семестре 

Кредиттер саны / Количество 

кредитов/ Amount of credits 

5/9 

Оқу түрі / Форма обучения/ 

Form of training 

күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 5-6 

Студенттер саны /Количество 

обучающихся/ Number of 

students 

5 

Модульдің пререквизиттері / 

Пререквизиты модуля/ 

Prerequisites of the module 

Саяси технологиялар / Политические технологии / Political Technology 

Қолданбалы саясаттану /Прикладная политология / Applied Political Science 

Модуль мазмұны Содержание 

модуля/ Module content 

Саяси жүйелер және режимдер / Политические системы и режимы / Political systems and regimes 

Саяси партиялар және партиялық жүйелер / Политические партии и партийные системы / Political parties 

and party systems 

Оқу нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning outcomes 

Халықаралық және қазақстандық тәжірибеде кеңінен қолдану негізінде теориялық модельдердің 
жиынтықтарын, методологиялық қағидаларды, зерттеу әдістерін және процедураларын, саяси 

технологияларды, нақты бағдарламаларды және тәжірибелік қолдануға бағытталған ұсыныстарды, саяси 

эффекттің жетістігін; таңдау компаниялардың заманауи технологияларын білу  
Саяси үрдістерді талдау, саяси шешімдер қабылдау, саяси талдау және болжау құралдарын қолдану, 

саяси коммуникациядағы диалогтік әдістерді, электронды СМИ жұмыс жасай алу қабілеті болуы 

 
Знание совокупности теоретических моделей, методологических принципов, методов и процедур 

исследования, а также политологических технологий, конкретных программ и рекомендаций, 

ориентированных на практическое применение, достижение политического эффекта; технологий 
современных избирательных кампаний, на основе  широкого использования  международного  и  

казахстанского опыта.  

Иметь навыки анализа  политических процессов, принятия политических  решений, владеть  
инструментарием политического анализа и прогнозирования; диалоговых способов политической 

коммуникации, работы с электронными СМИ. 

 
Knowledge of the aggregate theoretical models, methodological principles, techniques and procedures, as well 

as political science technologies, specific programs and recommendations aimed at the practical application, to 

achieve a political effect; tech modern election campaigns, based on widespread use of international and 
Kazakhstani experience. 

Have political process analysis skills, political decision-making, own tools of political analysis and forecasting; 

interactive methods of political communication, working with electronic media. 

Қорытынды бақылау нысаны 

/Форма итогового контроля/ 

Form of final control 

емтихан экзамен exam 

 Оқү кредит алу шарттары / 

Условия для получения 

кредитов/ Terms and conditions 

for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 
выполнение плана учебных программ 

implementation of the curriculum plan 

Модульдің ұзақтығы / 

Продолжительность модуля/ 

Duration of the module 

2  семестра (5-6 семестр) 

Әдебиет 

Литература 

Literature 

1.GR и лоббизм: теория и технологии: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под ред. 

В. А. Ачкасовой, И. Е. Минтусова, О. Г. Филатовой. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 315 с. — 
Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс. 

2..Гаджиев, К. С. Введение в политическую теорию: учебник для академического бакалавриата / К. С. 
Гаджиев. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 367 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. 

3. 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. - 184 
бет. - (Кәсіптік білім). 



4. Саясаттану: ҚР Білім және ғылым министрлігі жоғары техникалық оқу орындары студенттеріне 
арналған оқулық ретінде ұсынған / Ұ. Сыдықов. - 2-ші бас. - Алматы : Эверо, 2014. - 96 бет. 

5. Саясат теориясы және саясаттану пәнін оқыту әдістемесі : оқу құралы / С. Т. Мейірманов. - Алматы : 
Эверо, 2017. - 188 бет. 

6. Қоғамдық саясат.Саясат, талдау және баламалар [Текст] : оқулық / М. Е. Крафт, С. Р. Фурлонг ; ҚР 

білім және ғылым министрлігі [ағылшын тілінен ауд. М.Е Баспаков және т.б. ]. - Алматы : Дәуір, 2017. - 
468 бет. - (Жоғары оқу орындарының қауымдастығы) 

  Козырев, Г.И. Основы социологии и политологии [] : учеб. для сред. проф. образования / Г. И. 

Козырев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2018. - 271 с.  



 
Модуль атауы және шифр  

Название модуля и шифр 

Module name and code number 

Халықаралық саяси 

Международная политика 

International Politics 

Модуль үшін жауапты  

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

к.и.н., Шуршитбай Б., ст. преподаватель Жиренова А.Т. 

Модуль түрі/  

Тип модуля 

Module Type 

2.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

2.Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2.Compulsory modules in the specialty 

Модуль деңгейі / Уровень 

модуля/ Module Level 

бакалавриат 

Аптасына сағаттар саны / 

Количество часов в неделю/ 

Number of hours per week 

4.5 часа в 5 семестре и 4.5 часа в 6 семестре 

Кредиттер саны / Количество 

кредитов/ Amount of credits 

5/9 

Оқу түрі / Форма обучения/ 

Form of training 

күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 5-6 

Студенттер саны /Количество 

обучающихся/ Number of 

students 

5 

Модульдің пререквизиттері / 

Пререквизиты модуля/ 

Prerequisites of the module 

Саяси технологиялар / Политические технологии / Political Technology 
Қолданбалы саясаттану /Прикладная политология / Applied Political Science 

Модуль мазмұны  

Содержание модуля/  

Module content 

Әлемдік саяси үрдіс / Мировой политический процесс .World Political Process 

Халыкаралық қатынастар теориясы .Теория международных отношений .The theory of international 

relations 

Оқу нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning outcomes 

Заманауи халықаралылық саяси ғылымдағы әр түрлі мектептерде қалыптасқан заманауи халықаралық 
қарым-қатынастың құрылысын және табиғаттың негізгі мәселелерін; дүниежүзілік саясатты, ұғымдық 

аппаратты және негізгі көзқарастарды білу 

Заманауи халықаралық қарым-қатынасқа объективті баға беру және мәселелерді талдай алу қабілеті. 
 

Знание основных проблем, природы и структуры современных международных отношений; мировой 

политики, понятийного аппарата и основных подходов, сложившихся в рамках различных школ 
современной международной  политической науки.  

Иметь навыки анализа  проблемы современных международных отношений и давать им объективную 

оценку.  
 

Knowledge of the basic problems of the nature and structure of modern international relations; world politics, 

the conceptual apparatus and the main approaches developed in the framework of the different schools of 
modern international political science. 

Having the skills to analyze the problem of modern international relations and give them an objective 

assessment. 

Қорытынды бақылау нысаны 

/Форма итогового контроля/ 

Form of final control 

емтихан экзамен exam 

 Оқү кредит алу шарттары / 

Условия для получения 

кредитов/ Terms and conditions 

for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 
выполнение плана учебных программ 

implementation of the curriculum plan 

Модульдің ұзақтығы / 

Продолжительность модуля/ 

Duration of the module 

2  семестра (5-6 семестр) 

Әдебиет 

Литература 

Literature 

1. Жунусов, С. Е. Политическая аналитика : исслед. / С. Е. Жунусов. - Алматы : Arna-b, 2008. - 714 с 

2. Молодежь Центральной Азии. Казахстан [] : на основе социологического опроса / Представительство 

Фонда им. Ф. Эберта в Казахстане ; [под науч. рук. К. Хуррельманна]. - Алматы : [б. и.], 2016. 

3. Ким, Людмила Михайловна. Политическая имиджелогия : учебно-метод. пособие / Л. М. Ким ; 

КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2012. - 210 с. 
4. А.С. Жолдыбалина, А.Г. Урпекова  Современные политические технологии:тенденции и тренды 

Монография Астана, 2016. – 112 с. 

5. Жанпейісова Қ. Д. Саяси технологиялар : оқу құралы / Қ.Д.Жанпейісова. - Алматы : TechSmith, 2018. - 
296 бет.-15 экз. 

6. Крафт М.Е., Фурлонг С.Р. Қоғамдық саясат. Саясат, талдау және баламалар: оқулық.-Алматы : Дәуір, 

2017.-468 бет.- 25 экз. 
 

 



Модуль атауы және шифр  

Название модуля и шифр 

Module name and code number 

Саяси ой теориялары 

Теории политической мысли  

Theories of political thought 

Модуль үшін жауапты  

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

к.и.н., Шуршитбай Б., ст. преподаватель Жиренова А.Т. 

Модуль түрі/  

Тип модуля 

Module Type 

2.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

2.Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2.Compulsory modules in the specialty 

Модуль деңгейі / Уровень 

модуля/ Module Level 

бакалавриат 

Аптасына сағаттар саны / 

Количество часов в неделю/ 

Number of hours per week 

9 часов в 3 семестре 

Кредиттер саны / Количество 

кредитов/ Amount of credits 

6/10 

Оқу түрі / Форма обучения/ 

Form of training 

күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 3 

Студенттер саны /Количество 

обучающихся/ Number of 

students 

5 

Модульдің пререквизиттері / 

Пререквизиты модуля/ 

Prerequisites of the module 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Саяси ілімдер тарихы , Саясат теориясы, саяси тарих 

Современная история Казахстана, История политических учений Теория политики, Политическая 
история,  

The modern history of Kazakhstan, History of Political Theories,  Theory of a policy, Political history  

Модуль мазмұны  

Содержание модуля/  

Module content 

Саяси билік / Политическая власть / Political power 
Қазақстанның саяси ойы / Политическая мысль Казахстана / Political thought in Kazakhstan 

Оқу нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning outcomes 

Биліктің мәнін, оның қағидаларын, құрылымын және саяси билікті іске асырудың формаларымен 

әдістерін; негізгі класскиалық этикалық тұжырымдамаларды, негізгі демократиялық 

тұжырымдамаларды, тарихи кезеңдерді және заманауи қазақстандағы азаматтық қоғамның құралуы 
және демократизация ерекшеліктерін білу. 

Заманауи саясатты талдауда алған білімдерін қолдана алу, заманауи саяси үрдістердің негізін түсіну, 

заманауи демократия мәселелерін меңгеру әдістерін және қағидаларын еркін қолдана алу қабілеті болу 
Дүниежүзілік, әлеуметтік және жеке маңызды философиялық мәселелерді, құндылықты-мотивациялық 

бағыттардағы сұрақтарды; гуманистік құндылықтардың, еркіндіктің және демократияның маңызын 

түсіне алу  
 

Знание сущность власти, ее принципы, структуру и истоки, формы и методы осуществления 

политической  власти; основные классические этические концепции, основные концепции демократии, 
исторические этапы и особенности демократизации и становления гражданского общества в 

современном Казахстане. 
Иметь навыки применения полученных знаний для анализа современных политических реалий; 

понимание сути современных политических процессов; свободно оперировать методологическими 

принципами и подходами к изучению проблем развития современной демократии. 
Умение понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, 

свободы и демократии. 
Knowledge of the nature of power, its principles, structure and sources, forms and methods of political power; 

basic classical ethical concepts, the basic concepts of democracy, the historical stages and features of 

democratization and civil society in modern Kazakhstan. 
Have the skills to apply the acquired knowledge for the analysis of contemporary political realities; 

understanding of contemporary political processes; operate freely methodological principles and approaches to 

the study of the problems of modern democracy. 
Ability to understand and analyze the philosophical, social and personal importance of philosophical problems, 

questions of value-motivational orientation; importance of humanistic values, freedom and democracy. 

Қорытынды бақылау нысаны 

/Форма итогового контроля/ 

Form of final control 

емтихан экзамен exam 

 Оқү кредит алу шарттары / 

Условия для получения 

кредитов/ Terms and conditions 

for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 

выполнение плана учебных программ 

implementation of the curriculum plan 

Модульдің ұзақтығы / 

Продолжительность модуля/ 

Duration of the module 

1  семестр (3 семестр) 

Әдебиет 

Литература 

Literature 

1. Мұсатаев, Сейілбек. Қазақстанның саяси ойы [] : оқу құралы / С. Ш. Мұсатаев. - Алматы : Қазақ 

университеті, 2014. - 289 бет  

2. 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. - 184 

бет. - (Кәсіптік білім). 



3.Нурша, Аскар.  Эволюция политической мысли в Казахстане по проблемам евразийской интеграции: 
"Евразооптимисты" и "евразоскептики" Казахстана : докл. / А. Нурша. - Астана ; Алматы : ИМЭП при 

Фонде Первого Президента РК, 2014. - 50 с. 
4. Саясаттану: ҚР Білім және ғылым министрлігі жоғары техникалық оқу орындары студенттеріне 

арналған оқулық ретінде ұсынған / Ұ. Сыдықов. - 2-ші бас. - Алматы : Эверо, 2014. - 96 бет. 

5. Саясат теориясы және саясаттану пәнін оқыту әдістемесі : оқу құралы / С. Т. Мейірманов. - Алматы : 
Эверо, 2017. - 188 бет. 

6. Қоғамдық саясат.Саясат, талдау және баламалар [Текст] : оқулық / М. Е. Крафт, С. Р. Фурлонг ; ҚР 

білім және ғылым министрлігі [ағылшын тілінен ауд. М.Е Баспаков және т.б. ]. - Алматы : Дәуір, 2017. - 
468 бет. - (Жоғары оқу орындарының қауымдастығы) 

 
 

Модуль атауы және шифр  

Название модуля и шифр 

Module name and code number 

ҚР ішкі саясаты 

Внутренняя политика РК 

Internal politics of Kazakhstan 

Модуль үшін жауапты  

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

к.и.н., Шуршитбай Б., ст. преподаватель Жиренова А.Т. 

Модуль түрі/  

Тип модуля 

Module Type 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі/ 3.Модули по выбору для определенной 

специальности(МВОС)/ 3.Optional modules for the specialty 
Білім беру бағдарламасы:Қазақстан Республикасының ішкі саясаты/ Образовательная 

программа:внутренняя политика Республики Казахстан/ Education program:Internal policy of the Republic 

of Kazakhstan 

Модуль деңгейі / Уровень 

модуля/ Module Level 

бакалавриат 

Аптасына сағаттар саны / 

Количество часов в неделю/ 

Number of hours per week 

по 4,5  часа в 5 и 6 семестре 

Кредиттер саны / Количество 

кредитов/ Amount of credits 

6/10 

Оқу түрі / Форма обучения/ 

Form of training 

күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 5-6 

Студенттер саны /Количество 

обучающихся/ Number of 

students 

5 

Модульдің пререквизиттері / 

Пререквизиты модуля/ 

Prerequisites of the module 

Әлеуметтану,  Саясат теориясы 

Социология, Теория политики  

Sociology , Theory of politics  

Модуль мазмұны  

Содержание модуля/  

Module content 

Әлеуметтік саясат/ Социальная политика/ Social Policy 
ҚР демография мен көші-қон саяси мәселелері/ Политические проблемы демографии и миграции РК/ 

Political problems of demography and migration of the Republic of Kazakhstan 

Оқу нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning outcomes 

Білу: заманауи қоғамдағы және Қазақстандағы әлеуметтік саясаттың үрдістерін және құрылымдық 

ерекшеліктерін, негізгі модельдерін; 

Қабілетті болу: күнделікті және кәсіби жұмыста әлеуметтік-саяси көріністі қолдана алу, демографиялық 
ғылым және ҚР көші-қон саясат түсініктер жүйесінде талдау және өлшеу әдістерін қолдану, өзіндік 

ғылыми жобаны дайындау және іске асыру 

Дағды: мемлекеттегі көші-қон және демографиялық жағдайды талдау және болжау, әлеуметтік 
зерттеулерді дайындау және іске асыру, әлеуметтік ақпараттарды әр түрлі көздерден талдау. 

 

Знаниие: основных моделей, особенностей структуры и процессов социальной политики в современном 
обществе и в Казахстане; основ демографической науки и политических проблем демографии и 

миграции РК; 

Умение использовать социально-политическое видение в повседневной и профессиональной 
деятельности, применять методы анализа и измерения в системе понятий демографической науки и 

миграционной политики РК, подготовить и реализовать самостоятельный исследовательский проект; 
Иметь навыки анализа и прогнозирования демографической и миграционной ситуации в стране; 

подготовки и реализации несложного социального исследования, анализа социальной информации из 

различных источников.  

 

Knowledge: basic models, the characteristics of the structure and processes of social policy in modern society 

and in Kazakhstan; Demographic science and political problems of demography and migration of the RK; 
Ability to use social and political vision in the daily and professional activities, apply methods of analysis and 

measurement system concepts demography and migration policy of the Republic of Kazakhstan, to prepare and 

implement an independent research project; 
Have a skills analysis and forecasting of demographic and migration situation in the country; preparation and 

implementation of a simple social studies, analysis of social information from different sources. 

Қорытынды бақылау нысаны 

/Форма итогового контроля/ 

Form of final control 

емтихан экзамен exam 



 Оқү кредит алу шарттары / 

Условия для получения 

кредитов/ Terms and conditions 

for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 
выполнение плана учебных программ 

implementation of the curriculum plan 

Модульдің ұзақтығы / 

Продолжительность модуля/ 

Duration of the module 

5-6  семестр 

Әдебиет 

Литература 

Literature 

1.  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. - 184 

бет. - (Кәсіптік білім). 

2. Әмірова Бибісара Этностық жаңсақ нанымдар: теориясы мен практикасы [] : монография / Б. Ә. 
Әмірова. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2013. - 336 бет. 

3. Саясаттану: ҚР Білім және ғылым министрлігі жоғары техникалық оқу орындары студенттеріне 

арналған оқулық ретінде ұсынған / Ұ. Сыдықов. - 2-ші бас. - Алматы : Эверо, 2014. - 96 бет. 
4. Саясат теориясы және саясаттану пәнін оқыту әдістемесі : оқу құралы / С. Т. Мейірманов. - Алматы : 

Эверо, 2017. - 188 бет. 

5. Қоғамдық саясат.Саясат, талдау және баламалар [Текст] : оқулық / М. Е. Крафт, С. Р. Фурлонг ; ҚР 
білім және ғылым министрлігі [ағылшын тілінен ауд. М.Е Баспаков және т.б. ]. - Алматы : Дәуір, 2017. - 

468 бет. - (Жоғары оқу орындарының қауымдастығы) 

 
Модуль атауы және шифр  

Название модуля и шифр 

Module name and code number 

Азаматтық қоғамының саяси мәселелері және ұлтаралық қатынастар 

Политические проблемы гражданского общества и межнациональные отношения 

Political problems of civil society and international relations 

Модуль үшін жауапты  

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

д.ф.н., профессор Аметжанова К., ст. преподаватель Жиренова А.Т. 

Модуль түрі/  

Тип модуля 

Module Type 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі/ 3.Модули по выбору для определенной 

специальности(МВОС)/ 3.Optional modules for the specialty 

Білім беру бағдарламасы:Қазақстан Республикасының ішкі саясаты/ Образовательная 
программа:внутренняя политика Республики Казахстан/ Education program:Internal policy of the Republic 

of Kazakhstan 

Модуль деңгейі / Уровень 

модуля/ Module Level 

бакалавриат 

Аптасына сағаттар саны / 

Количество часов в неделю/ 

Number of hours per week 

9 

Кредиттер саны / Количество 

кредитов/ Amount of credits 

6/10 

Оқу түрі / Форма обучения/ 

Form of training 

күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 7 

Студенттер саны /Количество 

обучающихся/ Number of 

students 

5 

Модульдің пререквизиттері / 

Пререквизиты модуля/ 

Prerequisites of the module 

Саясат теориясы, Саяси ілімдер тарихи, Саяси жүйелер және режим/ Дінтану 
Теория политики, История политических учений, Политические системы и режимы , Религиоведение 

Theory of politics, The history political theories, Political systems and regimes, Religious studies 

Модуль мазмұны  

Содержание модуля/  

Module content 

ҚР этносаралык және конфессияаралық қатынастардың өзекті мәселелері/ Актуальные проблемы 

межэтнических и межконфессиональных отношений в РК/ Actual problems of interethnic and interfaith 

relations in the Republic of Kazakhstan 
Саяси консалтинг / Политический консалтинг/ Political Consulting 

Оқу нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning outcomes 

Білу: мемлекеттің ұлттық саясатын, этникалық үрдістерді басқаруды, саяси консалтингтегі ұлттық 

модельдердің негізгі түсініктерін және категорияларын; компанияларды таңдау кезіндегі саяси 
консультант жұмыстарының ерекшеліктері, таңдау кампанияларының консультация беру ерекшеліктері; 

Дағдылар: басқару шешімдерін қабылдау, таңдау кампанияларын жоспарлау және ұйымдастыру; 

Қабілетті болу: ҚР конфессияаралық және этникааралық негізгі мәселелерде бағыт-бағдар алу, болашақ 
кәсіби жұмыста алған білімдерін қолдана алу. 

 

Знание: национальной политики государства, управление этническими процессами, основные понятия и 

категории национальных моделей политического консалтинга; особенности деятельности 

политического консультанта во время избирательной кампании; особенности политического 

консультирования избирательной кампании; 
Владение навыками: принятия управленческих решений; организации и планирования избирательной 

кампании; консалтинга избирательной кампании; 

Умение ориентироваться в основных проблемах межэтнических и межконфессиональных отношений в 
РК; использовать полученные знания в будущей профессиональной деятельности. 

 

Knowledge of: the national policy of the state, ethnic process management, the basic concepts and categories of 
national models of political consulting; particular activities of political adviser during the campaign; especially 

policy advice of the election campaign; 
Possession of skills: management decision-making; organization and planning of the election campaign; 

consulting the election campaign; 



The ability to navigate the main problems of inter-ethnic and inter-confessional relations in the Republic of 
Kazakhstan; use this knowledge in the future professional activity. 

Қорытынды бақылау нысаны 

/Форма итогового контроля/ 

Form of final control 

емтихан экзамен exam 

 Оқү кредит алу шарттары / 

Условия для получения 

кредитов/ Terms and conditions 

for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 

выполнение плана учебных программ 

implementation of the curriculum plan 

Модульдің ұзақтығы / 

Продолжительность модуля/ 

Duration of the module 

7  семестр 

Әдебиет 

Литература 

Literature 

1.  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. - 184 

бет. - (Кәсіптік білім). 
2. Әмірова Бибісара Этностық жаңсақ нанымдар: теориясы мен практикасы [] : монография / Б. Ә. 

Әмірова. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2013. - 336 бет. 

3. Саясаттану: ҚР Білім және ғылым министрлігі жоғары техникалық оқу орындары студенттеріне 
арналған оқулық ретінде ұсынған / Ұ. Сыдықов. - 2-ші бас. - Алматы : Эверо, 2014. - 96 бет. 

4. Саясат теориясы және саясаттану пәнін оқыту әдістемесі : оқу құралы / С. Т. Мейірманов. - Алматы : 

Эверо, 2017. - 188 бет. 

5. Қоғамдық саясат.Саясат, талдау және баламалар [Текст] : оқулық / М. Е. Крафт, С. Р. Фурлонг ; ҚР 

білім және ғылым министрлігі [ағылшын тілінен ауд. М.Е Баспаков және т.б. ]. - Алматы : Дәуір, 2017. - 

468 бет. - (Жоғары оқу орындарының қауымдастығы) 
 

 
 

Модуль атауы және шифр  

Название модуля и шифр 

Module name and code number 

Саяси практиканың моделі 

Модели политических практик 

Models of political practices 

Модуль үшін жауапты  

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

д.ф.н., профессор Аметжанова К., к.ф.н., Сейтембетов Е.Ж. 

Модуль түрі/  

Тип модуля 

Module Type 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі/ 3.Модули по выбору для определенной 
специальности(МВОС)/ 3.Optional modules for the specialty 

Білім беру бағдарламасы:Қазақстан Республикасының ішкі саясаты/ Образовательная 

программа:внутренняя политика Республики Казахстан/ Education program:Internal policy of the Republic 
of Kazakhstan 

Модуль деңгейі / Уровень 

модуля/ Module Level 

бакалавриат 

Аптасына сағаттар саны / 

Количество часов в неделю/ 

Number of hours per week 

9 

Кредиттер саны / Количество 

кредитов/ Amount of credits 

6/10 

Оқу түрі / Форма обучения/ 

Form of training 

күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 7 

Студенттер саны /Количество 

обучающихся/ Number of 

students 

5 

Модульдің пререквизиттері / 

Пререквизиты модуля/ 

Prerequisites of the module 

Саясат теориясы, әлеуметтану, экономикалық теория негіздері, саяси режимдер мен жүйелер 

Теория политики, Социология, Основы экономической теории, Политические системы и режимы  

Theory of politics, Sociology, Basic economic theory, Political systems and regimes 

Модуль мазмұны  

Содержание модуля/  

Module content 

Саяси модернизация/ Политическая модернизация / Political modernization 
Саяси дамудың ұлттық үлгілері/ Национальные модели политического развития / National models of 

political development 

Оқу нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning outcomes 

Білу: модерназияцаның негізгі теорияларды, ауыспалы қоғамдағы саяси модернизацияның саяси 

моделін және механизмдерін; 
Қабілетті болу: қозғалмалы саяси үрдістерде теоретикттік-методологиялық мәдениетті қалыптастыру; 

Дағды: заманауи дүниежүзілік әр түрлі бағыттылық тенденциялардың дамуында бағыт-бағдар ала білу, 

глобальдік масштабтағы құбылыстарды және фактілерді қолдана алу 
 

Знание: основные теории модернизации, механизмы и модели политической модернизации переходных 

обществ;  
Умение: формировать теоретико-методологическую культуру анализа подвижных политических 

процессов;  

Иметь навыки ориентироваться в разнонаправленных тенденциях развития современного мирового 
сообщества, теоретически оперировать фактами и явлениями глобального масштаба.  

 



Knowledge: basic theory of modernization, mechanisms and models of political modernization of societies in 
transition; 

Skill: forming a culture of theoretical and methodological analysis of moving the political process; 
Having the skills to navigate the divergent trends of the modern world community, theoretically operate with 

facts and phenomena on a global scale. 

Қорытынды бақылау нысаны 

/Форма итогового контроля/ 

Form of final control 

емтихан экзамен exam 

 Оқү кредит алу шарттары / 

Условия для получения 

кредитов/ Terms and conditions 

for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 

выполнение плана учебных программ 

implementation of the curriculum plan 

Модульдің ұзақтығы / 

Продолжительность модуля/ 

Duration of the module 

7  семестр 

Әдебиет 

Литература 

Literature 

1.  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. - 184 

бет. - (Кәсіптік білім). 
2. Әмірова Бибісара Этностық жаңсақ нанымдар: теориясы мен практикасы [] : монография / Б. Ә. 

Әмірова. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2013. - 336 бет. 

3. Саясаттану: ҚР Білім және ғылым министрлігі жоғары техникалық оқу орындары студенттеріне 
арналған оқулық ретінде ұсынған / Ұ. Сыдықов. - 2-ші бас. - Алматы : Эверо, 2014. - 96 бет. 

4. Саясат теориясы және саясаттану пәнін оқыту әдістемесі : оқу құралы / С. Т. Мейірманов. - Алматы : 

Эверо, 2017. - 188 бет. 
5. Қоғамдық саясат.Саясат, талдау және баламалар [Текст] : оқулық / М. Е. Крафт, С. Р. Фурлонг ; ҚР 

білім және ғылым министрлігі [ағылшын тілінен ауд. М.Е Баспаков және т.б. ]. - Алматы : Дәуір, 2017. - 

468 бет. - (Жоғары оқу орындарының қауымдастығы) 
6. Пряхин, В. Ф. Россия в глобальной политике : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ В. Ф. Пряхин. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 425 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. 

7. Тавокин Е.П. Исследования социально-экономических и политических процессов. - М.: Инфра-М, 
2013. - 214 с 

8. Михайлова О. В. Сравнительная политология: учебник и практикум для академиче-ского 

бакалавриата / О. В. Михайлова. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 309 с. 

 
 

Модуль атауы және шифр  

Название модуля и шифр 

Module name and code number 

Әлеуметтік-философиялық 

Социально-философский 

Socio-philosophical 

Модуль үшін жауапты  

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

д.ф.н., профессор Аметжанова К., ст. преподаватель Савчук Е.В. 

Модуль түрі/  

Тип модуля 

Module Type 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі/ 3.Модули по выбору для определенной 

специальности(МВОС)/ 3.Optional modules for the specialty 
Білім беру бағдарламасы:Қазақстан Республикасының ішкі саясаты/ Образовательная 

программа:внутренняя политика Республики Казахстан/ Education program:Internal policy of the Republic 

of Kazakhstan 

Модуль деңгейі / Уровень 

модуля/ Module Level 

бакалавриат 

Аптасына сағаттар саны / 

Количество часов в неделю/ 

Number of hours per week 

10,5 

Кредиттер саны / Количество 

кредитов/ Amount of credits 

7/12 

Оқу түрі / Форма обучения/ 

Form of training 

күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 7 

Студенттер саны /Количество 

обучающихся/ Number of 

students 

5 

Модульдің пререквизиттері / 

Пререквизиты модуля/ 

Prerequisites of the module 

Философия, Саясат теориясы. Экономика теориясының негіздері/  

Философия, Теория политики, Основы экономической теории/  

Philosophy, Theory of politics, Basic economic theory 

Модуль мазмұны  

Содержание модуля/  

Module content 

Саяси философия/Политическая философия/ Political Philosophy 

Әлеуметтік процестің логикасы және басқару мәселелері/ Логика социального процесса и проблемы 
управления / The logic of social processes and management issues 

Оқу нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning outcomes 

Білу: аймақтық саясаттағы негізгі теорияларды және түрлерді, ҚР саясатының аймақтық мәселелерін; 

саяси-философиялық негізгі бағыттарын; саяси философияның классикалық идеяларын; 

Қабілетті болу: аймақтың саясатында алған білімдерін және қағидаларын тәжірибеде қолдана алу;  
нақты саяси мәселелерді олардың терең теоретикттік-философиялық мазмұнымен байланыстыру 

Дағды: саяси аймақтық қағидалар бойынша білімді талқылау және қорыту; аналитикалық жұмыстарды 

жүйелі түрде ойлау. 



 
Знание основных теорий и видов региональной политики, проблем региональной политики РК; 

основные направления политико-философской мысли; классические идеи политической философии; 
Уметь применить знание и принципы региональной политики на практике политики региона; связать 

реально существующие политические проблемы с их глубинным теоретико-философским содержанием 

Владеть навыками анализа и обобщения знаний о принципах региональной политики; умение системно 
мыслить, навыки аналитической деятельности. 

 

Knowledge of basic theories and types of regional policy, regional policy issues of RK; the main directions of 
political and philosophical thought; classical ideas of political philosophy; 

To be able to apply the knowledge and principles of regional policy, in practice, the region's policy; tie the 

actually existing political problems with their deep theoretical and philosophical content 
Possess the skills of analysis and synthesis of knowledge about regional policy principles; ability to 

systematically thinking, analytical skills activities. 

Қорытынды бақылау нысаны 

/Форма итогового контроля/ 

Form of final control 

емтихан экзамен exam 

 Оқү кредит алу шарттары / 

Условия для получения 

кредитов/ Terms and conditions 

for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 

выполнение плана учебных программ 

implementation of the curriculum plan 

Модульдің ұзақтығы / 

Продолжительность модуля/ 

Duration of the module 

7  семестр 

Әдебиет 

Литература 

Literature 

1. Василенко, И. А. Политическая философия: учебник для бакалавров и магистров / М.: Издательство 

Юрайт, 2016. — 424 с. 

2. Михайлова О. В. Сравнительная политология: учебник и практикум для академиче¬ского 
бакалавриата / О. В. Михайлова. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 309 с. — Серия : Бакалавр. 

Академический курс. 

3. Мухаев, Р. Т. Политология. В 2 ч. Часть 2: учебник для академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. 
— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 326 с. 

4. Шапақ, Үнзила. Мемлекет және құқық теориясы [] : оқу құралы / Ү. Ш. Шапақ, Ж. Р. Темірбеков, С. Т. 

Молдабекова. - Астана : КазГЮУ, 2015. - 265 бет 
Әмірова, Бибісара Әубәкірқызы.  

5.  Этностық жаңсақ нанымдар: теориясы мен практикасы [] : монография / Б. Ә. Әмірова. - Қарағанды : 

ЖК "Ақнұр баспасы", 2013. - 336 бет. 
6.  Сағиқызы, Аяжан. Гуманистік дүниетаным: әлеуметтік-мәдени негіздер [] : [монография] / А. 

Сағиқызы. - Алматы : ҚР БҒМ ҒК ФСДИ, 2013. - 292 бет 

7. Хасанов, М. Ш.     Философия [] : оқулық / М. Ш. Хасанов. - Алматы : Эверо, 2014. - 411 бет. 
8. Мырзалы, Серік Қажи-Ахметұлы. Философия. Философия тарихы. Болмыс ілімі. (Онтология). 

Эпистемология (Таным мәселелері). Әлеуметтік философия. Жаһандану және тәуелсіз Қазақстан [] : 

оқулық / С. Қ. Мырзалы. - толық., түзет. шығарылған бас. - Алматы : Бастау, 2014. - 648 бет. 
 

 
 

Модуль атауы және шифр  

Название модуля и шифр 

Module name and code number 

Әлеуметтік дамудың логика және саяси талдау мәселелері 

Проблемы политического анализа и логика социального развития 

Problems of political analysis and logic of social development 

Модуль үшін жауапты  

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

д.ф.н., профессор Аметжанова К., ст. преподаватель Савчук Е.В. 

Модуль түрі/  

Тип модуля 

Module Type 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі/ 3.Модули по выбору для определенной 
специальности(МВОС)/ 3.Optional modules for the specialty 

Білім беру бағдарламасы:Қазақстан Республикасының ішкі саясаты/ Образовательная 

программа:внутренняя политика Республики Казахстан/ Education program:Internal policy of the Republic 
of Kazakhstan 

Модуль деңгейі / Уровень 

модуля/ Module Level 

бакалавриат 

Аптасына сағаттар саны / 

Количество часов в неделю/ 

Number of hours per week 

9 

Кредиттер саны / Количество 

кредитов/ Amount of credits 

6/10 

Оқу түрі / Форма обучения/ 

Form of training 

күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 5 

Студенттер саны /Количество 

обучающихся/ Number of 

students 

5 

Модульдің пререквизиттері / 

Пререквизиты модуля/ 

Prerequisites of the module 

Теориялық саясаттану, Саяси социология, Саяси жүйелер мен тәртіптер / 

Теория политики, Политическая социология, Политические системы и режимы 
Theory of politics, political sociology, political systems and regimes 



Модуль мазмұны  

Содержание модуля/  

Module content 

Қазақстан Республикасының аймақтық саясаты/ Региональная политика Республики Казахстан/ Regional 
Policy of the Republic of Kazakhstan 

Саяси талдау және болжау негіздері/ Основы политического анализа и прогнозирования/ Basics of 
Political Analysis and Forecasting 

Оқу нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning outcomes 

Білу: жалпығылыми және нақты-қолданбалы әдістердің мазмұнын, саяси талдау және болжау 

әдістерінің және методологиялардың мәнін, рөлін және ерекшеліктерін. 
Қабілетті болу: әлеуметтік-маңызды құбылыстарды, үрдістерді талдауды және бағалау; тәжірибелік 

әдістер мен технологияларды саяси талдау және болжау. 

Дағды: билік органдарындағы әкімшілік үрдістер мен процедураларды модельдеу, барлық саяси 
шешімдер циклін қоса алғанда басқару тиімділік көзқарас жағынан саяси шешімдерді қабылдау 

тәуекелі.  

 
Знание содержание общенаучных и конкретно-прикладных методов исследования; сущность, роль, 

особенности методологии и методов политического анализа и прогнозирования.  

Уметь анализировать и оценивать социально-значимые явления, события, процессы;  владеть 
инструментарием политического анализа и прогнозирования, практическими методиками и 

технологиями. 

Иметь навыки моделировать административные процессы и процедуры в органах власти, проведения 
политического прогнозирования, включая весь цикл принятия политических решений c учетом 

политических рисков и с точки зрения эффективности управления.  

 
Knowledge of the content of general scientific and application-specific research methods; nature, role, 

especially the methodology and methods of political analysis and forecasting. 

To be able to analyze and evaluate socially significant phenomena, events, processes; possess the tools of 

political analysis and forecasting, practices, and technologies. 

Having the skills to simulate administrative processes and procedures in government bodies, of political 

forecasting, including the whole cycle of political decision-making c taking into account political risk and in 
terms of management efficiency. 

Қорытынды бақылау нысаны 

/Форма итогового контроля/ 

Form of final control 

емтихан экзамен exam 

 Оқү кредит алу шарттары / 

Условия для получения 

кредитов/ Terms and conditions 

for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 

выполнение плана учебных программ 

implementation of the curriculum plan 

Модульдің ұзақтығы / 

Продолжительность модуля/ 

Duration of the module 

5  семестр 

Әдебиет 

Литература 

Literature 

1. Нысанбаев, А. Н. Политология [Текст]  : учебник для студ. высших учебных заведений / А. Н. 
Нысанбаев . - Алматы :Эверо, 2014. - 384 с. - 25 

2. Пузиков, М. Ф. Основы политической социологии [Текст]  : учеб. пособие  / М. Ф. Пузиков ; КазНУ 

им. аль-Фараби. - Алматы :Қазақуниверситетi, 2016. - 346 с. - 5 
3. Соловьев, А. И. Политология [Текст]  : учеб. для вузов / А. И. Соловьев. - М. : Аспект Пресс, 2014. - 

415 с. - 5 

4. Казахстанский путь - 2050 [] : [моногр. в 3 кн.] / [под общ. ред. Б. К. Султанова]. - Алматы : КИСИ 
при Президенте РК.    Кн. 2 : Общественно-политическое и социальное развитие. - 2014. - 156 с. 

5. Гаджиев, К. С. Политология [Текст]  : учеб. пособие для вузов / К. С. Гаджиев. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. :Юрайт, 2017. - 213 с. - 15 
5. Антология мировой политической мысли [] : в 5-ти т. / Нац.обществ.-науч.фонд:АПН; рук. работы Г. 

Ю. Семигин. - М. : Мысль, 1997-, 1997 - .  Т1-5. 

7. Забирова А. Т. Қолданбалы әлеуметтану : оқу құралы. –Алматы : Эверо, 2015. -206 бет. -25 экз 
8. Жұмасұлтанова Г. А. Саяси модернизация : оқулық / Г. А. Жұмасұлтанова, Д. Б. Көшербаев. - Алматы 

: Полиграфкомбинат, 2012. - 147 бет.-50 экз. 
 

 



 
Модуль атауы және шифр  

Название модуля и шифр 

Module name and code number 

Саяси ғылымдар әдістемелік және педагогикалық аспект 

Методико-педагогический аспект политических наук 

Methodical and pedagogical aspect of political science 

Модуль үшін жауапты  

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

к.ф.н.,Игисинова К.., ст. преподаватель Жиренова А.Т. 

Модуль түрі/  

Тип модуля 

Module Type 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі/ 3.Модули по выбору для определенной 

специальности(МВОС)/ 3.Optional modules for the specialty 

Білім беру бағдарламасы:Қазақстан Республикасының ішкі саясаты/ Образовательная 
программа:внутренняя политика Республики Казахстан/ Education program:Internal policy of the Republic 

of Kazakhstan 

Модуль деңгейі / Уровень 

модуля/ Module Level 

бакалавриат 

Аптасына сағаттар саны / 

Количество часов в неделю/ 

Number of hours per week 

10,5 

Кредиттер саны / Количество 

кредитов/ Amount of credits 

7/12 

Оқу түрі / Форма обучения/ 

Form of training 

күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 5-6 

Студенттер саны /Количество 

обучающихся/ Number of 

students 

5 

Модульдің пререквизиттері / 

Пререквизиты модуля/ 

Prerequisites of the module 

Философия, Саясат теориясы/  

Философия, Теория политики/  
Philosophy, Theory of politics 

Модуль мазмұны  

Содержание модуля/  

Module content 

Саяси психология/ Политическая психология/ Political psychology 

Әлеуметтік-саяси пәндерді оқыту әдістемесі/ Методика преподавания социально-политических 

дисциплин/ Methods of teaching social and political sciences 

Оқу нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning outcomes 

Білу: білім беру үрдісінің оқыту әдістемелерін, мамандықты игеру тәжірибелік сұрақтары; саяси 
жағдайларды, құбылыстарды, ірі әлеуметтік құрылымды, саяси маңызды үрдістерді, саяси-

психологиялық талдау. 

Қабілеттілік болу: алған білімдерін тәжірибеде қолдана алу, қоғамдық дамуды және үрдістірдегі 
дамушылықты түсіну жүйесіне арналған психологиялық білімдерді саясат саласында негізінде меңгеру. 

Дағды: саясаттану бойынша әр түрлі лекциялық және семинарлық сабақтарды дайындау, аудиториядан 

тыс тәрбиелік іс-шаралар және тағы басқалар.   
 

Знание: методов обучения, которые ставят в центр образовательного процесса практические вопросы 

овладения профессией; политико-психологического анализа политических ситуаций, явлений, крупных 
социальных структур и политически значимых процессов. 

Умение: о использовать полученные знания на практике; освоить психологические знания в сфере 

политики как основу для системного понимания развития общества и развивающихся в нём процессов.  
Иметь навыки: подготовки и реализации разных видов лекционных и семинарских занятий по 

политологии, сценариев внеаудиторного воспитательного мероприятия и другие. 

 
Knowledge: learning methods that put the center of the educational process of the practical issues of mastering a 

profession; political and psychological analysis of political situations, events, major social institutions and 

policy-relevant processes. 
Ability: to use this knowledge in practice; master the psychological knowledge in the field of politics as the 

basis for the systemic understanding of society and developing it in the process. 

Have skills: preparation and implementation of different kinds of lectures and seminars on political science, 
scripts extracurricular educational activities and others. 

Қорытынды бақылау нысаны 

/Форма итогового контроля/ 

Form of final control 

емтихан экзамен exam 

 Оқү кредит алу шарттары / 

Условия для получения 

кредитов/ Terms and conditions 

for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 

выполнение плана учебных программ 

implementation of the curriculum plan 

Модульдің ұзақтығы / 

Продолжительность модуля/ 

Duration of the module 

5-6  семестр 

Әдебиет 

Литература 

Literature 

1.Ахметжанова, Күлзипаш Қазіргі жаһандық мәселелердің ролі [] : монография / К. Б. Ахметжанова. - 
Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2016. - 104 бет 

Ахтаева, Надия Сеилханқызы.  

2. Әлеуметтік психология [] : оқу құралы / Н. С. Ахтаева, А. И. Абдигапбарова, З. Н. Бекбаева. - Алматы 
: Қазақ университеті, 2015. - 475 бет 

3.  Имакова, Ғ. О.  Саяси психология [] : оқулық / Ғ. О. Имакова. - Алматы : ССК, 2017. - 200 бет. 

4.Ачкасов, В. А. Этнополитология: учебник для бакалваров / В. А. Ачкасов. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— М.: Издательство Юрайт, 2016. — 495 с. 



 

 
 

Модуль атауы және шифр  

Название модуля и шифр 

Module name and code number 

Этно-саясаттану және мемлекеттік басқару жүйесінің негіздері 

Основы этнополитологии и системы государственного управления 

Fundamentals of ethno-political science and public administration system 

Модуль үшін жауапты  

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

к.ф.н.,Игисинова К.., ст. преподаватель Жиренова А.Т. 

Модуль түрі/  

Тип модуля 

Module Type 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі/ 3.Модули по выбору для определенной 
специальности(МВОС)/ 3.Optional modules for the specialty 

Білім беру бағдарламасы:Қазақстан Республикасының ішкі саясаты/ Образовательная 
программа:внутренняя политика Республики Казахстан/ Education program:Internal policy of the Republic 

of Kazakhstan 

Модуль деңгейі / Уровень 

модуля/ Module Level 

бакалавриат 

Аптасына сағаттар саны / 

Количество часов в неделю/ 

Number of hours per week 

9 

Кредиттер саны / Количество 

кредитов/ Amount of credits 

6/10 

Оқу түрі / Форма обучения/ 

Form of training 

күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 3 

Студенттер саны /Количество 

обучающихся/ Number of 

students 

5 

Модульдің пререквизиттері / 

Пререквизиты модуля/ 

Prerequisites of the module 

Саяси теория, Әлеуметтану, Саяси әлеуметтану./ 

Теория политики, Социология, Политическая социология/  
Theory of politics, Sociology, Political Sociology 

Модуль мазмұны  

Содержание модуля/  

Module content 

Мемлекеттік-әкімшілік басқару жүйелері /Системы государственно-административного управления/ 

Systems of governance and public administration 

Этносаясаттану/ Этнополитология/ Ethnic political science 

Оқу нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning outcomes 

ілу: мемлекеттік басқару жүйесінің ерекшелігін, мемлекеттік қызметті; этносаяси үрдісті басқарудың 

тәжірибесі мен теориясын, этникоаралық қарым-қатынас, этникалық, ұлттық мәнділік және табиғат 
дискуссия туралы заманауи көріністі. 

Қабілеттілік: мемлекеттік қызметте кадрларды басқарудың тиімді жүйесін қамтамасыз ету; саяси 

этникалық және этносаяси қарама-қайшылықты шешуді сыни тұрғыдан бағалаудың негізгі ұсыныстары.   
Игере алу: заманауи қоғамдағы этносаяси және этноәлеуметтік қапараттар бойынша энтика аралық 

қарым-қатынасты талдау тәжірибесін; мемлекеттік қызметтегі кадрларды резервттеудің тиімді жүйесін 

қамтамасыз ету қабілеттілігі.  
Знание: специфики системы государственного управления, государственной службы; современных 

представления и  дискуссий о природе и сущности наций, этничности, межэтнических отношений,  

теорией и практикой управления этнополитическими процессами. 
 

Уметь: обеспечить эффективную систему управления кадрами в государственной службе; критически 

оценить основные варианты этнической политики и разрешения этнополитических противоречий. 
Владеть: практикой анализа  межэтнических отношений в современном обществе и конкретных 

этнополитологических и этносоциологических данных; способен обеспечивать эффективную систему 

кадрового резерва в государственной службе.  
To be able to: provide an effective human resources management system in the public service; critically 

evaluate the basic options of ethnic policy and ethno-political conflict resolution. 
Owning: practice analysis of interethnic relations in modern society and specific etnopolitologicheskih 

ethnosociological and data; It is able to provide effective personnel reserve system in the civil service. 

Қорытынды бақылау нысаны 

/Форма итогового контроля/ 

Form of final control 

емтихан экзамен exam 

 Оқү кредит алу шарттары / 

Условия для получения 

кредитов/ Terms and conditions 

for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 

выполнение плана учебных программ 

implementation of the curriculum plan 

Модульдің ұзақтығы / 

Продолжительность модуля/ 

Duration of the module 

3  семестр 

Әдебиет 

Литература 

Literature 

1. Ачкасов, В. А. Этнополитология: учебник для бакалваров / В. А. Ачкасов. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2016. — 495 с. 

2. Елисеев, С. М. Политическая социология: учебник и практикум для академического бакалавриата / С. 
М. Елисеев. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 412 с. 

3. Нұртазин, М. С. Қазақстандағы жергілікті мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет жүйелері : 



[оқу құралы] / М. С. Нұртазин. - Алматы : Бастау, 2016. - 256 бет 
 

 
Модуль атауы және шифр  

Название модуля и шифр 

Module name and code number 

Гуманитарлық 

Гуманитарный 

Humanities 

Модуль үшін жауапты  

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

к.ф.н.,Игисинова К.., ст. преподаватель Жиренова А.Т. 

Модуль түрі/  

Тип модуля 

Module Type 

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

4.Optional modules, beyond qualification 

Модуль деңгейі / Уровень 

модуля/ Module Level 

бакалавриат 

Аптасына сағаттар саны / 

Количество часов в неделю/ 

Number of hours per week 

7,5 в 3 семестре и 4,5 в 4 семестре 

Кредиттер саны / Количество 

кредитов/ Amount of credits 

8/ 14 

Оқу түрі / Форма обучения/ 

Form of training 

күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 3-4 

Студенттер саны /Количество 

обучающихся/ Number of 

students 

5 

Модульдің пререквизиттері / 

Пререквизиты модуля/ 

Prerequisites of the module 

Құқық негіздері / Основы права / Bases of law 

Саясат теориясы / Теория политики / Theory of politics 

Саяси ілімдер тарихы / История политических учений / History of Political Theories 

Модуль мазмұны  

Содержание модуля/  

Module content 

Дінтану / Религиоведение / Religion studies  
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері / Основы антикоррупционной культуры  

Bases of anticorruption culture 

Мемлекеттік бағдарламаларға концептуалдық талдау  
Концептуальный анализ государственных программ / Conceptual analysis of government programs 

Оқу нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning outcomes 

Білу: дін феноменінің тарихи-әлеуметтік мәнін, дүниежүзілік діни жүйенің ерекшеліктері мен ұлттық-

діни сипатын көрсету; мемлекеттік жастар саясатының ұйымдастырушылық-технологиялық және 
теориялық негіздерін. 

Қабілеттілік: мемлекеттік жастар саясаты бойынша алған теориялық білімдерін тәжірибеде қолдана алу; 

зерттеу жүргізу әдістемелері мен методология негіздері, заманауи қоғамдағы әлеуметтімәдениет 
үрдістерінің ерекшеліктері, соның ішінде Қазақстандағы мәдениет жүйесінің позициясы. 

Дағды: мемлекеттік саяси жүйеде басқару-ұйымдастырушылық шешімдерді қалыптастыру, адамдар 

арасындағы мәдениеттілік, діни айырмашылықты түсіну және полимәдениетті қоғамда өмір сүру,  өз көз 
қарасын дәлелдеп және айта алу, топта жұмыс жасай алу, өзіндік жеңіл зерттеу жобаны дайындай және 

іске асыра алу. 

 
Знать социально-историческую суть феномена религии, показать ее национально-региональный 

характер и особенности мировых религиозных систем; основные теоретические и организационно-

технологические основы государственной молодёжной политики. 
Уметь применять на практике теоретические знания по государственной молодёжной политике; основы 

методологии и методики проведения исследований, особенности социокультурных процессов в 

современном обществе, в том числе, в Казахстане, свою позицию в культурных системах; 
Владеть навыками формирования организационно-управленческих решений в системе государственной 

молодёжной политики, понимать культурные, религиозные отличия между людьми и жить в 

поликультурном обществе, выражать и обосновывать свою точку зрения, работать в группе, 
подготовить и реализовать самостоятельный несложный исследовательский проект.  

 

Know the social and historical essence of the phenomenon of religion, show it to the national-regional character 
and features of the world's religious systems; basic theoretical and organizational and technological bases of the 

state youth policy. 

To be able to put into practice the theoretical knowledge of the state youth policy; basis for the methodology 

and techniques of Few studies, especially socio-cultural processes in contemporary society, including in 

Kazakhstan, its position in the cultural systems; 

Possess the skills formation of organizational and administrative decisions in the system of state youth policy, to 
understand the cultural and religious differences between people and live in a multicultural society, to express 

and justify their point of view, work in a group, to prepare and implement a simple independent research 

project. 

Қорытынды бақылау нысаны 

/Форма итогового контроля/ 

Form of final control 

емтихан экзамен exam 

 Оқү кредит алу шарттары / 

Условия для получения 

кредитов/ Terms and conditions 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 
выполнение плана учебных программ 

implementation of the curriculum plan 



for loans 

Модульдің ұзақтығы / 

Продолжительность модуля/ 

Duration of the module 

3-4  семестр 

Әдебиет 

Литература 

Literature 

1. Маймақов Ғ. Қ. Қазіргі заманғы дінтану негіздері: оқулық / Ғ. Қ. Маймақов. - Алматы : [Экономика], 

2012. - 235 бет. 

2. Қазіргі дәстүрден тыс дәни ағымдар мен культтер: оқу құралы / ред. Н. Ж. Байтенова . - Алматы : 
Қазақ университеті, 2013. - 326 бет. 

3.  Бурова Е. Е. Қазақстан Республикасындағы діни ахуалды дамытудың өзекті мәселелері/ Е. Е. Бурова, 

А. Г. Косиченко ; [ред. З. К. Шөукенова, С. Е. Нұрмұратов]. - Алматы : ҚР БҒМ ҒК ФСДИ, 2013. - 135 
бет. 4. Рысбекова Ш. С.  Діндер тарихы: оқу-әдістемелік құралы / Ш. С. Рысбекова, Қ. М. Борбасова, А. 

Құрманалиева. - Алматы : Қазақ университеті, 2012. - 150 бет.  

5. Рысбекова Ш. С. Діни антропология [] : оқу-әдістемелік құралы / Ш. С. Рысбекова, Қ. М. Борбасова. - 
Алматы : Қазақ университеті, 2013. - 101 бет. 

 
 

Модуль атауы және шифр  

Название модуля и шифр 

Module name and code number 

Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственный 

Field practice 

Модуль үшін жауапты  

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

к.ф.н.,Игисинова К.., ст. преподаватель Жиренова А.Т. 

Модуль түрі/  

Тип модуля 

Module Type 

5. Іс-тәжірибе модулдер / Модули практик (МП)/ MODULES of PRACTICES (MP) 

Модуль деңгейі / Уровень 

модуля/ Module Level 

бакалавриат 

Аптасына сағаттар саны / 

Количество часов в неделю/ 

Number of hours per week 

 

Кредиттер саны / Количество 

кредитов/ Amount of credits 

4 

Оқу түрі / Форма обучения/ 

Form of training 

күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 4,6,8 

Студенттер саны /Количество 

обучающихся/ Number of 

students 

5 

Модульдің пререквизиттері / 

Пререквизиты модуля/ 

Prerequisites of the module 

Мемлекеттік-әкімшілік басқару жүйелері/ Системы государственно-административного управления/ 

Systems of governance and public administration 

Саяси талдау және болжау негіздері/ Основы политического анализа и прогнозирования/ Basics of 
Political Analysis and Forecasting 

Модуль мазмұны  

Содержание модуля/  

Module content 

Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 
Field practice  

Оқу нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning outcomes 

Знание и понимание методов социальных, гуманитарных наук, способность анализировать значимые 

социально-экономические проблемы, методов принятия и реализации политических решений, 

способность применять политические технологии и использовать навыки политического консалтинга. 
Владение методологией анализа современных политологических доктрин и подходов, способность к 

участию в исследовательской работе в области теории политики. 

Иметь навыки научных исследований политических процессов и отношений.  
Иметь способность в организации управленческих процессов в органах государственной власти, 

местного самоуправления, в аппарате политических партий, общественно-политических объединений и 

неправительственных организаций. 
 

Knowledge and understanding of the methods of social and humanitarian sciences, the ability to analyze the 

significant socio-economic problems, the adoption of methods and implementation of policy decisions, the 

ability to apply political technologies and use of political consulting skills. 

Possession of the methodology of political analysis of contemporary doctrines and approaches, the ability to 

participate in the research work in the field of theory of politics. 
Having the skills of research of political processes and relations. 

Have the ability to organize management processes in government agencies, local government, in the apparatus 

of political parties, political associations and non-governmental organizations. 

Қорытынды бақылау нысаны 

/Форма итогового контроля/ 

Form of final control 

есеп  отчет report 

 Оқү кредит алу шарттары / 

Условия для получения 

кредитов/ Terms and conditions 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 
выполнение плана учебных программ 

implementation of the curriculum plan 



for loans 

Модульдің ұзақтығы / 

Продолжительность модуля/ 

Duration of the module 

18 недель (4,6,8 семестре) 

Әдебиет 

Литература 

Literature 

 

 
 

Модуль атауы және шифр  

Название модуля и шифр 

Module name and code number 

Оқу іс-тәжірибе 

Учебный 

Teaching practice 

Модуль үшін жауапты  

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

к.ф.н.,Игисинова К.., ст. преподаватель Жиренова А.Т. 

Модуль түрі/  

Тип модуля 

Module Type 

5. Іс-тәжірибе модулдер / Модули практик (МП)/ MODULES of PRACTICES (MP) 

Модуль деңгейі / Уровень 

модуля/ Module Level 

бакалавриат 

Аптасына сағаттар саны / 

Количество часов в неделю/ 

Number of hours per week 

 

Кредиттер саны / Количество 

кредитов/ Amount of credits 

2 

Оқу түрі / Форма обучения/ 

Form of training 

күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 2 

Студенттер саны /Количество 

обучающихся/ Number of 

students 

5 

Модульдің пререквизиттері / 

Пререквизиты модуля/ 

Prerequisites of the module 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілде) / Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке) / Information and communication technologies (in English language) 
Қазақстан Республикасының аймақтық саясаты/ Региональная политика Республики Казахстан/ Regional  

Policy of the Republic of Kazakhstan 

Салыстырмалы саясаттану Сравнительная политология Comparative Political Science 

Модуль мазмұны  

Содержание модуля/  

Module content 

Диплом алдындағы іс-тәжірибе 

Преддипломная практика 

Pre-diploma practice 

Оқу нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning outcomes 

Содержание определяется темой дипломной работы, а также потребностью изучения методов решения 

политико-управленческих задач и состоит из трех частей: теоретической, практической, 
индивидуальной. 

Знание теоретических аспектов по теме дипломной работы, монографической литературы, 

периодическими изданиями и статистической информацией. 
Умение применения практического опыта в области политического менеджмента, в использовании 

информационно-политических технологий. 

Иметь навыки анализа политических и политологических текстов, способность анализировать 
фактическую информацию (в том числе представленную в количественной форме) в соответствии с 

поставленными задачами. 

 
The content is determined by the theme of the thesis, as well as the need to explore methods of solving political 

and administrative tasks and consists of three parts: theoretical, practical, individually. 
Knowledge of the theoretical aspects of the topic of the thesis, monographic literature, periodicals and statistical 

information. 

The ability to use of practical experience in the field of political management, in information and political 
technologies. 

Having a policy and political science text analysis skills, ability to analyze factual information (including those 

presented in quantitative form) in accordance with the tasks. 

Қорытынды бақылау нысаны 

/Форма итогового контроля/ 

Form of final control 

есеп  отчет report 

 Оқү кредит алу шарттары / 

Условия для получения 

кредитов/ Terms and conditions 

for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 

выполнение плана учебных программ 
implementation of the curriculum plan 

Модульдің ұзақтығы / 

Продолжительность модуля/ 

Duration of the module 

8 семестр 2 недели 



Әдебиет 

Литература 

Literature 

 

 
 

Модуль атауы және шифр  

Название модуля и шифр 

Module name and code number 

Диплом алдындағы іс-тәжірибе 

Преддипломный 

Pre-diploma practice 

Модуль үшін жауапты  

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

к.ф.н.,Игисинова К.., ст. преподаватель Жиренова А.Т. 

Модуль түрі/  

Тип модуля 

Module Type 

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

4.Optional modules, beyond qualification 

Модуль деңгейі / Уровень 

модуля/ Module Level 

бакалавриат 

Аптасына сағаттар саны / 

Количество часов в неделю/ 

Number of hours per week 

 

Кредиттер саны / Количество 

кредитов/ Amount of credits 

4 

Оқу түрі / Форма обучения/ 

Form of training 

күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 4,6,8 

Студенттер саны /Количество 

обучающихся/ Number of 

students 

5 

Модульдің пререквизиттері / 

Пререквизиты модуля/ 

Prerequisites of the module 

Мемлекеттік-әкімшілік басқару жүйелері/ Системы государственно-административного управления/ 

Systems of governance and public administration 

Саяси талдау және болжау негіздері/ Основы политического анализа и прогнозирования/ Basics of 
Political Analysis and Forecasting 

Модуль мазмұны  

Содержание модуля/  

Module content 

Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 
Field practice  

Оқу нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning outcomes 

Знание и понимание методов социальных, гуманитарных наук, способность анализировать значимые 
социально-экономические проблемы, методов принятия и реализации политических решений, 

способность применять политические технологии и использовать навыки политического консалтинга. 

Владение методологией анализа современных политологических доктрин и подходов, способность к 
участию в исследовательской работе в области теории политики. 

Иметь навыки научных исследований политических процессов и отношений.  
Иметь способность в организации управленческих процессов в органах государственной власти, 

местного самоуправления, в аппарате политических партий, общественно-политических объединений и 

неправительственных организаций. 
 

Knowledge and understanding of the methods of social and humanitarian sciences, the ability to analyze the 

significant socio-economic problems, the adoption of methods and implementation of policy decisions, the 
ability to apply political technologies and use of political consulting skills. 

Possession of the methodology of political analysis of contemporary doctrines and approaches, the ability to 

participate in the research work in the field of theory of politics. 
Having the skills of research of political processes and relations. 

Have the ability to organize management processes in government agencies, local government, in the apparatus 

of political parties, political associations and non-governmental organizations. 

Қорытынды бақылау нысаны 

/Форма итогового контроля/ 

Form of final control 

есеп  отчет report 

 Оқү кредит алу шарттары / 

Условия для получения 

кредитов/ Terms and conditions 

for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 

выполнение плана учебных программ 
implementation of the curriculum plan 

Модульдің ұзақтығы / 

Продолжительность модуля/ 

Duration of the module 

18 недель (4,6,8 семестре) 

Әдебиет 

Литература 

Literature 

 

 


