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5В03101 - Халықаралық қатынастар  

5В03101 - Международные отношения 

5В03101 - International Relations 

 

1 Білім беру траектория: Синология 

1 Образовательная траектория : Синология 

1 Educational trajectory: Synology 

 

Таңдалған мамандану елі – Қытайды терең оқып – үйрену бұл бағыттың негізгі 

мақсаты болғандықтан, осы бағыт бойынша пәндер циклін енгізеді. Алғашқы кезекте 

қолданбалы сипатта мамандану елінің тілі оқытылады. «Мамандану елінің тарихы» ежелгі, 

ортағасырлық, жаңа заман 20-ғасырда  – Қытай Республикасының қалыптасу процесінің 

жүру барысы, қазіргі кездегі ҚХР- дың дамуы және Қытайдың саяси жүйесі, сыртқы 

саясатын  қарастырады.  

Данное направление включает в себя цикл дисциплин, основная цель которых – 

углубленное изучение выбранной страны специализации – Китая.  В первую очередь - 

изучение  языка страны специализации (китайский), имеющего прикладной характер. 

«История страны специализации»  включает в себя  изучение истории Китая в древности, 

средневековье, новое время, в 20 веке – процесс становления китайской республики, а так 

же на современном этапе развития КНР. Политическая система и внешняя политика Китая 

рассматривает эволюцию современной политической системы КНР.  

This direction includes a series of disciplines, whose main objective - an in-depth study 

of selected countries of specialization - China. First of all - the study of the language of the country 

of specialization (Chinese) having an applied nature. "The history of the country's specialization" 

includes the study of Chinese history in antiquity, the Middle Ages, a new time, in the 20th century 

- the process of formation of the Republic of China, as well as at the present stage of development 

of China. The political system of China's foreign policy and examines the evolution of the modern 

political system in China. 

 

2 Білім беру траектория: Ағылшын тілді елдер 

2 Образовательная траектория: Англоязычные страны 

2 Educational trajectory: English-speaking countries 

 

Таңдалған мамандану елі – Ұлыбританияны терең оқып – үйрену, бұл бағыттың 

негізгі мақсаты болғандықтан, осы бағыт бойынша пәндер циклін енгізеді. Алғашқы 

кезекте қолданбалы сипатта мамандану елінің тілі оқытылады. «Мамандану елінің 

тарихы» өзіне Англияның ежелгі тарихына, халқына, қоғамдық ұйымының саяси түрлерін 

оқып - үйретеді. Орта ғасырлардағы Британияны феодалдық қоғам мен мемлекеттің 

қалыптасу процесін, капитализмнің элементтерінің дамуын ашады. Оқу пәнінің 

шеңберінде елдің жаңа және қазіргі қазіргі заман тарихының оқиғаларына талдау 21 

ғасырға дейін кеңейтілген. Ұлыбританияның саяси жүйесі және сыртқы саясаты батыс 

елдерінің қазіргі саяси жүйесіне сипаттама береді,  дамуын анықтайды.   

Данное направление включает в себя цикл дисциплин, основная цель которых – 

углубленное изучение выбранной страны специализации – Великобритании. В первую 

очередь - изучение  языка страны специализации (английский), имеющего прикладной 

характер. «История страны специализации»  включает в себя  изучение древней истории 

Англии, населения, политических форм организации общества. Раскрывает содержание 

истории страны в средние века: процесс становления феодального общества и государства, 

развитие первых элементов капитализма. В рамках учебной дисциплины  развернут анализ   

содержания событий новой и новейшей истории страны до начала 21 века. Политическая 

система и внешняя политика  страны специализации (Великобритания) дает  

характеристику современным политическим системам западных стран, определяет 

закономерности и развития политических систем.  

This direction includes a series of disciplines, whose main objective - an in-depth study 

of selected countries of specialization - UK. First of all - the study of the language of the country 

of specialization (English) having an applied nature. "The history of the country's specialization" 

includes the study of the ancient history of England, population, political forms of social 
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organization. Reveals the contents of the country's history in the Middle Ages: the process of 

formation of the feudal society and the state, the development of the first elements of capitalism. 

As part of the discipline deployed content analysis of the events of modern history of the country 

before the start of the 21st century. The political system and the country's foreign policy expertise 

(UK) characterizes contemporary political systems of Western countries, identifies patterns and 

the development of political systems. 

 

3 Білім беру траектория: Герман тілді елдер 

3 Образовательная траектория: Германоязычные страны 

3 Educational trajectory: German-speaking countries 

 

Таңдалған мамандану елі – Германияны терең оқып – үйрену, бұл бағыттың негізгі 

мақсаты болғандықтан, осы бағыт бойынша пәндер циклін енгізеді. Алғашқы кезекте 

қолданбалы сипатта мамандану елінің тілі оқытылады. «Мамандану елінің тарихы» өзіне 

ежелгі германдықтарын тарихын, қоғамдық ұйымының саяси түрлерін, алғашқы 

ортағасырлық мемлекеттердің пайда болуының сипаттамасын оқып - үйретеді. Жаңа және 

қазіргі замандағы тарихи – саяси дамуының ерекшеліктеріне, ерекше назар Біріккен ГФР 

аударылады. Мамандану елінің (Германияның) саяси жүйесі және сыртқы саясаты батыс 

елдерінің қазіргі саяси жүйесіне сипаттама береді, саяси жүйелердің дамуын анықтайды.   

Данное направление включает в себя цикл дисциплин, основная цель которых – 

углубленное изучение выбранной страны специализации – Германии. В первую очередь - 

изучение  языка страны специализации (немецкий), имеющего прикладной характер. 

Навыки составления письменных документов. «История страны специализации»  

включает в себя  изучение истории древних германцев, социальных и политических форм 

организации общества, возникновение первых средневековых государств. Показывает 

специфику ее историко-политического развития в Новое и новейшее время, особое 

внимание уделяя объединенной ФРГ. Политическая система и внешняя политика  страны 

специализации (Германия) дает  характеристику современным политическим системам 

западных стран, определяет закономерности развития политических систем.  

This direction includes a series of disciplines, whose main objective - an in-depth study 

of selected countries of specialization - Germany. First of all - the study of the language of the 

country of specialization (German) having an applied nature. Skills of written documents. "The 

history of the country's specialization" includes the study of the history of the ancient Germans, 

social and political forms of organization of society, the emergence of the first medieval states. 

Shows the specifics of its historical and political development in modern and contemporary times, 

paying special attention to the united Germany. The political system and the country's foreign 

policy expertise (Germany) characterizes contemporary political systems of Western countries, 

identifies patterns of development of political systems. 

 

4 Білім беру траектория:Мемлекеттік қызмет және аймақтық басқару 

4 Образовательная траектория: Государственная служба и региональное 

управление 

4 Educational trajectory: International integration and international organizations  
Бұл білім бағыты  келесі пәндердің топтамасын қамтиды, олардың негізгі мақсаты 

-  мемлекеттік қызметінің негізі бойынша теориялық және тәжірибелік дайындығы және 

аймақтық басқару, халықаралық аймақтық қатынастардың өзекті мәселелері, объективті 

сараптамалық сарапшылық және халықаралық аймақтық ынтымақтастықтың жағдайына 

талдау жасау. 

Данная образовательная траектория включает в себя цикл дисциплин, основная 

цель которых – серьезная теоретическая и практическая подготовка по основам 

государственной службы и регионального управления, актуальным проблемам 

международных региональных отношений, объективной экспертной оценке и анализу 

состояния международного регионального сотрудничества. 

This educational trajectory includes a series of disciplines, whose main objective 

Seriously theoretical and practical training on the basics of public service and regional 

administration, topical issues of international and regional relations, objective expert assessment 

and analysis of international and regional cooperation. 
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General 

educational disciplines – 5  кредит/ кредитов/credit 

«Синология», «Ағылшын тілді елдер», «Герман тілді елдер», «Мемлекеттік қызмет 

және аймақтық басқару»   траекториялары бойынша жалпы білім беретін пәндер 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям:  «Синология», 

«Англоязычные страны»,  «Германоязычные страны», «Государственная служба и 

региональное управление» 

Сomprehensive disciplines for educational trajectories  «Synology», « English-speaking 

countries»,  «German-speaking countries», « International integration and international 

organizations» 

1 EКN-2101 

OEР -2101 

BEЕ-2102 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

5 

ETD-2101 

EUR -2101 

ESD-2101 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

OTKN-2101 

OBZh -2101 

LSB-2101 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Life Safety Basics 

OOT-2101 

Sam -2101 

SK-2101 

Өзін-өзі тану  

Самопознание  

Self-knowledge 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines – 60 кредит/кредитов/credit 

«Синология», «Ағылшын тілді елдер», «Герман тілді елдер», «Мемлекеттік қызмет 

және аймақтық басқару»  траекториялары бойынша базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям:  «Синология», «Англоязычные 

страны»,  «Германоязычные страны», «Государственная служба и региональное 

управление» 

Basic disciplines for educational trajectories: «Synology», « English-speaking countries»,  

«German-speaking countries», « International integration and international organizations» 

2 

 

ShEOT-1202 

DSIZS-1202 

AMHFC-1202 

Шетелдердің ежелгі және ортағасырлар тарихы 

Древняя и средневековая история зарубежных 

стран 

Ancient and Medieval History of foreign countries 
5 

OT(EDO)-

1202 

IC(DMS)-

1202 

Өркениеттер тарихы (Ежелгі дүние және орта 

ғасырлар)  

История цивилизаций (Древний мир и средние 

века) 
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HC(AWM)-

1202 

History of Civilizations (Ancient World and the 

Middle Ages) 

3 ShEGhKZ-

1203 

NNIZS-1203 

MCHFC-1203 

Шет елдердің жаңа және қазіргі заман тарихы 

Новая и новейшая история зарубежных стран  

Modern and Contemporary History of foreign countries 

7 
ZhKZSh 

1203 

SIZSN-1203 

SCHFC-1203 

Жаңа және қазіргі заманғы шет елдердің әлеуметтік-

мәдени тарихы 

Социокультурная история зарубежных стран в 

новое и новейшее время 

The socio-cultural history of foreign countries in the 

modern and contemporary times 

4 CShKT-1204 

IFPG-1204 

HPBET-1204 

Саяси шекараның құралымының тарихы ерте 

замандардан біздің күндерімізге дейін 

История формирования политических границ с 

древнейших времен до наших дней 

The history of political borders from the earliest times 

to the present 
5 

ASG-1204 

PGM-1204 

PGW-1204 

Әлемнің саяси география 

Политическая география мира 

The political geography of the world 

5 DKK 1205 

DKS 1205 

DCS 1205 

Дипломатиялық және консулдық қызмет 

Дипломатическая и консульская служба 

Diplomatic and Consular Service 
5 

DTT 1205 

TID 1205 

THD 1205 

Дипломатияның теориясы мен тарихы 

Теория и история дипломатии 

Theory and History of Diplomacy 

6 DKZhA 2206 

TVDP 2206 

TCDN 2206 

Дипломатиялық келіссөздер жүргізу әдістемесі 

Техника ведения дипломатических переговоров 

Technique of conducting diplomatic negotiations 
5 

HHN 2206 

OMP 2206 

FIP 2206 

Халықаралық хаттаманың негіздері 

Основы  международного протокола 

Fundamentals of international protocol 

7 HU-3207 

MO-3207 

IO-3207 

Халықаралық ұйымдар 

Международные организации 

International organizations 5 

 HUKM-3207 

PPMO-3207 

PLIO-3207 

Халықаралық ұйымдардың құқық мәселелері 

Проблемы права международных организаций 

Problems of law of international organizations 

8 DEH-3208 

DEP-3208 

DEP-3208 

Дипломатиялық этикет және хаттама 

Дипломатический этикет и протокол 

Diplomatic etiquette and protocol 
8 

 
DEIKK-3208 

EDDO-3208 

DEBC-3208 

Дипломатиялық этикет және іскерлік қарым-

қатынас 

Этикет дипломатического и делового общения 

Diplomatic etiquette and business communication 

9 KZhD 3209 

MD 3209 

MD 3209 

Көп жақты дипломатия 

Многосторонняя дипломатия 

Multilateral diplomacy 5 

 RZ 3209 

Reg 3209 

RS 3209 

Аймақтық зерттеу 

Регионалистика 

Regional studies 

10 KKSZhK 3210 

POPDA 3210 

LBPAA 3210 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениеттің құқықтық негіздері 
5 
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Правовые основы профессиональной деятельности 

и антикоррупционной культуры 

Legal basics of ptofessional activity and anti-

corruptional  

MZhTAI 3210 

MSAIS 3210 

MSAII 3210 

Мониторинг және жүйелік талдау, ақпаратты 

Интернет желісінде  

Мониторинг и системный анализ информации в 

сети Интернет  

Monitoring and system analysis of information on the 

Internet  

MM 3210 

MM 3210 

MM 3210 

Минор модулі 

Модуль минор 

Minor Module 

11 Rel 3211 

Rel 3211 

RS 3211 

Дінтану 

Религиоведение 

Religious studies  

5 

BAKAM 3211 

AISMI 3211 

AMSMI 3211 

БАҚ және әлеуметтік медиа ақпаратын талдау  

Анализ информации СМИ и социальных сетей  

Analysis of media and social media information  

MM 3211  

MM 3211 

MM 3211 

Минор модулі 

Модуль минор 

Minor Module 

12 KSZhP 3212 

MOS 3212 

MPC 3212 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness  

5 

STNSB 3212 

PAOPP 3212 

 

PABPF 3212 

Саяси талдау және негіздері саяси болжау  

Политический анализ и основы политического 

прогнозирования  

Political аnalysis and вasics of рolitical forecasting 

MM 3212 

MM 3212 

MM 3212 

Минор модулі 

Модуль минор 

Minor Module 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credit 

«Синология», «Ағылшын тілді елдер», «Герман тілді елдер», «Мемлекеттік қызмет 

және аймақтық басқару»  траекториялары бойынша  кәсіптендіру  пәндері 

Профилирующие  дисциплины по образовательным траекториям:  «Синология», 

«Англоязычные страны»,  «Германоязычные страны», «Государственная служба и 

региональное управление» 

Profile courses for educational trajectories: «Synology», « English-speaking countries»,  

«German-speaking countries», « International integration and international organizations» 

13 HEY 4313 

MES 4313 

IEC 4313 

Халықаралық экономикалық ынтымақтастық 

Международное экономическое сотрудничество 

International economic cooperation  
5 

YEHB 4313 

MEMO 4313 

WEMD 4313 

Әлемдік экономика және халықаралық байланыс 

Мировая экономика и MO 

 World Economy and Ministry of Defense 

14 
HKKM 4314 

SPMO 4314 

CIIR 4314 

Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері 

Современные проблемы международных 

отношений 

Contemporary Issues of International Relations 5 

HKKZh 4314 

SSMO 4314 

MSIR 4314 

Халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесі 

Современная система международных отношений 

The modern system of international relations 
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15 TRE-4315 

PPR-4315 

TRA-4315 

Тәржімелеу және референттеу ережесі 

Правила перевода и реферирования 

Translation rules and abstracting 
5 

KBA-4315 

POP-4315 

POT-4315 

Кәсіби бағытталған аударма 

Профессионально-ориентированный перевод 

Professionally Oriented Translation 

16 NShTTKK-

4316 

DIYaK-4316 

BFLch-4316 

Негізгі шет тілінің іскерлік курсы - қытай 

Деловой иностранный язык - китайский 

Business foreign language  - chinese 

6 

NShTIKA-

4316 

DIYaA4316 

BFLE-4316 

Негізгі шет тілінің іскерлік курсы - ағылшын 

Деловой иностранный язык  -английский 

Business foreign language - english 

NShTIKN-

4316 

DIYaA-4316 

BFLG-4316 

Негізгі шет тілінің іскерлік курсы - неміс 

Деловой иностранный язык - немецкий 

Business foreign language - german 

17 
AIU(AT)-

4317 

PMI(AT)-

4317 

PGI(AP)-4317 

Әлемдік интеграциялық үрдістері (Азиялық және 

Тынық мұхиттық аймақ) 

Процессы мировой интеграции (Азиатско-

Тихоокеанский регион) 

The processes of global integration (Asia Pacific 

region) 

5 

AIU(РA)-4317 

PMI(PP)-4317 

PGI(PSS)-

4317 

Әлемдік интеграциялық үрдістері (посткеңестік 

аумақ) 

Процессы мировой интеграции (постсоветское 

пространство) 

The processes of global integration (the 
post-Soviet space) 

AIU€-4317 

PMI€-34317 

PGI€-4317 

Әлемдік интеграциялық үрдістері (Европа) 

Процессы мировой интеграции (Европа) 

The processes of global integration (Europe) 

HAK-4317 

MRB-4317 

IRS-4317 

Халықаралық және аймақтық қауіпсіздік 

Международная и региональная безопасность 

International and regional security 

18 KMBG-4318 

KONK-4318 

CESC-4318 

Қытайдың мәдениеті, білім беру және ғылым  

Культура, образование и наука Китая 

Culture, Education and Science in China 

5 

VMBG-4318 

KONV-4318 

CESUK-4318 

Ұлыбритания  мәдениеті, білім беру және ғылымы  

Культура, образование и наука Великобритании 

Culture, education and science in  United Kingdom 

 

GMBG-4318 

KONG-4318 

CESG-4318 

Германияның  мәдениеті, білім беру және ғылым  

Культура, образование и наука Германии 

Culture, education and research in Germany 

MKB-4318 

GSU-4318 

PAM-4318 

Мемлекеттік қызмет және басқару 

Государственная служба и управление 

Public Administration and Management 

19 KSZhSS-4319 

PSVPK-4319 

PSFPC-4319 

Қытайдың саяси жүйесі және сырт саясаты 

Политическая система и внешняя политика Китая 

The political system and foreign policy of China 
5 

VSZhSS-4319 

PSVPV-4319 

PSFPUK-4319 

Ұлыбритания  саяси жүйесі және сырт саясаты  

Политическая система и внешняя политика  

Великобритании 
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Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, нарықтық 

экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім алушыларда кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен 

таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары мен рөлін 

ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті 

инструментальды қолдауды зерделеуге, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, 

экономикалық білімді және экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі 

салаларында қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған. 

"Экономика және кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың 

теориялық және қолданбалы негіздерін түсіну; 

2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін қабылдау; 

3) кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдалану; 

4) экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

5) экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

6) кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 

7) кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 

 

Цель курса – изучение теоретических основ экономической науки, прикладных 

аспектов функционирования рыночной экономики, формирование у обучающихся 

целостного представления о системе и логике предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины: дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с 

основами экономики и предпринимательства, раскрытие тенденций развития и роли 

предпринимательской деятельности в современном мире, на изучение организационных и 

финансовых основ бизнеса и инструментальной поддержки предпринимательства, 

государственное регулирование предпринимательской деятельности, использование 

экономических знаний и методов экономических наук в различных сферах 

жизнедеятельности, способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в сфере предпринимательской деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Основы экономики и предпринимательства» 

обучающийся будет: 

1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

2) принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

3) использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

4) анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

The political system and foreign policy of  United 

Kingdom 

GSZhSS-4319 

PSVP-4319 

PSFPG-4319 

Германияның  саяси жүйесі және сырт саясаты  

Политическая система и внешняя политика 

Германии 

The political system and foreign policy of Germany 

HAY-4319 

MRS-4319 

IRC-4319 

Халықаралық аймақтық ынтымақтастық 

Международное региональное сотрудничество 

International regional cooperatio 
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5) объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, осмысления 

и анализа экономической информации; 

6) планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7) генерировать предпринимательские идеи. 

 

The purpose of the course – the study of the theoretical foundations of economic science, 

applied aspects of the functioning of the market economy, the formation of students a holistic 

view of the system and logic of business. 

Content of discipline: the discipline is aimed at introducing students with the basics of 

Economics and entrepreneurship, the disclosure of trends and the role of entrepreneurship in the 

modern world, the study of organizational and financial foundations of business and instrumental 

support for entrepreneurship, state regulation of entrepreneurial activity, the use of economic 

knowledge and methods of economic Sciences in various spheres of life, the ability to make 

optimal organizational and management decisions in the field of entrepreneurship. 

As a result of the discipline "Fundamentals of Economics and entrepreneurship" the student 

will: 

1) understand theoretical and applied bases of functioning of economy, the organization of 

business and management; 

2) adopt principles and methods of doing business; 

3) use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

4) analyze the processes and phenomena occurring in the economy; 

5) explain the problems of the economy using various methods of collecting, 

understanding and analyzing economic information; 

6) plan the activities of the entrepreneur, the company; 

7) generate entrepreneurial ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Математика, тарих, география, «Адам. Қоғам. Құқық» пәндері бойынша орта мектеп 

бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания  в рамках программы средней школы по математике, истории, географии, 

«Человек. Общество. Право». 

Кnowledge in the framework of the secondary school program in mathematics, history, 

geography, «Man. Society. Right» 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Халықаралық экономикалық ынтымақтастық, Әлемдік экономика және 

халықаралық байланыс 

Международное экономическое сотрудничество, Мировая экономика и 

международные отношения 

International economic cooperation, World Economy and International Relations 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable development 

Пәннің мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен табиғаттың 

тұрақты дамуының негіздері туралы жүйелі білім және түсінік алу, табиғи ресурстарды 

тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері бойынша 

теориялық және тәжірибелік білім алу.  

Мазмұны: Пән "экология", "тұрақты даму", "болашақ энергетикасы", "Жасыл 

экономика" ұғымдарын, қоршаған ортаның негізгі компоненттерінің антропогендік 

ластану процестерін, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын зерттеуге бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтары, экожүйелердің 

жұмыс істеу негіздері және биосфераның дамуы, өндіріс пен қоршаған ортаның адам 

денсаулығына зиянды және қауіпті факторларының әсері; тұжырымдамалар, стратегиялар, 

тұрақты даму проблемалары және оларды жаһандық, өңірлік және жергілікті деңгейлерде 

шешуге практикалық тәсілдер туралы білімді көрсету; 

2) экожүйелер мен биосфера компоненттерін зерделеу, жалпы алғанда, табиғатты 

қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық дискуссияны 
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жүргізу дағдыларына ие болу; 

3) табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға техногендік 

әсерін бағалау. 

 

Цель дисциплины - формирование экологического мировоззрения, получение 

системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и природы, 

теоретических и практических знаний по современным подходам рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Содержание: дисциплина направлена на изучение понятий «экология», «устойчивое 

развитие», «энергетика будущего», «зеленая экономика», процессов антропогенного 

загрязнения основных компонентов окружающей среды, устойчивого развития природы и 

общества; рассмотрение экологической политики Республики Казахстан, глобального 

партнерства для устойчивого развития.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знания об основных закономерностях взаимодействия природы 

и общества, основах функционирования экосистем и развития биосферы, влиянии вредных 

и опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье человека; концепциях, 

стратегиях, проблемах устойчивого развития и практических подходах к их решению на 

глобальном, региональном и локальном уровнях; 

2) обладать навыками изучения компонентов экосистем и биосферы, в целом, 

ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач; 

3) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное воздействие 

производства на окружающую среду. 

 

The purpose of the discipline is the formation of ecological outlook, obtaining systemic 

knowledge and ideas about the basics of sustainable development of society and nature, 

theoretical and practical knowledge on modern approaches to the rational use of natural resources 

and environmental protection.  

Content: the discipline is aimed at studying the concepts of "ecology", "sustainable 

development", "energy of the future", "green economy", processes of anthropogenic pollution of 

the main components of the environment, sustainable development of nature and society; 

consideration of environmental policy of the Republic of Kazakhstan, global partnership for 

sustainable development.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge about the basic regularities of interaction between nature and 

society, the basics of ecosystem functioning and biosphere development, the impact of harmful 

and hazardous factors of production and the environment on human health; concepts, strategies, 

problems of sustainable development and practical approaches to their solution at the global, 

regional and local levels; 

2) have the skills of studying the components of ecosystems and the biosphere, in general, 

conducting a logical discussion on topics related to the solution of environmental problems; 

3) to assess the ecological state of the natural environment, technogenic impact of 

production on the environment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Мектеп курстар: химия, биология, физика, географияжәнематематика. 

Школьные курсы: химия, биология, физика, география и математика. 

School courses: chemistry, biology, physics, geography and mathematics. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites: 

Халықаралық экономикалық ынтымақтастық, Әлемдік экономика және 

халықаралық байланыс 

Международное экономическое сотрудничество, Мировая экономика и 

международные отношения 

International economic cooperation, World Economy and International Relations 
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Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Fundamentals of life safety 

Курстың мақсаты – білім алушыларда табиғи, техногендік және әлеуметтік 

сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайларда адамның қауіпсіз жүріс-тұрысы; денсаулық 

және салауатты өмір салты; халықты қауіпті және төтенше жағдайлардан қорғаудың 

мемлекеттік жүйесі; азаматтардың мемлекетті қорғау бойынша міндеттері туралы білімді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: табиғи және техногендік сипаттағы қауіпті және төтенше 

жағдайлар; олардың сипаттамалары. Азаматтық қорғаныс-елдің қорғаныс қабілетінің 

құрамдас бөлігі. Медициналық Білім және алғашқы медициналық көмек көрсету негіздері. 

Салауатты өмір салтының негіздері. Халықты бейбіт және соғыс уақытындағы төтенше 

жағдайлардан қорғау жөніндегі негізгі іс-шаралар. Автономды өмір сүру жағдайында 

адамның өмір сүруі. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жоюдың бірыңғай 

мемлекеттік жүйесі. Жаппай қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдар және олардың 

зақымдаушы факторлары, халықты қорғау жөніндегі іс-шаралар. 

Пән адам денсаулығын қауіпті және сыртқы факторлардан жоғалтуды және өлім-

жітімді төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыруға және насихаттауға бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тіршілік қауіпсіздігі негіздерінің құқықтық және нормативтік-техникалық 

актілері саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

2) білім беру ұйымдарында тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар, 

төтенше жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-шаралар әзірлеу және өткізу; 

3) экология және қауіпсіздік негіздері талаптарына сәйкес мінез-құлық пен 

қызметті көрсету; 

4) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5) "тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері" пәні бойынша оқушылардың білімін 

формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған мазмұнының 

тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

6) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу 

әдістерін, тәсілдерін, құралдарын таңдау. 

 

Цель курса – формирование у обучающихся знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства. 

Содержание дисциплины: Опасные и чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; их характеристики. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи. Основы здорового образа жизни. Основные мероприятия по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Выживание человека 

в автономных условиях существования. Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Современные средства массового поражения и их 

поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Дисциплина направлена на формирование и пропаганду знаний, направленных на 

снижение смертности и потерь здоровья людей от опасных и внешних факторов.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание и понимание в области правовых и нормативно-

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 

2) разрабатывать и проводить занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности в организациях образования, мероприятия по действиям в 

экстремальных ситуациях; 

3) демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с требованиями 

экологии и основ безопасности жизнедеятельность; 
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4) организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

5) проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания 

формативного оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания 

образования; 

6) подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся. 

 

The aim of the course is a formation of students' knowledge of safe behavior in emergency 

situations of natural, technogenic and social character; health and healthy lifestyles; state system 

of population protection from emergency situations; on the duties of citizens to protect the state. 

The content of the discipline: dangerous and emergency situations of natural and man-made 

nature; their characteristics. Civil defense is an integral part of the country's defense capability. 

Basics of medical knowledge and first aid. Fundamentals of life safety 

. The main measures to protect the population from emergencies of peace and wartime. 

Human survival in autonomous conditions of existence. Unified state system of prevention and 

liquidation of emergency situations. Modern means of mass destruction and its damaging factors, 

measures to protect the population. 

The discipline is aimed at the formation and promotion of knowledge aimed at reducing 

mortality and health losses from dangerous and external factors.  

As a result of studying the course the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the basics of life safety in the field of 

legal and normative-technical acts; 

2) develop and conduct classes on the basics of life safety in educational institutions, 

activities for action in extreme situations; 

3) demonstrate behavior and activities in accordance with the requirements of ecology 

and safety fundamentals; 

4) organize research activities of students on the basics of life safety with the use of 

modern information and communication and innovative technologies; 

5) conduct formative and summative assessment of students’ knowledge on the subject 

“Fundamentals of life safety"; develop tasks formative assessment in accordance with the concept 

of updated content of education;  

6) select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика, валеология, тарихы. 

Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, валеология, история. 

School courses: biology, chemistry, mathematics, physics, valueology, history. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік  іс-тәжірибе 

Производственная я практика 

Professional practice 

 

Өзін-өзітану 

Самопознание 

Self-knowledge 

«Өзін-өзі тану» пәні педагогикалық болып табылады және жалпы университеттік 

білім беру траекториялары бойынша оқытылады.  

Пәнді оқытудың мақсаты болашақ педагогтарда жеке тұлғалық және кәсіби өзін-өзі 

дамыту, өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытуға педагогикалық қолдау көрсету теориялық 

білім мен практикалық дағдылар жүйесін қалыптастыру болып табылады.  

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: өзін-өзі тану негіздері, Кәсіби өзін-өзі 

тану және педагогтың өзін-өзі дамыту.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 
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1) кәсіби өзін-өзі дамытудың негізгі заңдылықтарын; табысты кәсіби өзін-өзі тану 

және педагогтың өзін-өзі дамуының негізгі механизмдері мен шарттарын білуін көрсету; 

2) өзін-өзі көрсету және өз әлеуетін зерттеу қабілетін көрсету; 

3) кәсіби өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытудың жеке бағдарламасын жобалау және 

жүзеге асыру; 

4) жүйелі түрде кәсіби біліктілікті арттыру; 

5) педагогикалық міндеттерді шешуде шығармашылық тәсілді қолдану. 

 

Дисциплина «Самопознание» является педагогической и изучается обучающимися 

по общеуниверситетским образовательным траекториям.  

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих педагогов системы 

теоретических знаний и практических умений личностного и профессионального 

саморазвития, педагогической поддержки самопознания и саморазвития.  

Содержание курса включает разделы: основы самопознания, профессиональное 

самопознание и саморазвитие педагога.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основных закономерностей профессионального 

саморазвития; ключевых механизмов и условий профессионального самопознания и 

успешного саморазвития педагога; 

2) проявлять способность к саморефлексии и изучению собственного потенциала; 

3) проектировать и осуществлять индивидуальную программу профессионального 

самопознания и саморазвития; 

4) систематически повышать профессиональную компетентность; 

5) применять творческий подход к решению педагогических задач. 

 

The discipline «self-cognition» is pedagogical and is studied by students on university-

wide educational trajectories.  

The purpose of the discipline is the formation of future teachers of the system of theoretical 

knowledge and practical skills of personal and professional self-development, pedagogical 

support of self-knowledge and self-development.  

The content of the course includes sections: basics of self-knowledge, professional self-

knowledge and self-development of the teacher.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basic regularities of professional self-development; key 

mechanisms and conditions of professional self-knowledge and successful self-development of 

the teacher; 

2) show the ability to self-reflection and study their own potential; 

3) design and implement an individual program of professional self-knowledge and self-

development; 

4) systematically improve professional competence; 

5) apply a creative approach to solving pedagogical problems. 

   Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

     Мәдениеттану, Этика, Педагогика, Психология, Философия 

  Культурология, Этика, Педагогика, Психология, Философия 

               Culturology, Ethics, Pedagogy, Psychology, Philosophy 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Өндірістік  іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Professional practice 

 

Шетелдердің ежелгі және ортағасырлар тарихы 

Древняя и средневековая история зарубежных стран 

Ancient and Medieval History of foreign countries 

Пән әлеуметтік және гуманитарлық топтамасына енеді және  мамандықтың 

негізгі пәндерін зерттеу бойынша оқу негіздерін қалыптастыруға бағытталған.  

Мақсаты – алғашқы мемлекеттердің қалыптасу мен даму уақыты және осымен 

байланысты протомемлекеттердің құрылу үрдісі, социогенез, ежелгі және 
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ортағасырлардағы Еуропа мен Шығыс мемлекеттерінің қалыптасуы мен дамуындағы 

ерекшеліктер сияқты мәселелер туралы біртұтас көзқарас қалыптастыру.  

Курс мазмұны - курс ежелгі тарихы мен орта ғасырлардан негізгі оқиғалар мен 

процестерді зерттейді: антропогенез, социогенез, ежелгі Шығыстағы алғашқы 

өркениеттердің  пайда болуы, антикалық өркениет, феодалдық жүйе, ортағасырлық 

мәдениет пен Ренессанс, ерте капитализм мәдениетінің қалыптасуы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- ежелгі және ортағасырлар заманындағы тарихи дамудың негізгі заңдылықтары 

мен тенденцияларын, сонымен қатар, әлеуметтік-экономикалық, саяси, рухани-діни 

дамуының өзіндік сипаттары мен ерекшеліктерін пайдалану; 

- аймақтың дамуындағы басты өлшемдер мен тенденцияларды анықтай отырып, 

олардың даму үрдістерін талдау; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Дисциплина относится к социально-гуманитарному циклу и нацелена на 

формирование учебных основ для изучения базовых дисциплин специальности 

Цель - формирование целостного представления о времени становления и 

развития первых государств и связанных с этим проблем, таких как процессы 

формирования протогосударств, социогенеза, особенностей становления и развития 

государства в Европе  и на Востоке в древности и средневековье. 

Содержание курса - в рамках курса рассматриваются основные события и 

процессы истории древнего мира и средневековья: антропогенез, социогенез, 

возникновение первых цивилизаций на древнем востоке, античная цивилизация, 

формирование феодальной системы, средневековая культура и культура Возрождения, 

возникновение раннего капитализма. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- использовать основные тенденции и закономерности исторического развития 

зарубежных стран древности и средние века, а так же специфику и особенности социально-

экономического, политического, духовно-религиозного развития; 

- анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию; 

- использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной литературе 

по предмету, 

- использовать основные параметры и тенденции цивилизационного и 

исторического развития региона, проследить их эволюцию; 

- использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной литературе 

по предмету. 

 

Discipline refers to the social and humanities and education aimed at creating a 

framework for the study of basic disciplines of the specialty. 

The goal - the formation of a holistic view of the time of formation and development of 

the first states and related issues, such as processes of formation protogosudarstva, sociogenesis, 

peculiarities of formation and development of the state in Europe and the East in ancient and 

medieval times. 

Course content - the course examines the main events and processes of Ancient History 

and the Middle Ages: anthropogenesis, sociogenesis, the emergence of the first civilizations of 

the ancient East, ancient civilization, the formation of the feudal system of medieval culture and 

the culture of the Renaissance, the emergence of early capitalism. 

As a result of study of discipline a student must: 

- basic tendencies and laws of historical development of foreign countries antiquity and 

the Middle Ages, as well as the specifics and peculiarities of the socio-economic, political, 

spiritual and religious development; 
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- identify the main parameters and trends in the historical development of the region to 

follow their evolution; 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution; 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Орта мектептің базалық курсы 

Негізгі мектеп тарихы курсы 

Basic high school history course 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites  

Шетелдердің жаңа және қазіргі заман тарихы, Халықаралық қатынастар тарихы 

Новая и новейшая история зарубежных стран, История международных 

отношений 

Modern and Contemporary History of foreign countries, History of International 

Relations 

 

Өркениеттер тарихы (ежелгі дүние және орта ғасырлар)  

История цивилизаций (древний мир и средние века) 

History of civilizations (ancient world and the middle ages) 

Тәртіп негіздерін қалыптастыру базалық пәндердің зерделеу үшін әлеуметтік-

гуманитарлық айналымға жатады және оқу бағытталатын мамандығы. 

Мақсаты - уақыт және осыған байланысты проблемаларды идеологиясын 

қалыптастыру процестері және рухани мәдениетінің қалыптасуы мен дамуы туралы 

ұсынымдарды қалыптастыру сияқты өркениеттердің тұтас ерте, ертеде және Орта 

Шығыста, ерекшеліктер социогенеза батыста және өркениеттер қалыптасуы мен дамуы. 

Бағамының мазмұны - бағамының шеңберінде қаралады және ортағасырлық 

өркениеттер тарихы ежелгі әлемнің негізгі оқиғалар мен процестер: Ерте ортағасырлық 

Шығыс, Батыс пен Шығыс өркениет пайда болуы ежелгі өркениеттер қалыптастыруға 

арналған алғашқы өркениеттердің қалыптасуы адами Қоғамдастықтардың күш. 

 Курсты оқу нәтижесінде студент  

- негізгі тенденцияларды және шет елдердің тарихи даму заңдылықтарын, қазіргі 

заманғы және қазіргі заманғы есе, сондай-ақ олардың әлеуметтік-экономикалық, саяси, 

рухани және діни даму ерекшелігін және ерекшеліктерін талдау; 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Дисциплина относится к социально-гуманитарному циклу и нацелена на 

формирование учебных основ для изучения базовых дисциплин специальности. 

Цель - формирование целостного представления о времени становления и 

развития ранних цивилизаций и связанных с этим проблем, таких как процессы 

формирования идеологии и духовной культуры, социогенеза, особенностей становления и 

развития цивилизаций на Западе  и на Востоке в древности и средневековье. 

Содержание курса - в рамках курса рассматриваются основные события и 

процессы истории цивилизаций древнего мира и средневековья: становление ранних 

человеческих сообществ, возникновение первых цивилизаций на древнем востоке, 

античная цивилизация, формирование цивилизаций средневекового Запада и Востока. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- анализировать основные тенденции и закономерности цивилизационного 
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развития зарубежных стран древности и средние века, а так же специфику и особенности 

социально-экономического, политического, духовно-религиозного развития; 

- использовать основные параметры и тенденции цивилизационного и 

исторического развития региона, проследить их эволюцию; 

- использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной литературе 

по предмету, 

- анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию; 

- использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной литературе 

по предмету. 

 

Discipline refers to the social and humanities and education aimed at creating a 

framework for the study of basic disciplines of the specialty. 

The goal - the formation of a holistic view of the time of formation and development of 

early civilizations and related problems such as the processes of formation of ideology and 

spiritual culture, sociogenesis, peculiarities of formation and development of civilizations in the 

West and in the East in ancient and medieval times. 

Course content - the course examines the main events and processes of the history of 

civilizations of the ancient world and the Middle Ages: the emergence of early human societies, 

the emergence of the first civilizations of the ancient East, ancient civilization, the formation of 

the medieval civilizations of East and West. 

As a result of study of discipline a student must: 

- basic tendencies and laws of civilized development of foreign countries antiquity and 

the Middle Ages, as well as the specifics and peculiarities of the socio-economic, political, 

spiritual and religious development; 

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution; 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Орта мектептің базалық курсы 

Негізгі мектеп тарихы курсы 

Basic high school history course 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites  

Шетелдердің жаңа және қазіргі заман тарихы, Халықаралық қатынастар тарихы 

Новая и новейшая история зарубежных стран, История международных 

отношений 

Modern and Contemporary History of foreign countries, History of International 

Relations 

 

Шет елдердің жаңа және қазіргі заман тарихы 

Новая и новейшая история зарубежных стран 

Modern and Contemporary History of foreign countries 

Пән әлеуметтік-гуманитарлық цикл жатады және мамандық базалық пәндер 

зерттеу үшін оқу шеңберін дамытуға бағытталған. 

Мақсаты - осындай капиталистік эволюция процестері ретінде буржуазиялық 

мемлекеттердің қалыптасу және даму уақыт біртұтас көзқарас қалыптастыру, sociogenesis, 

жаңа және қазіргі заманғы Еуропа мен Шығыстағы саяси жүйе қалыптастыру және дамыту 

ерекшеліктері. 

Курс мазмұны - 17 тарихындағы негізгі оқиғаларға енгізу - ерте 21 ғасыр: әлемнің 

түрлі өңірлерінде капиталистік қарым-қатынастардың қалыптасуы мен дамуы, 

буржуазиялық революция Әрине, саяси жүйесі мен 17 Шығыс пен Батыстың елдердің 

әлеуметтік-экономикалық даму - 20 ғасырдың басында, сондай-ақ проблемалар , 
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әлеуметтік-экономикалық, саяси және идеологиялық даму 20-21 ғасырлар тоғысында. 

 Курсты оқу нәтижесінде студент  

- негізгі тенденцияларды және шет елдердің тарихи даму заңдылықтарын, қазіргі 

заманғы және қазіргі заманғы есе, сондай-ақ олардың әлеуметтік-экономикалық, саяси, 

рухани және діни даму ерекшелігін және ерекшеліктерін пайддалану; 

- жаңа және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін талдау; 

- көздерден тегін бағдар және пән бойынша ғылыми әдебиеттер, ақпарат 

салыстырмалы талдау, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Дисциплина относится к социально-гуманитарному циклу и нацелена на 

формирование учебных основ для изучения базовых дисциплин специальности. 

Цель - формирование целостного представления о времени становления и 

развития буржуазных государств, таких как процессы эволюции капитализма, социогенеза, 

особенностей становления и развития политических систем в Европе  и на Востоке в новое 

и новейшее время. 

Содержание курса - ознакомление  с основными событиями истории 17 - начала 

21 веков: становлением и развитием капиталистических отношений в различных регионах 

мира, ходом буржуазных революций, политической системой и социально-

экономическим развитием государств  Запада и Востока в 17 - начале 20 веков, а также 

с проблемами социально-экономического, политического и идеологического развития на 

рубеже 20-21 веков. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- использовать основные тенденции и закономерности исторического развития 

зарубежных стран в новое и новейшее время, а так же специфику и особенности их 

социально-экономического, политического, духовно-религиозного развития; 

- анализировать выделить основные параметры и тенденции исторического 

развития региона, проследить их эволюцию в новое и новейшее время; 

- свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации, 

- анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию; 

- использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной литературе 

по предмету.  

 

Discipline refers to the socio-humanitarian cycle and is aimed at developing educational 

frameworks for the study of basic disciplines of the specialty. 

The goal - the formation of a holistic view of the time of formation and development of 

bourgeois states, such as the processes of capitalist evolution, sociogenesis, peculiarities of 

formation and development of political systems in Europe and the East in the modern and 

contemporary times. 

Course content -  introduction to the key events of the history of 17th - early 21st 

centuries: the formation and development of capitalist relations in different regions of the world, 

the course of the bourgeois revolutions, the political system and socio-economic development of 

the countries of East and West in the 17th - early 20th centuries, as well as the problems socio-

economic, political and ideological development at the turn of 20-21 centuries. 

As a result of study of discipline a student must: 

- basic tendencies and laws of historical development of foreign countries in the modern 

and contemporary times, as well as the specifics and peculiarities of their socio-economic, 

political, spiritual and religious development; 

- identify the main parameters and trends of the historical development of the region, to 

follow their evolution in modern and contemporary times; 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject, a comparative 
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analysis of the information received, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Шетелдердің ежелгі және ортағасырлар тарихы 

Древняя и средневековая история зарубежных стран 

Ancient and Medieval History of foreign countries 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites  

Халықаралық қатынастар тарихы 

История международных отношений 

History of International Relations 

 

Жаңа және қазіргі заманғы шет елдердің әлеуметтік-мәдени тарихы 

Социокультурная история зарубежных стран в новое и новейшее время 

The socio-cultural history of foreign countries in the modern and contemporary 

times 

Пән әлеуметтік-гуманитарлық цикл жатады және мамандық базалық пәндер 

зерттеу үшін оқу шеңберін дамытуға бағытталған. 

Мақсаты - жаңа және қазіргі заманғы шет елдердің әлеуметтік-мәдени дамуының 

негізгі заңдар мен процестерді біртұтас түсіністік қалыптастыру. 

Курс мазмұны - әрине, қазіргі заманғы және қазіргі заманғы Шығыс және Батыс 

дәуірінің әлеуметтік және мәдени тарихының негізгі оқиғалар мен үдерістердің тексереді; 

капиталистік қатынастарды дамыту, буржуазиялық қоғамның және оның әлеуметтік-саяси 

және мәдени базасын қалыптастыру, революциялық процестердің 19- басында 20 

ғасырларда қауымдар буржуазиялық жағдай, әлеуметтік және саяси даму заңдылықтары; 

қоғам мен оның саяси жүйесінің эволюциясы туралы монополияға капитализм мен әлемдік 

соғыстарға әсері; 20 ғасырдың екінші жартысындағы әлеуметтік-мәдени және саяси 

процестер; 21 ғасырдың басына дейін жаһанданған әлемде, әсіресе әлеуметтік-мәдени 

даму. 

 Курсты оқу нәтижесінде студент  

- негізгі үрдістері мен заңдылықтары Шығыс пен Батыстың, әлеуметтік және 

мәдени тарихының жаңа және қазіргі замандағы, сондай-ақ олардың даму ерекшеліктері 

мен ерекшеліктерін пайдалану; 

- жаңа және қазіргі замандағы кейбір өңірлер басқа елдердің, әлеуметтік-мәдени, 

тарихи және саяси дамуының негізгі параметрлері мен трендтерді анықтау, олардың 

эволюциясын талдау; 

- көздерден тегін бағдар және пән бойынша ғылыми әдебиеттер, ақпарат 

салыстырмалы талдау, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Дисциплина относится к социально-гуманитарному циклу и нацелена на 

формирование учебных основ для изучения базовых дисциплин специальности. 

Цель - формирование целостного представления об основных закономерностях и 

процессах социокультурного развития зарубежных стран в новое и новейшее время. 

Содержание курса - в рамках курса рассматриваются основные события и 

процессы социокультурной истории Запада и Востока эпохи  нового и новейшего времени; 

развитие капиталистических отношений, формирование  буржуазного общества и его 

социально-политических и культурных основ,  закономерномтей социально-

политического развития буржуазных сообществ в условиях революционных процессов 19- 

начала 20 веков; влияние монополистического капитализма и мировых войн на эволюцию 

общества и его политических систем; социокультурные и политические процессы второй 
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половины 20 века; особенности социокультурного развития в условиях глобализации к 

началу 21 века. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- использовать основные тенденции и закономерности социокультурной  истории  

Запада и Востока  в новое и новейшее время, а так же специфику и особенности их 

развития; 

- анализировать выделить основные параметры и тенденции социокультурного и 

историко-политического развития  зарубежных стран в новое и новейшее время 

определеного региона, проследить их эволюцию; 

- анализировать источники и научную литературу по предмету, сравнительного 

анализа полученной информации, 

- свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации, 

- анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию.  

 

Discipline refers to the socio-humanitarian cycle and is aimed at developing educational 

frameworks for the study of basic disciplines of the specialty.  

The goal - the formation of a holistic understanding of the basic laws and processes of 

socio-cultural development of foreign countries in the modern and contemporary times. 

Course content - the course examines the main events and processes of social and 

cultural history of East and West era of modern and contemporary; development of capitalist 

relations, the formation of bourgeois society and its socio-political and cultural foundations, 

patterns of socio-political development of the bourgeois conditions of communities in the 

revolutionary processes 19- early 20th centuries; the impact of monopoly capitalism and the world 

wars on the evolution of society and its political system; socio-cultural and political processes of 

the second half of the 20th century; especially socio-cultural development in a globalized world 

to the beginning of the 21st century. 

As a result of study of discipline a student must: 

- main trends and patterns of social and cultural history of East and West in a new and 

modern times, as well as the specifics and peculiarities of their development; 

- identify the main parameters and trends of socio-cultural, historical and political 

development of other countries in new and modern times certain regions, follow their evolution; 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject, a comparative 

analysis of the information received, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Өркениеттер тарихы (ежелгі дүние және орта ғасырлар)  

История цивилизаций (древний мир и средние века) 

History of civilizations (ancient world and the middle ages) 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites  

Халықаралық қатынастар тарихы 

История международных отношений 

History of International Relations 

 

Саяси шекараның құралымының тарихы ерте замандардан біздің 

күндерімізге дейін 

История формирования политических границ с древнейших времен до 

наших дней 

The history of political borders from the earliest times to the present  

Пән студенттерге арналған - халықаралық қатынастар саласының мамандарына 

және теориялық және саяси дайындықтан тереңдетуге бағытталған. 

Мақсаты - қалыптастыру принциптеріне танысу және осы күнге дейін ерте 
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заманнан politichnskih шекарасын жұмыс істейді. 

Курс мазмұны - тұжырымдамасы ретінде шекара, көне заманнан бірінші 

мемлекеттер мен шекаралардың пайда болуы; ерте ортағасырлық шекаралары. шекара ерте 

қазіргі заманғы кезеңі және ұлттық мемлекеттердің қалыптастыру; дүниежүзілік соғыс пен 

20-шы ғасырдың бірінші жартысында саяси шекараларын өзгерту; жаһандану 

жағдайындағы қазіргі заманғы мемлекеттер мен саяси шекаралары. 

 Курсты оқу нәтижесінде студент  

- шекараларын және облыстар мен олардың ағымдағы жағдайы қалыптастыру 

қатысты тарихи және саяси география кәсіби терминологиян пайдалану; 

- қабілетті - сауатты, әлемнің қалыптастыру аймақтарының тарихы шекарасын 

шарлау үшін, карталарды және мәтіндерді талдау; 

- білімді қолдану және кәсіби қызмет, өңдеу және қоғамдық деректер шоу әлемнің 

аймақтарында шекараларын талдау, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Дисциплина  предназначена для студентов – международников и нацелена на 

углубление теоретико-политической подготовки. 

Цель - знакомство с принципами образования и функционирования политичнских  

границ с древнейших времен до наших дней. 

Содержание курса –  граница как понятие, возникновение первых государств и 

границ в древности; раннесредневековые границы. границы Раннего Нового времени и 

становление национальных государств; мировые войны и изменения политических границ 

в первой половине 20 века; современные государства и политические границы в условиях 

глобализации. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- использовать профессиональную терминологию историко-политической 

географии применительно к образованию границ и регионов, их современное состояние; 

- анализировать грамотно анализировать карты и тексты, ориентироваться в 

истории границ, истории формировании регионов мира; 

- использовать знания о границах и регионах мира в профессиональной 

деятельности, обработки и публичной демонстрации  данных, 

- свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации, 

- анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию. 

 

Discipline is designed for students - specialists in international relations and is aimed at 

deepening the theoretical and political training. 

The goal - familiarity with the principles of formation and functioning politichnskih 

borders from the earliest times to the present day. 

Course content - the border as a concept, the emergence of the first states and borders 

in ancient times; early medieval boundaries. border early modern period and the formation of 

nation-states; world wars and changes of political boundaries in the first half of the 20th century; 

modern states and political boundaries in the context of globalization 

As a result of study of discipline a student must: 

- professional terminology of historical and political geography in relation to the 

formation of borders and regions and their current state; 

- to competently analyze the maps and texts, to navigate the boundaries of history, the 

history of the formation regions of the world; 

- application of knowledge and the boundaries of the regions of the world in professional 

activities, processing and public data show, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  
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- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Шетелдердің ежелгі және ортағасырлар тарихы, Шетелдердің жаңа және қазіргі 

заман тарихы 

Древняя и средневековая история зарубежных стран, Новая и новейшая история 

зарубежных стран 

Ancient and Medieval History of foreign countries, Modern and Contemporary History 

of foreign countries 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites  

Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері 

Современные проблемы международных отношений 

Modern problems of international relations 

 

Әлемнің саяси география 

Политическая география мира 

The political geography of the world  

Пән студенттерге арналған - халықаралық қатынастар саласының мамандарына 

және теориялық және саяси дайындықтан тереңдетуге бағытталған. 

Мақсаты  - әлем картасында саяси және географиялық шындығына жиым 

студенттердің нақты білімдерін қалыптастыру. 

Курс мазмұны - тұжырымдамасы ретінде шекара, географиялық 

gosudanstvovedenie; әлемнің (негізгі кезеңдері) саяси картасында қалыптастыру; әлемнің 

қазіргі заманғы саяси картасы, әлемнің саяси картасында өңірлік бірлестіктер; өзгерістің 

негізгі тетіктері мен жаһандану жағдайындағы шекарасын қалыптастыру. 

 Курсты оқу нәтижесінде студент  

- кәсіби терминология, саяси және географиялық ауқымын талдау; 

- сауатты сәтті, бағалауға, процесті ұмтылатын және әлем картасында және 

жүйенің шекараларын соңғы аумақтық және саяси өзгерісті талдау, саяси және 

географиялық ақпаратты тарату, карталарды талдау; 

- кәсіби қызмет, өңдеу және қоғамдық деректер шоу әлемнің шекаралары мен 

бағыттары туралы білімдерін қолдана отырып, негізгі географиялық ақпараттық жүйелерді 

талдау, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Дисциплина  предназначена для студентов – международников и нацелена на 

углубление теоретико-политической подготовки. 

Цель - сформировать у студентов массив конкретных знаний политико-

географических реалий мировой карты. 

Содержание курса –  граница как понятие, географическое госуданствоведение; 

формирование политической карты мира (основные этапы); современная политическая 

карта мира, региональные объединения на политической карте мира; основные механизмы 

изменения и формирования границ в  условиях глобализации. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- анализировать профессиональную терминологию, политико-географическую 

номенклатуру; 

- анализировать карты, успешно искать, оценивать, обрабатывать и 

распространять политико-географическую информацию, анализировать новейшие 

территориально-политические трансформации мировой карты и системы границ; 

- планировать работу с основными геоинформационными системами,  

применения знаний о границах и регионах мира в профессиональной деятельности, 

обработки и публичной демонстрации  данных, 

- свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации, 
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- анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию. 

 

Discipline is designed for students - specialists in international relations and is aimed at 

deepening the theoretical and political training. 

The goal - to form students' specific knowledge of an array of political and geographical 

realities of the world map. 

Course content - the border as a concept, geographical gosudanstvovedenie; the 

formation of the political map of the world (main stages); modern political map of the world, 

regional groupings on the political map of the world; the basic mechanisms of change and the 

formation of boundaries in the context of globalization. 

As a result of study of discipline a student must: 

- professional terminology, political and geographic range; 

- to competently analyze the cards, successfully seek, evaluate, process and disseminate 

the political and geographic information to analyze the latest territorial and political 

transformation of the world map and the boundaries of the system; 

- work with basic geographic information systems, applying knowledge about the 

boundaries and areas of the world in professional activities, processing and public data show, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Шетелдердің ежелгі және ортағасырлар тарихы, Шетелдердің жаңа және қазіргі 

заман тарихы 

Древняя и средневековая история зарубежных стран, Новая и новейшая история 

зарубежных стран 

Ancient and Medieval History of foreign countries, Modern and Contemporary History 

of foreign countries 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites  

Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері 

Современные проблемы международных отношений 

Modern problems of international relations 

 

Дипломатиялық және консулдық қызмет 

Дипломатическая и консульская служба 

Diplomatic and Consular Service 

Мақсаты - мемлекеттердің сыртқы саясатын жүзеге асырудағы дипломатиялық 

және консулдық қызметтердің функционалдық мақсаты мен рөлін зерттеу. 

Курстың мазмұны - дипломатиялық қатынастарды жүргізудің негізгі 

принциптері; дипломатиялық және консулдық қызметтердің рөлі мен маңыздылығы; 

дипломатиялық және консулдық қызметтердің негізгі нысандары, әдістері мен әдістері; 

Дипломатиялық қатынастар туралы 1961 жылғы Вена конвенциясының, дипломатиялық 

өкілдіктердің иммунитеттері мен артықшылықтарының, дипломатия қағидаттары мен 

Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметінің негізгі ұғымдары. 

Пәндерді оқу нәтижесінде студент: 

- оқылатын пәннің негізгі ұғымдары мен терминдері; 1961 жылғы дипломатиялық 

қатынастар туралы Вена конвенциясының негізгі анықтамалары; дипломатиялық 

өкілдіктердің иммунитеттері мен артықшылықтары; Қазақстан Республикасының 

дипломатиялық және дипломатиялық қызмет қағидаттары; дипломатиялық қызметтің 

негізгі нысандары мен әдістерін талдау; 

- ағымдағы үрдістерді және дипломатиялық қызметтегі өзгерістерді талдау; 

дипломатиялық стратегия мен тактиканы, сипаттамаларын және дипломатиялық және 

консулдық қызметтердің ерекшеліктерін талдау; 

- кәсіби дағдыларға ие: сыртқы істер мен шетелдік миссиялардың түрлі орталық 

бөлімдерінің рөлі мен функцияларын, олардың жұмысын үйлестіру тетігін ашу; 
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дипломатиялық құжаттардың негізгі түрлерімен, мемлекеттік және дипломатиялық 

хаттамалардың ұйымдастырушылық және практикалық функцияларымен жұмыс істеу, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Цель – изучить функциональное назначение и роль дипломатической и 

консульской службы в реализации внешней политики государств. 

Содержание курса –ключевые принципы ведения дипломатических отношений;  

роль и значение дипломатической и консульской службы; основные формы, методы и 

технические приемы дипломатической и консульской службы; ключевые определения 

Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, иммунитеты и привилегии 

дипломатических представительств, принципы дипломатии и дипломатической службы 

Республики Казахстан. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- анализировать основные понятия и термины изучаемой дисциплины; ключевые 

определения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.; иммунитеты и 

привилегии дипломатических представительств; принципы дипломатии и 

дипломатической службы Республики Казахстан; основные формы и методы 

дипломатической работы. 

- анализировать современные тенденции и изменения дипломатической работы; 

анализировать дипломатическую стратегию и тактику, характерные черты и 

специфические особенности дипломатической и консульской службы;. 

- принимать участие  в раскрытии роли и функций различных центральных 

ведомств иностранных дел и загранпредставительств, механизма координации их работы; 

навыки работы с основными видами дипломатических документов, организационными и 

практическими функциями государственного и дипломатического протокола, 

- свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации, 

- анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию.  

 

The goal is to study the functional purpose and role of the diplomatic and consular 

services in the implementation of the foreign policy of states. 

Course content - key principles of maintaining diplomatic relations; the role and 

importance of the diplomatic and consular services; main forms, methods and techniques of the 

diplomatic and consular services; key definitions of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic 

Relations, immunities and privileges of diplomatic missions, principles of diplomacy and the 

diplomatic service of the Republic of Kazakhstan. 

As a result of studying the discipline, the student must: 

- the basic concepts and terms of the studied discipline; key definitions of the Vienna 

Convention on Diplomatic Relations of 1961; immunities and privileges of diplomatic missions; 

principles of diplomacy and diplomatic service of the Republic of Kazakhstan; main forms and 

methods of diplomatic work. 

- analyze current trends and changes in diplomatic work; analyze the diplomatic strategy 

and tactics, characteristics and specific features of the diplomatic and consular services; 

- in disclosing the role and functions of various central departments of foreign affairs 

and foreign missions, a mechanism for coordinating their work; skills of working with the main 

types of diplomatic documents, organizational and practical functions of the state and diplomatic 

protocol, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 
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Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Шетелдердің ежелгі және ортағасырлар тарихы 

Древняя и средневековая история зарубежных стран 

Ancient and Medieval History of foreign countries 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites  

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты 

Внешняя политикa Республики Казахстан 

The Republic of Kazakhstan foreign policy 

 

Дипломатияның теориясы мен тарихы 

Теория и история дипломатии 

Theory and History of Diplomacy  

Мақсаты -  дипломатияның теориялық негіздері және оның дамуының негізгі 

кезеңдері, дипломатия идеясы мемлекеттік органдардың және мемлекеттің сыртқы 

саясатын жүзеге асыратын тұлғалардың қызметі туралы студенттердің білім жүйесін 

қалыптастыру. дипломатияның тарихын халықаралық қатынастар мен жалпы тарих 

тарихының ажырамас бөлігі ретінде түсіну. 

Курстың мазмұны - дипломатияның қазіргі заманғы үлгісін қалыптастыру; 

зайырлы халықаралық құқық пен дипломатияның теориясы; қазіргі заманғы 

дипломатиялық үлгілер; XX-XXI ғасыр кезіндегі қазіргі заманғы дипломатия. 

Пәндерді оқу нәтижесінде студент: 

- әлемнің жетекші елдерінің дипломатиясының тарихы мен негіздері; 

дипломатиялық үлгілер мен теорияларды талдау; 

- халықаралық ортада шарлау; халықаралық ұйымдарда өздерінің кәсіби білімін 

іздестіру; көрсетілген тақырып бойынша арнайы әдебиеттер мен веб-ресурстарға 

басшылық жасау; тиісті құжаттар мен ақпарат көздерін табу және талдау; дипломатия 

мәселелері бойынша деректер базасын құру; 

- дағдыға ие болу: білім беру саласында атқарушы және ұйымдастырушылық 

функцияларды орындау; қарым-қатынас дағдыларын талқылауға және олардың 

ұстанымын дәлелдеу, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Цель – формирование у студентов системы знаний, касающихся теоретических 

основ дипломатии и основных этапов ееразвития, представления о дипломатии как 

деятельности государственных органов и отдельных лиц, реализующих внешнюю 

политику государства. осмысления истории дипломатии как неотъемлемой части истории 

международныхотношений и всемирной истории в целом.. 

Содержание курса – становление современной модели дипломатии; становление  

светского  международного права и теории дипломатии; дипломатические модели 

современности; современная дипломатия на рубеже XX-XXI веков. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- анализировать  историю  и  основы  дипломатии  ведущих  стран  мира; 

дипломатические  модели  и  теории; 

-  ориентироваться в международной среде; находить применения своим 

профессиональным знаниям в организациях международного профиля; ориентироваться  в  

специальной  литературе  и  веб-ресурсах  по  указанной теме; находить и анализировать 

соответствующие документы и источники информации; формировать базы данных по 

проблемам дипломатии;. 

- осуществлять исполнительские и организаторские функции  по  профилю  

образования  в  преподавательской  деятельности; коммуникативными навыками для 

ведения дискуссии и аргументации своей позиции, 

- свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации, 

- анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 
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региона, проследить их эволюцию. 

 

The goal is to form students' knowledge systems concerning the theoretical foundations 

of diplomacy and the main stages of its development, the idea of diplomacy as an activity of state 

bodies and individuals implementing the state’s foreign policy. understanding the history of 

diplomacy as an integral part of the history of international relations and world history in general 

.. 

The course content is the formation of a modern model of diplomacy; the establishment 

of secular international law and the theory of diplomacy; modern diplomatic models; modern 

diplomacy at the turn of the XX-XXI centuries. 

As a result of studying the discipline, the student must: 

- the history and basics of diplomacy of the leading countries of the world; diplomatic 

models and theories; 

- navigate in an international environment; find applications of their professional 

knowledge in international organizations; to be guided in the special literature and web resources 

on the specified topic; find and analyze relevant documents and sources of information; create 

databases on diplomacy issues ;. 

- perform executive and organizational functions in the field of education in teaching; 

communication skills for discussion and argumentation of their position, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Шетелдердің ежелгі және ортағасырлар тарихы 

Древняя и средневековая история зарубежных стран 

Ancient and Medieval History of foreign countries 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites  

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты 

Внешняя политикa Республики Казахстан 

The Republic of Kazakhstan foreign policy 

 

Дипломатиялық келіссөздер жүргізу әдістемесі 

Техника ведения дипломатических переговоров 

Technique of conducting diplomatic negotiations 

Мақсаты – болашақ халықаралық қатынастар мамандарының бойында 

дипломатиялық жұмыстың ерекше түрі ретіндегі келіссөздер үрдісі туралы түсінік 

қалыптастыру, халықаралық келіссөздерді жүргізу ерекшеліктерін ашу.  

Курстың мазмұны - келіссөздер процесі және оның ерекшеліктері, келіссөздер 

формалары мен функциялары, келіссөздер кезеңдері мен кезеңдері, келіссөздерді 

ұйымдастыру, халықаралық келіссөздер тәжірибесі. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

 - Дипломатиялық келіссөздерді жүргізу ерекшеліктерін; келіссөздерді 

жүргізудегі ұлттық стильдер ерекшеліктерін; жекелеген стратегиялар мен тактикаларды 

қолданған кездегі келіссөз үрдісінің ықтимал нұсқаларын; Қазақстан Республикасының 

келіссөзшілерінің қол жеткізген жетістіктерін талдау.  

 - Дипломатиялық келіссөздердің барлық түрлерін дайындау, өткізу және талдау. 

. 

 - Дипломатиялық келіссөздерді ұйымдастыру, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  
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Цель – сформировать у будущих специалистов-международников представление 

о переговорном процессе, как особом виде дипломатической работы, раскрыть специфику 

ведения международных переговоров . 

Содержание курса – Переговорный процесс и его особенности, формы и функции 

переговоров, стадии и этапы переговоров, организация переговоров, практика 

международных переговоров. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- анализировать особенности проведения дипломатических переговоров; 

специфику национальных стилей переговоров; содержание механизмов воздействия на 

человека внешней формы предметов; вероятные варианты развития переговорного 

процесса при применении определенных стратегий и тактик; достигнутые результаты 

переговорщиков Республики Казахстан. 

- подготовить, провести и проанализировать все виды дипломатических 

переговоров. 

- самостоятельно организовывать и проводить  дипломатические переговоры, 

 - свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации, 

 - анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию. 

 

The goal - to form future specialists in international understanding of the negotiation 

process as a special kind of diplomatic work, to reveal the specifics of international negotiations. 

Course content - The negotiation process and its features, forms and functions of 

negotiations, the stages and stages of negotiations, the organization of negotiations, the practice 

of international negotiations. 

As a result of study of discipline a student must: 

- features of the diplomatic negotiations; country-specific styles of negotiation; 

maintenance mechanisms of human exposure to the outer shape of objects; the possible options 

for the development of the negotiation process with the use of specific strategies and tactics; 

achievements negotiators of the Republic of Kazakhstan. 

- odgotovit, conduct and analyze all kinds of diplomatic negotiations. 

- organization and conduct of diplomatic negotiations, 

- - free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- - identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Дипломатиялық және консулдық қызмет 

Дипломатическая и консульская служба 

Diplomatic and Consular Service  

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Дипломатиялық құжаттама, Дипломат. этикет және хаттама, Көп жақты 

дипломатия 

Дипломатическая документация, Дипломатический этикет и протокол, 

Многосторонняя дипломатия. 

Diplomatic documents, Diplomatic etiquette and protocol, The Multilateral diplomacy. 

 

Халықаралық хаттаманың негіздері 

Основы  международного протокола 

Fundamentals of international protocol 

Болашақ дипломатиялық және консулдық қызмет саласындағы мамандарды 

даярлау базалық циклінде тәртіп болып табылады. 

Мақсаты - халықаралық студенттер алу туралы ұсыныс тәртіп ережелері шетелдік 

серіктестермен қарым-қатынас жүзеге асыру үшін қажетті және сыртқы саяси қызмет. 

Хаттаманың мазмұны туралы - халықаралық дипломатиялық негіздері; 

дипломатиялық хаттама; дипломаттар мен консулдар; келіссөздерде мінез-құлық тәсілдері 
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мен түрлері; оларды жүргізу практикасы халықаралық тәсілдері мен түрлері; шетелдік 

делегациялар қабылдау қағидаларын; іскерлік қарым-қатынас ұлттық ерекшеліктері; 

хаттамалық аспект халықаралық келіссөздер жүргізу. 

 Курсты оқу нәтижесінде студент: 

- Халықаралық іскерлік этикетті Хаттаманың нормалары мен ережелерін білуге; 

ұғымдар мазмұны "халықаралық әдептілік"; Халықаралық практикада түрлері ретінде 

тәсілдерін протоколдық іс-шараларды; Деректеме кәртішкесінің пайдалану және оларға 

жауап хат жазысу, шақырулар, хаттама жасау қағидалары халықаралық жүргізу 

қағидаларын; этикет кездесулер, шетелдік делегацияның қабылдау; келіссөздер процесін 

ұйымдастыру және құрайтын негізгі сипаттамаларын талдау; 

- еркін білу алынған білімі; келіссөздер жүргізу санатына қарай тактикалық 

әдістерін қолдануға әріптестерінің (қатысты, нашар немесе тепе-тең әлменді сізге) 

пайдалану; 

- сыртқы саяси іс-шараларды жоспарлау  және ұйымдастыру, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Дисциплина является базовой в цикле подготовки будущих специалистов в сфере 

дипломатической и консульской деятельности. 

Цель - получение студентами представления о международных правилах 

поведения и общения с иностранными партнерами, необходимых для осуществления 

внешнеполитической деятельности. 

Содержание курса – дипломатические основы международного протокола; 

дипломатический протокол; дипломаты и консулы; подходы и типы поведения на 

переговорах; виды международных приемов и практика их проведения; правила приема 

иностранных делегаций; национальные особенности делового общения; протокольный 

аспект ведения международных переговоров. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- анализировать международные нормы делового протокола и правила этикета; 

содержание понятия «международной вежливости»; виды приемов в международной 

практике как протокольных мероприятий; правила ведения международной переписки, 

правила составления приглашений и ответа на них, протокол использования визитных 

карточек;  этикет встреч, приема иностранной делегации; основные характеристики 

переговорного процесса, составляющие организационной и содержательной подготовки к 

переговорам; 

- использовать полученные знания; применять тактические приемы ведения 

переговоров в зависимости от категории партнера (более сильный, слабый или 

равносильный по отношению к вам); 

- планировать организацию и проведение внешнеполитических мероприятий 

согласно правилам дипломатического протокола, 

 - свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации, 

 - анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию. 

 

Discipline is a basic cycle in the training of future specialists in the field of diplomatic 

and consular activities 

The goal - to provide students an idea of the international rules of behavior and 

communication with foreign partners, necessary for realization of foreign policy. 

Course contents - basics of international diplomatic protocol; Diplomatic protocol; 

Diplomats and consuls; Attitudes and behaviors in the negotiations; Types of international 

methods and their practical implementation; Rules of admission of foreign delegations; National 

characteristics of business communication; Protocol aspect of international negotiations. 

As a result of study of discipline a student must: 

- international standards of business protocol and etiquette; the concept of "comity"; 
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kinds of methods in international practice as the protocol events; rules of international 

correspondence, invitations and rules of drawing up a response to them, the protocol use of 

business cards; Etiquette meetings, reception of foreign delegations; the main characteristics of 

the negotiation process, the components of the organizational and substantive preparations for 

negotiations; 

- to operate freely acquired knowledge; apply the tactics of negotiation, depending on 

the category of partner (stronger, weaker or equivalent in relation to you); 

- organization and conduct of foreign policy measures according to the rules of 

diplomatic protocol, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites  

Дипломатиялық және консулдық қызмет 

Дипломатическая и консульская служба 

Diplomatic and Consular Service 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Дипломатиялық құжаттама, Дипломат. этикет және хаттама, Көп жақты 

дипломатия 

Дипломатическая документация, Дипломатический этикет и протокол, 

Многосторонняя дипломатия. 

Diplomatic documents, Diplomatic etiquette and protocol, The Multilateral diplomacy. 

 

Халықаралық ұйымдар 

Международные организации 

International organizations 

Курс болашақ халықаралық қатынастар мамандарын жалпы оқытуға 

бағытталған. 

Мақсаты – қазіргі халықаралық ұйымдар және олардың қазіргі әлемдегі ролі, 

олардың құрылымы, және жұмысының принциптері мен  әдістерін оқыту. 

Курс мазмұны – халықаралық ұйымдардың пайда болу тарихы  және 

алғышарттары, құқықтық табиғат, халықаралық ұйымдардың нормашығармашылығы 

және сұрыпталуы, Бірікккен Ұлттар Ұйымы, БҰҰ (жанұя) жүйесінің халықаралық 

ұйымдары;  посткеңестік кеңістікте әрекет  етуші  аймақтық ұйымдар; Азия-Тынық мұхит 

аймағындағы аймақтық ұйымдар; Солтүстік және Оңтүстік Америка, сонымен қатар,  

Кариб бассейнінің аймақтық ұйымдары; Араб және ислам әлемінің халықаралық 

ұйымдары; арнайы облыстардағы халықаралық ұйымдар, халықаралық үкіметттік емес 

ұйымдар; Африканың халықаралық ұйымдары. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- қазіргі кездегі халықаралық ұйымдардың ролін  талдау; 

- қабілетті болуы тиіс: қазіргі халықаралық ұйымдардың міндеттерін, 

құрылымын, олардың қызметтерінің ерекшелігін терең зерттеу үшін білімдерін қолдана 

білу; 

- қазіргі  халықаралық қатынастар жүйесінде ерекше мәселелерді шешу үшін 

халықаралық ұйымдардың ролі мен орнын талдау, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Курс предназначен для общего изучения будущими специалистами 

международниками. 

Цель - изучение современных международных организаций и их роли в 

современном мире, их тсруктуры, принципов и методов работы.  
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Содержание курса - предпосылки и история возникновения международных 

организаций, правовая природа, нормотворчество и классификация международных 

организаций, Организация Объединенных Наций, международные организации системы 

(семьи) ООН; Региональные организации, действующие на постсоветском пространстве; 

региональные организации Азиатско-Тихоокеанского региона; региональные организации 

Северной и Южной Америки, а также Карибского бассейна; Международные организации 

арабского и исламского мира; международные организации, действующие в специальных 

областя; международные неправительственные организации; Международные 

организации Африки 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- анализировать роль международных организаций в современном мире;  

- применять знания для углубленного изучения структуры, задач современных 

международных организаций, особенностей их деятельности; 

- анализировать место и роль международных организаций в решении основных 

проблем современной системы международных отношений, 

 - анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию; 

 - использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной 

литературе по предмету.  

 

The course is intended for the general study of future foreign affairs experts. 

The goal - the study of contemporary international organizations and their role in the 

modern world, their tsruktury, principles and methods of work. 

Course contents - Background and history of the emergence of international 

organizations, the legal nature of, rule-making and classification of international organizations, 

the United Nations, international organizations of (family) of the United Nations; Regional 

organizations operating in the former Soviet Union; regional organization of the Asia-Pacific 

region; regional organizations in the Americas and the Caribbean; International organizations 

Arab and Islamic worlds; International organizations operating in special areas; international non-

governmental organizations; International organizations in Africa 

As a result of study of discipline a student must: 

- knowledge and understanding of the role of international organizations in the modern; 

- apply the knowledge in-depth study of the structure, problems of modern international 

organizations, especially their activities; 

 - to analyze the place and role of international organizations in addressing the major 

challenges of modern system of international relations, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Халықаралық қатынастар тарихы 

История международных отношений  

History of International Relations 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері 

Современные проблемы международных отношений 

Modern problems of international relations 

 

Халықаралық ұйымдардың құқық мәселелері 

Проблемы права международных организаций 

Problems of law of international organizations 

Бағамы жалпы арналған зерттеу болашақ мамандар международниктермен. 

Мақсаты - студенттер таныстыру бастап жетекші халықаралық ұйымдардың 

нормашығармашылық қызметіне (БҰҰ, ЕҚЫҰ, Еуропа Кеңесі, посткеңестік кеңістіктегі 
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ықпалдастық бірлестіктері және оның мамандандырылған мекемелері, ДСҰ), сонымен 

қатар олардың жұмыс істеу және институционалдық аспектілеріне. 

Мазмұны туралы - халықаралық ұйымдар: ұғым, белгілер, сыныптама; 

мемлекетаралық ұйымдарға халықаралық жариялы құқық субъектісі ретінде; халықаралық 

ұйымдар шешімінің; мәселе нормашығармашылық; халықаралық ұйымдар шешімдерінің 

түрлері мен мәртебесі; договороспособности проблемасы халықаралық ұйымдардан; 

халықаралық ұйым халықаралық келісімшарттарда тарап ретінде; жауапкершілік 

проблемасы халықаралық ұйымдардан; Халықаралық ұйымдардың дипломатиялық 

құқығы; проблемалары жекелеген халықаралық ұйымдардың құқықтары (БҰҰ, ЕҚЫҰ 

және Дүниежүзілік сауда ұйымына ЭЫДҰ, Еуропа Кеңесінің); интеграциялық ұйымдар: 

құқықтық аспектілері постсоветтік түсуде. 

 Курсты оқу нәтижесінде студент  

- халықаралық ұйымдардың құқығын білуге көздерін талдау; 

- құқық нормаларын нақты түсіндіру және қолдану бойынша негізгі құжаттарына 

білімді қолдана білу; 

- қаралып отырған өзекті мәселелері жөніндегі тәсілдерді пайдалану шеңберінде 

алған білімдерін практикалық және ғылыми-ғылыми проблематикасы мен біліктілігін 

иеленуге дағдыларын доктринальных – талдау, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Курс предназначен для общего изучения будущими специалистами 

международниками. 

Цель - ознакомление студентов с нормотворческой деятельностью ведущих 

международных организаций (ООН и её специализированные учреждения, ВТО, ОБСЕ, 

Совет Европы, интеграционные объединения на постсоветском пространстве), а также с и 

институциональными аспектами их функционирования. 

Содержание курса - международные организации: понятие, признаки, 

классификация; межгосударственные организации как субъекты международного 

публичного права; решения международных организаций; проблема нормотворчества; 

виды и статус решений международных организаций; проблема договороспособности 

международных организаций; международная организация как сторона в международных 

договорах;  проблема ответственности международных организаций; дипломатическое 

право международных организаций; проблемы права отдельных международных 

организаций (ООН, ВТО и ОЭСР, ОБСЕ и Совета Европы); интеграционные организации: 

правовые аспекты постсоветских объединений. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- анализировать источники права международных организаций; 

- применять знания по квалифицированному  толкованию основополагающих 

документов международных организаций и применению норм права международных 

организаций к конкретным ситуациям; 

- анализировать доктринальные подходы по ключевым вопросам 

рассматриваемой проблематики и умения компетентно использовать полученные знания в 

рамках практической и научно-экспертной деятельности, 

 - анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию; 

 - использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной 

литературе по предмету.  

 

The course is intended for the general studying by future experts by foreign affairs 

specialists. 

The purpose - acquaintance of students with rule-making activity of the leading 

international organizations (the UN and its specialized institutions, the WTO, OSCE, the Council 

of Europe, integration associations in the former Soviet Union), and also with and institutional 

aspects of their functioning. 
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Maintenance of a course - International organizations: concept, signs, classification; 

Interstate organizations as subjects of the international public law; Decisions of the international 

organizations; rule-making problem; Types and status of decisions of the international 

organizations; Problem of contractual capacity of the international organizations; The 

International organization as the party in international treaties; Problem of responsibility of the 

international organizations; Diplomatic law of the international organizations;  problems of the 

right of the separate international organizations (UN, WTO and OECD, OSCE and Council of 

Europe); integration organizations: legal aspects of Post-Soviet associations. 

As a result of studying of discipline the student has to: 

- knowledge of sources of the right of the international organizations; 

- to apply knowledge of the qualified interpretation of fundamental documents of the 

international organizations and application of rules of law of the international organizations to 

concrete situations; 

-  the analysis of doctrinal approaches on key questions of the considered perspective 

and ability competently to use the gained knowledge within practical and scientific and expert 

activities, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Халықаралық қатынастар тарихы 

История международных отношений  

History of International Relations 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері 

Современные проблемы международных отношений 

Modern problems of international relations 

 

Дипломатиялық этикет  және  хаттама  

Дипломатический этикет и протокол 

Diplomatic etiquette and protocol  

Пән болашақ мамандарды консулдық қызметте дайындау циклінде базалық 

болып табылады.   

Мақсаты – дипломатиялық хаттама және дипломатиялық этикет саласында 

қажетті теориялық білім беру,  студенттерді  мемлекеттік хаттаманың тәжірибесінің негізгі 

ережелерімен және  қазіргі хаттама қызметін ұйымдастырумен таныстыру. 

Курс мазмұны – дипломатиялық хаттама және этикет негіздері, хаттамалық 

тәжірибе және хаттамалық қызмет қалыптасуының тарихы; мемлекеттік рәміздер 

сұрақтары, дипломатиялық қарым-қатынас мәдениеті және этикет ережелері; 

дипломатиялық қатынастар туралы 1961 ж. Вена конвенциясының  хаттамалық 

аспектілерімен,  жоғары және жоғарғы деңгейде сапарларды ұйымдастырудың рәсімдік 

жақтарымен және дипломатиялық қабылдаудың хаттамасымен жалпы танысу. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- ҚР дипломатиялық хаттамасы мен этикетінің өңдеудің ерекшелігін, жеке 

елдермен ынтымақтастық кезіндегі хаттама және этикет, заттардың сыртқы пішінінің 

адамға әсер ету механизмінің мазмұны, дипломатиялық хаттаманың және этикеттің одан 

әрі дамуының ықтимал нұсқаларын пайдалану; 

- алған білімдерін еркін қолдану, өзінің ойларын қисынды дәйекті түрде баяндау; 

өзінің білімдерінің КТҚ арқылы көрсету; хаттама және этикет бойынша мәлметтерді 

сараптау, өзбетімен іздеуді білу; 

- сыртқы саяси іс-шараларды дипломатиялық хаттаманың және этикеттің 

ережелері бойынша жоспарлау және ұйымдастыру, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 
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бағдар алу.  

 

Дисциплина является базовой в цикле подготовки будущих специалистов в сфере 

консульской деятельности. 

Цель - дать необходимые теоретические знания в области дипломатического 

протокола и дипломатического этикета, познакомить студентов с основными 

положениями государственной протокольной практики и организацией современной 

протокольной службы 

Содержание курса – основы дипломатического протокола и этикета, история 

становления  протокольной практики и протокольной службы; вопросы государственной 

символики, правила этикета и культура дипломатического общения; общее знакомство с 

протокольными аспектами Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., 

церемониальной стороной организации визитов на высшем и высоком уровне и 

протоколом дипломатических приемов. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- использовать особенности разработки дипломатического протокола и этикета 

РК; протокол и этикет при сотрудничестве с отдельными странами; содержание 

механизмов воздействия на человека внешней формы предметов; вероятные варианты 

дальнейшего развития дипломатического протокола и этикета; 

- свободно оперировать полученными знаниями; логично, последовательно 

излагать свои мысли; презентовать свои знания с использованием ИКТ; самостоятельно 

искать, анализировать данные по протоколу и этикету; 

- планировать организацию и проведение внешнеполитических мероприятий 

согласно правилам дипломатического протокола и этикета, 

- свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации, 

 - анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию; 

 - использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной 

литературе по предмету.  

 

Discipline is a basic cycle in the training of future specialists in the sphere of consular 

activity 

The goal - to provide the necessary theoretical knowledge in the field of diplomatic 

protocol and diplomatic etiquette, to acquaint students with the basic provisions of state protocol 

practice and organization of the modern protocol service. 

Course contents - basics of diplomatic protocol and etiquette, history of formation of 

the protocol practices and protocol service; issues of national symbols, rules of etiquette and 

culture of the diplomatic dialogue; General familiarity with the protocol aspects of the Vienna 

Convention on Diplomatic Relations of 1961, the ceremonial part of the organization of visits at 

the highest level and the protocol of diplomatic receptions. 

As a result of study of discipline a student must: 

- especially developing diplomatic protocol and etiquette of the RK; Protocol and 

Etiquette in cooperation with individual countries; maintenance mechanisms of human exposure 

to the outer shape of objects; the possible options for further development of diplomatic protocol 

and etiquette; 

- to operate freely acquired knowledge; logically, consistently express their thoughts; 

present their knowledge using ICT; to search for, analyze the data protocol and etiquette; 

- organization and conduct of foreign policy measures according to the rules of 

diplomatic protocol and etiquette, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites  

Дипломатиялық және консулдық қызмет 
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Дипломатическая и консульская служба 

Diplomatic and Consular Service 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері 

Современные проблемы международных отношений 

Modern problems of international relations 

 

Дипломатиялық этикет және іскерлік қарым-қатынас 

Этикет дипломатического и делового общения 

Diplomatic etiquette and business communication 

Пән болашақ мамандарды консулдық қызметте дайындау циклінде базалық 

болып табылады.   

Мақсаты – қазіргі заманғы дипломатиялық тәжірибеде және іскерлік қарым-

қатынаста пайдаланылатын негізгі хаттама, рәсімдер және ережелер зерттеу. 

Курс мазмұны - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің 

Дипломатиялық қызмет. дипломатиялық миссиялар мен олардың персоналының 

мәртебесін құқықтық реттеу қазіргі тенденциялары; Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік протоколы; 1961 жылғы Дипломатиялық қатынастар туралы Вена 

конвенциясының, дипломатиялық өкілдіктер, консулдық мекемелер мен олардың 

персоналының мәртебесін хаттама аспектілерімен танысу Бас; тарих және іскерлік этикет 

жалпы сипаттамасы. ұсыну, махаббат пен құттықтаулар шарттары; бизнес телефон 

қоңыраулары ерекшеліктері; телефон этикет; бизнес хат-шарттары; этикет бизнес 

келіссөздер;  іскерлік қарым-қатынаста мәдениетаралық айырмашылықтар; ақпараттық 

қоғам Бизнес байланыс; бизнес тұсаукесері. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- дипломатиялық және іскерлік этикет, сыртқы саясатты практикалық іске 

асыруға хаттама қызмет орны негізін; халықаралық ынтымақтастық мемлекеттер мен 

әріптестер арасындағы типтік дипломатиялық хат; дипломатиялық және іскерлік хат жаңа 

түрлері; халықаралық қарым-қатынас корпоративтік мәдениеттің саяси дұрыс негіздерін 

(ресми және бейресми) пайдалану; 

- дұрыс дипломатиялық терминдер мен түсініктер пайдалануға; назарға тарихи 

әлеуметтік-экономикалық және саяси жүйелерді, саяси мәдениет және менталитет 

сипаттамалары, хаттама және кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыруда этникалық және діни 

факторлардың сипатын пайдалану; 

- дайындау және орындау негізгі бизнес құжаттардың, ұйымдастыру және 

дипломатиялық және бизнес қабылдаулар өткізу, әлеуметтік іс-шаралар, деректер жинау 

және талдау, келіссөздер мен хат-әдістері, жанжалдардың алдын алу; ойлау және сөйлеу 

мәдениеті, кәсіби және іскерлік этикет негіздерін жоспарлау, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Дисциплина является базовой в цикле подготовки будущих специалистов в сфере 

консульской деятельности 

Цель - изучение основных протокольных мероприятий, процедур  и  правил, 

используемых в современной дипломатической практике и деловом общении. 

Содержание курса – дипломатическая     служба Министерства  иностранных  дел 

Республики Казахстан; современные тенденции правового регулирования статуса 

дипломатических представительств и их персонала; государственный     протокол 

Республики Казахстан; общее  знакомство с протокольными аспектами Венской конвенции 

о дипломатических сношениях 1961 г., статус   дипломатических представительств,   

консульских учреждений и их персонала; история и общие характеристики делового 

этикета; правила      представления, знакомства   и   приветствия; особенности  ведения  

деловых телефонных     переговоров; телефонный этикет; правила   ведения   деловой 

переписки; этикет деловых переговоров; межкультурные   различия   в деловой 

коммуникации; деловая   коммуникация   в информационном обществе; деловая 
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презентация. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- использовать основы  дипломатического  и  делового   этикета,  место  

протокольной  службы  в  практическом  осуществлении  внешней  политики  страны;  

типовую  дипломатическую  переписку  между  государствами  и  партнерами  по 

международному с отрудничеству; новые виды дипломатической и деловой переписки;  

основы  политически  корректной  корпоративной  культуры  международного  общения 

(формального  и  неформального);   

- правильно использовать дипломатические термины и понятия; учитывать 

характер исторически сложившихся социально-экономических и политических систем, 

особенностей  политической  культуры  и  менталитета,  этнического  и  религиозного 

факторов при организации протокольных и деловых мероприятий;  

- планировать  подготовку  и  оформление  основных  деловых  документов, 

организации  и  проведения  дипломатических  и  деловых  приемов,  протокольных  

мероприятий, методами сбора и анализа информации, ведения переговоров и переписки, 

предотвращения  конфликтных  ситуаций;  культурой  мышления  и  речи,  основами 

профессионального и делового этикета, 

- свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации, 

 - анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию; 

 - использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной 

литературе по предмету.  

 

Discipline is a basic cycle in the training of future specialists in the field of consular 

activities. 

The goal - the study of the basic protocol, procedures, and rules used in modern 

diplomatic practice and business communication. 

Course content - Diplomatic Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic 

of Kazakhstan;  modern trends of legal regulation of the status of diplomatic missions and their 

personnel;  state Protocol of the Republic of Kazakhstan;  general familiarity with the protocol 

aspects of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961, the status of diplomatic 

missions, consular offices and their personnel; History and general characteristics of business 

etiquette;  Terms of submission, love and greetings; features of business telephone calls; 

telephone etiquette; Terms of business correspondence; Etiquette business negotiations; 

intercultural differences in business communication; business Communication in the Information 

Society; Business presentation. 

As a result of study of discipline a student must: 

- the basis of the diplomatic and business etiquette, protocol service place in the practical 

implementation of foreign policy; typical diplomatic correspondence between states and partners 

in international cooperation; new types of diplomatic and business correspondence; politically 

correct foundations of corporate culture of international communication (formal and informal); 

- to properly use diplomatic terms and concepts; take into account the nature of the 

historical socio-economic and political systems, characteristics of political culture and mentality, 

ethnic and religious factors in the organization of protocol and business activities; 

- preparation and execution of key business documents, organization and carrying out 

of diplomatic and business receptions, social events, methods of data collection and analysis, 

negotiation and correspondence, conflict prevention; culture of thinking and speech, basics of 

professional and business etiquette, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites  

Дипломатиялық және консулдық қызмет 

Дипломатическая и консульская служба 
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Diplomatic and Consular Service 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері 

Современные проблемы международных отношений 

Modern problems of international relations 

 

Көп жақты дипломатия 

Многосторонняя дипломатия 

Multilateral diplomacy  

Бұл пән болашақ халықаралық қызметкерлер үшін маңызды және халықаралық 

қатынастардың эволюциясының жүйелік үлгілерін зерттеуге бағытталған. 

Мақсаты - халықаралық кездесулер, кездесулер мен ұйымдар шеңберінде 

халықаралық қатынастар саласында дипломатиялық қызметтің дамуын қалыптастыру мен 

дамыту мәселесін қарау. 

Курстың мазмұны қазіргі жаһандық проблемаларды зерттеу және оларды 

шешудегі көп жақты дипломатияның рөлі; Көпжақты дипломатиядағы адамзат 

проблемаларын басқару тәжірибесі; ұжымдық дипломатия; өңірлік қақтығыстарды 

шешудегі көп жақты дипломатияның тетіктері. 

Пәндерді оқу нәтижесінде студент: 

- көпжақты дипломатия тұжырымдамасына қазіргі заманғы көзқарастарды білу, 

олардың категиялық аппараттарын пайдалану; 

- пәннің тұжырымдамалық аппаратын және сөздік қорын қолдану; халықаралық 

қатынастар саласындағы салыстырмалы талдау; 

- халықаралық үкіметтік және үкіметтік емес ұйымдарда жұмыс істеу үшін 

қажетті халықаралық оқиғаларды тәуелсіз талдау, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Данная дисциплина является профилирующей для будущих международников и 

нацелена на изучение системных закономерностей эволюции международных отношений. 

Цель - рассмотрение формирования и эволюции развития дипломатической 

деятельности в сфере международных отношений в рамках международных встреч, 

совещаний и организаций. 

Содержание курса - изучение современных глобальных проблем и роли 

многосторонней дипломатии в их решении; опыт регулирования проблем человека в 

рамках многосторонней дипломатии; коллективная дипломатия; механизмы 

многосторонней дипломатии в решении региональных конфликтов. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- анализировать современные подходы к понятию многосторонней дипломатии, 

владеть их категориальным аппаратом; 

- использовать понятийный аппарат и лексику дисциплины; методы 

сопоставительного анализа в сфере международных отношений;. 

- самостоятельно анализировать международные события, необходимые для 

работы в международных правительственных и неправительственных организациях, 

- свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации, 

 - анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию; 

 - использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной 

литературе по предмету.  

 

This discipline is a major for future international workers and is aimed at studying the 

systemic patterns of the evolution of international relations. 
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The goal is to consider the formation and evolution of the development of diplomatic 

activities in the field of international relations in the framework of international meetings, 

meetings and organizations. 

Course content - the study of contemporary global problems and the role of multilateral 

diplomacy in solving them; experience in managing human problems in multilateral diplomacy; 

collective diplomacy; mechanisms of multilateral diplomacy in solving regional conflicts. 

As a result of studying the discipline, the student must: 

- modern approaches to the concept of multilateral diplomacy, to own their categorical 

apparatus; 

- use the conceptual apparatus and the vocabulary of the discipline; methods of 

comparative analysis in the field of international relations ;. 

- independent analysis of international events necessary for work in international 

governmental and non-governmental organizations, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Халықаралық қатынастар тарихы 

История международных отношений  

History of International Relations  

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері 

Современные проблемы международных отношений 

Modern problems of international relations 

 

Аймақтыңқ зерттеу 

Регионалистика 

Regional studies 

Пән студенттерге арналған - халықаралық қатынастар саласының мамандарына 

және теориялық және саяси дайындықтан тереңдетуге бағытталған. 

Мақсаты  - қазіргі әлемдегі саяси география студенттердің тұтас көзқарас, оның 

халық, экономика, ресурстық базаны, сондай-ақ, жекелеген аймақтардың және негізгі 

елдердің географиясын қалыптастыру. 

Курс мазмұны - тұжырымдамасы ретінде шекара, әлемнің қазіргі заманғы саяси 

картасында қалыптастыру; әлемнің қазіргі заманғы саяси картасы, әлемнің саяси 

картасында өңірлік бірлестіктер; қазіргі заманғы әлемдік экономика және ресурстарды 

бөлу, өзгерістің негізгі тетіктері мен жаһандану жағдайындағы шекараларын 

қалыптастыру. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- кәсіби терминология, саяси және географиялық ауқымын, саяси картасында 

қалыптастыру кезеңдерін, мемлекеттердің, олардың саяси жүйелерінің басқару нысанын 

пайдалану; 

- сауатты, карталарды талдауға сәтті ұмтылады, бағалауға, процесс және тұтастай 

алғанда әлем картасында соңғы аумақтық және саяси өзгерісті талдау, саяси және 

географиялық ақпаратты тарату талдау; 

- негізгі географиялық ақпараттық жүйелер, география саласындағы ситуациялық 

талдау, кәсіби қызметі, өңдеу және қоғамдық деректер шоу әлемнің шекаралары мен 

аудандардың туралы білімді қолдана отырып жұмыс істеу, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Дисциплина  предназначена для студентов – международников и нацелена на 

углубление теоретико-политической подготовки. 
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Цель - сформировать у студентов целостное представление о политической 

географии современного мира, его населении, хозяйстве, ресурсной базе, а так же о 

географии отдельных регионов и ключевых стран. 

Содержание курса –  граница как понятие, формирование современной 

политической карты мира; современная политическая карта мира, региональные 

объединения на политической карте мира; современное мировое хозяйство и 

распределение ресурсов, основные механизмы изменения и формирования границ в  

условиях глобализации. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- использовать профессиональную терминологию, политико-географическую 

номенклатуру, этапы формирования политической карты, формы правления государств, их 

политические системы; 

- грамотно анализировать карты, успешно искать, оценивать, обрабатывать и 

распространять политико-географическую информацию, анализировать новейшие 

территориально-политические трансформации мировой карты в целом, и на региональном 

уровне; 

- работать с основными геоинформационными системами, ситуационного анализа 

в сфере географии,  применения знаний о границах и регионах мира в профессиональной 

деятельности, обработки и публичной демонстрации  данных, 

- свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации, 

 - анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию; 

 - использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной 

литературе по предмету.  

 

Discipline is designed for students - foreign affairs and aims at deepening the theoretical 

and political training. 

The goal - to form students' holistic view of the political geography of the modern world, 

its population, economy, resource base, as well as the geography of individual regions and key 

countries. 

Course content - the border as a concept, the formation of the modern political map of 

the world; modern political map of the world, regional groupings on the political map of the 

world; contemporary world economy and the distribution of resources, the basic mechanisms of 

change and the formation of boundaries in the context of globalization. 

As a result of study of discipline a student must: 

- professional terminology, political and geographic range, stages of formation of the 

political map, the form of government of states, their political systems; 

- to competently analyze the cards, successfully seek, evaluate, process and disseminate 

the political and geographic information to analyze the latest territorial and political 

transformation of the world map as a whole, and at the regional level; 

- work with basic geographic information systems, situational analysis in the field of 

geography, the application of knowledge about the boundaries and areas of the world in 

professional activities, processing and public data show, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Халықаралық қатынастар тарихы 

История международных отношений  

History of International Relations  

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері 

Современные проблемы международных отношений 

Modern problems of international relations 
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Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтық 

негіздері 

Правовые основы профессиональной деятельности и антикоррупционной 

культуры 

Legal basis of professional activity and anti-corruption culture 

Курстың мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге және заңдылықты 

сақтауға ықпал ететін жеке тұлғаның құқықтық мәдениеті мен парасаттылығын 

қалыптастыру. 

Мазмұны: оқу курсы білім алушыларды қазақстандық құқықтық жүйенің 

негіздерімен, кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және адамгершілік-этикалық 

нормалармен таныстыруға; сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, түрлі 

көріністері туралы білім алуға; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға 

бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) адам мен азаматтың құқықтары, бостандықтары мен міндеттері, қазақстандық 

құқықтық жүйе мен заңнаманың негіздері туралы білімді жүйелеу; оларды өмірдің түрлі 

салаларында іске асыру;  

2) сыбайлас жемқорлықтың маңыздылығын, оның пайда болу формалары мен 

себептерін түсіндіру; 

3) сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни талдау іскерлігін көрсету; 

4) заңға сәйкес шешімдер қабылдау және әрекеттер жасау; 

5) құқықтық тұрғыдан қызметтің (әрекетсіздіктің) нәтижелері мен салдарын талдау 

және бағалау; 

6) күнделікті өмірде парасатты мінез-құлық моделін құру. 

 

Цель курса: формирование правовой культуры и добропорядочности личности, 

способствующей противодействию коррупции и соблюдению законности. 

Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с основами 

казахстанской правовой системы; правовыми и нравственно-этическими нормами в сфере 

профессиональной деятельности; на получение знаний о сущности и факторах, различных 

проявлениях коррупции; формирование антикоррупционной культуры. 

В результате изучения курса обучающийся будет способен: 

1) систематизировать знания о правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина, основах казахстанской правовой системы и законодательства; реализовывать 

их в различных сферах жизнедеятельности;  

2) объяснятьсущность коррупции, формы проявления и причины её происхождения; 

3) демонстрировать умение критического анализа коррупционных явлений; 

4) принимать решения и совершать действия в соответствии с законом; 

5) анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения; 

6) создавать модель добропорядочного поведения в повседневной жизни. 

 

The aim of the course is the formation of a legal culture and integrity of the individual, 

contributing to the fight against corruption and the rule of law. 

Course contents: the training course aims at introducing students with the fundamentals of 

the Kazakhstan legal system; the legal and ethical norms in the sphere of professional activities; 

the provision of comprehensive knowledge about the essence and factors for various 

manifestations of corruption; the formation of anti-corruption culture. 

As a result of studying the course the student will be able to: 

1) systematize knowledge about the rights, freedoms and duties of man and citizen, the 

basics of Kazakhstan's legal system and legislation; implement them in various spheres of life; 

2) explain the essence of corruption, forms of manifestation and causes of its origin; 

3) demonstrate the ability to critically analyze corruption phenomena; 

4) make decisions and act in accordance with the law; 

5) analyze and evaluate the results and consequences of activities (inaction) from a legal 

point of view; 
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6) create a model of good behavior in everyday life. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

Современная история Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  
Халықаралық экономикалық ынтымақтастық 

Международное экономическое сотрудничество 

International economic cooperation 

 

Мониторинг және жүйелік талдау, ақпаратты Интернет желісінде  

Мониторинг и системный анализ информации в сети Интернет  

Monitoring and system analysis of information on the Internet  

          Курстың мақсаты: жүйелер теориясы мен жүйелерін талдау әдістері мен модельдерін 

зерттеу, интернеттегі жүйелік талдау құралдарымен жұмыс істеу дағдыларын игеру. 

          Мазмұны: оқу курсы студенттерді жүйелер теориясы мен жүйелік талдаудың әдістері 

мен модельдерінің негіздерімен таныстыруға, Интернеттегі жүйелік талдау құралдарымен 

жұмыс істеу дағдыларын игеру, табиғаты мен факторлары, ақпаратты бақылау мен 

талдаудың әр түрлі көріністері туралы білім алуға бағытталған бағытталған.  

           Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) қазіргі заманғы дамудың табиғаты мен мәселелері туралы білімді жүйелеу 

ақпараттық  

қоғам; 

2) жүйелік талдау және математикалық модельдеу әдістерін қолдана отырып, 

әлеуметтік- 

экономикалық мәселелер мен процестерді талдау; 

3) жүйелер теориясының әдістері мен модельдерін, мақсатты жүйелердің 

құрылысы, жұмыс  

істеуі және дамуы заңдылықтарын талдайды; 

4) жүйелерді модельдеу әдістерін таңдайды, басқару жүйелерінің мақсаттары мен  

функцияларын құрылымдайды және талдайды; 

5) применять полученные знания на практике. 

 

Цель курса: изучение методов и моделей теории систем и системного анализа, 

овладение навыками работы с инструментами системного анализа в сети интернет.  

Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с основами 

методов и моделей теории систем и системного анализа, овладение навыками работы с 

инструментами системного анализа в сети интернет; на получение знаний о сущности и 

факторах, различных проявлениях мониторинга и анализа информации.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) систематизировать знания о сущности и проблемах развития современного  

информационного общества;  

2) при решении профессиональных задач анализировать социально-экономические  

проблемы и процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования; 

3) анализировать методы и модели теории систем и системного анализа, 

закономерности построения, функционирования и развития систем целеобразования; 

4) выбирать методы моделирования систем, структурировать и анализировать цели 

и функции систем управления; 

5) применять полученные знания на практике. 

 

 

The purpose of the course: the study of methods and models of systems theory and system 

analysis, mastering the skills of working with system analysis tools on the Internet. 

Content: the training course is aimed at introducing students to the basics of methods and 

models of system theory and system analysis, mastering the skills of working with system analysis 
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tools on the Internet; to gain knowledge about the nature and factors, various manifestations of 

monitoring and analysis of information. 

As a result of studying the course, the student will: 

1) to systematize knowledge about the nature and problems of the development of modern 

information society; 

           2) when solving professional problems, analyze socio-economic 

problems and processes using systems analysis and mathematical modeling; 

           3) analyze methods and models of systems theory and system analysis, patterns 

building, functioning and development of targeting systems; 

           4) choose methods for modeling systems, structure and analyze goals, and 

functions of control systems; 

5) apply the acquired knowledge in practice. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

Современная история Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  
Халықаралық экономикалық ынтымақтастық 

Международное экономическое сотрудничество 

International economic cooperation 

 

Дінтану 

Религиоведение  

Religious studies 

«Дінтану» курсының мақсаты студенттерге дінтану жайлы жалпы түсініктерді, 

әлемдік және негізгі халықтық діндер жайлы мағлұматтарды, қазіргі Қазақстандағы 

конфессиялық жағдайлар жайлы мәліметтерді беру болып табылады.  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: дінтанудың пәні мен құрылымы, 

дінтанудың діндік-теологиялық анықтамалары, дінтану тарихы, діннің пайда болуы; 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) дінтану ғылымының теориялық негіздерін, әлемнің негізгі діни бейнелерін, 

құндылықтар жүйесін, әлемдік діндердің этикалық нормаларын және олардың қоғамды 

дамыту және жетілдіруде, оның ішінде Қазақстандық қоғамның конфессияаралық 

тұрақтылықты сақтау үшін маңыздылығы туралы білімін көрсете білуі тиіс; 

2) күнделікті өмірде және кәсіби қызметте нақты жағдайды ұғынуға дінтанулық 

зерттеуді қолдану;  

3) қазіргі қоғамдағы діни өмірге қатысты сұрақтарды өз бетінше және ұжымдық 

тұрғыдан түсіну; 

4) әртүрлі көздерден дін туралы ақпаратты талдау; 

5) қоғамдық өмірге белсенді қатысу; 

6) патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету «Рухани жаңғыру» идеяларын 

қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу; 

7) азаматтық жауапкершілікке, құқықтық сана-сезімге, төзімділікке, гуманистік 

және демократиялық құндылықтарға ие болу.  

 

Целью курса «Религиоведение» является получение обучающимися общих 

представлений о религии, мировых и основных национальных религиях, 

конфессиональной ситуации в современном Казахстане, формирование толерантности и 

веротерпимости. 

Содержание курса включает следующие разделы: предмет и структура 

религиоведения, религиозно-теологические определения религии, история религии, 

происхождение религии.  

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) демонстрировать знание теоретических основ религиоведческой науки, основных 

религиозных картин мира, систем ценностей, этических норммировых религий и их 

значение для развития и совершенствования общества, в том числе и в Казахстане, 

принципов межконфессионального согласия в Казахстане; 
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2) применять религиоведческий подход к осмыслению конкретной ситуации в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности;  

3) самостоятельно и коллективно осмысливать вопросы, касающиеся религиозной 

жизни в современном обществе; 

4) анализировать информацию о религии из различных источников; 

5) активно участвовать в общественной жизни;  

6) демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности; 

7) обладать гражданской ответственностью, правовым самосознанием, 

толерантностью, приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям. 

 

The purpose of the "Religious studies" course is receiving by students the general ideas of 

religion, world and main national religions, a confessional situation in modern Kazakhstan, 

formation of tolerance and toleration. 

The content of a course includes the following sections: subject and structure of religious 

studies, religious and theological definitions of religion, religion history, origin religions. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) demonstrate knowledge of the theoretical foundations of religious science, the main 

religious pictures of the world, value systems, ethical norms of world religions and its importance 

for the development and improvement of society, including Kazakhstan, the principles of 

interfaith harmony in Kazakhstan; 

2) apply a religious approach to understanding a specific situation in everyday life and in 

professional activities; 

3) comprehend questions concerning religious life in modern society independently and 

collectively; 

4) analyze information about religion from various sources; 

5) actively participate in public life; 

6) show patriotic attitudes, assist in the application of the ideas of “Rukhani zhangyru” in 

social and professional activities;  

7) have civic responsibility, legal identity, tolerance, commitment to humanistic and 

democratic values. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

          Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites:  

          Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері 

          Современные проблемы международных отношений 

          Modern problems of international relations 

 

          БАҚ және әлеуметтік медиа ақпаратын талдау  

Анализ информации СМИ и социальных сетей  

Analysis of media and social media information  
Курстың мақсаты: бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілердің жұмыс 

істеу принциптері туралы білімдерін қалыптастыру, кәсіби қызмет барысында әлеуметтік 

медиа мүмкіндіктерін тиімді пайдалану және дағдыларын дамыту. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: медиа мен коммуникацияның жаңа 

түрі ретінде әлеуметтік медианың ерекшелігі туралы негізгі білімді қалыптастыру; 

әлеуметтік желілермен жұмысты ұйымдастырудағы практикалық дағдылардың негіздерін 

қалыптастыру; жаңа әлеуметтік қызметтерді зерделеу және олармен жұмыс істеу 

барысында өзін-өзі тәрбиелеу және кәсіби даму дағдыларын қалыптастыру. 

Осы пәнді игеру нәтижесінде студент: 

1) коммуникациялық орта ретінде бұқаралық ақпарат құралдарының 

ерекшеліктерін білу; қалыптасу тарихы және әлеуметтік желілерді дамыту; 

2) әлеуметтік желілердің жұмыс істеу принциптерін талдайды; 

3) тәжірибеде әлеуметтік желілерді, қолданыстағы әлеуметтік платформаларды 

пайдалану БАҚ; 
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4) желілік қызметтерде тіркеледі, қызмет тіркелгісін жасайды, жариялайды 

қол жетімділік қызметтері туралы фото және видео материалдарды ұсынады, қызметтерде 

бетбелгілер жасайды; 

5) әлеуметтік желілерде қауымдастықтар құру. 

 

Цель курса: формирование знаний принципов функционирования СМИ и 

социальных сетей, развитие умений и навыков эффективного использования 

возможностей социальных медиа в профессиональной деятельности.  

Содержание курса включает следующие разделы: формирование базовых знаний о 

специфике социальных медиа как нового типа средств массовой информации и 

коммуникации; формирование основ практических умений организации работы с 

социальными медиа; формирование навыков самообразования и профессионального 

совершенствования в ходе изучения новых социальных сервисов и работы с ними. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) знать особенности СМИ как коммуникационной среды; историю формирования и  

развития социальных сетей; 

           2) анализировать принципы функционирования социальных сетей;  

    3) использовать на практике формы социальных сетей, существующие платформы 

социальных медиа;  

    4) осуществлять регистрацию на сетевых сервисах, создавать аккаунт сервиса, 

публиковать фото и видео материалы на сервисах доступа, создавать закладки на сервисах;  

           5) формировать сообщества в социальных сетях.  

 

 The purpose of the course: the formation of knowledge of the principles of functioning 

of the media and social networks, the development of skills and effective use of the capabilities 

of social media in professional activities. 

The course content includes the following sections: the formation of basic knowledge 

about the specifics of social media as a new type of media and communication; formation of the 

basics of practical skills in organizing work with social media; the formation of self-education 

skills and professional development in the course of studying new social services and working 

with them. 

As a result of the development of this discipline, the student will: 

1) know the features of the media as a communication environment; formation history 

and development of social networks; 

2) analyze the principles of functioning of social networks; 

3) use in practice forms of social networks, existing social platforms Media 

4) register on network services, create a service account, publish photo and video 

materials on access services, create bookmarks on services; 

   5) to form communities in social networks. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

Современная история Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  
Халықаралық экономикалық ынтымақтастық 

Международное экономическое сотрудничество 

International economic cooperation 

 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

Пәннің мақсаты: жастардың бойында қазақстандық патриотизм құндылықтарын, 

белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілікті, жан-жақты дамыған үйлесімді 

тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Қазақстан тарих толқынында; ҚР 

Президентінің Жолдауы; Қазақстан жаһандық әлемде: жаңғыру даму шарты ретінде; 

Қазақстандағы саяси жаңғыру; Қазақстандағы экономикалық жаңғыру; Қазақстан 
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халқының рухани дамуының мемлекеттік бағдарламалары; адам Қазақстанның негізгі 

құндылығы ретінде; "Атамекен" бағдарламасын жүзеге асыру; білім культі, білім және 

ғылым; жалпыұлттық рәміздер (символдар), "Қазақстанның киелі орындары" 

бағдарламасын жүзеге асыру; Шығыс Қазақстан аумағының киелі нысандары: 

семантикалық талдау; "Рухани Қазына" бағдарламасы; Жаһандық әлемдегі қазіргі 

қазақстандық мәдениет. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) қоғамдық сананы жаңғыртудың тұжырымдамалық негіздерін, Тұңғыш Президент 

Н. Назарбаевтың негізгі жұмыстарының мазмұнын білуі тиіс; 

2) жаһандық сын-қатерлер мен әлемдік қауымдастықтың даму үрдістерін бағалау; 

3) жаһандық бәсекелестік ортадағы отандық мәдениет пен білім беру жүйесінің 

құндылық әлеуеті мен бәсекелестік артықшылықтарын және қазақстандық қоғамды 

жаңғырту жөніндегі стратегиялық құжаттарды талдау; 

4) ұғымдық-категориялық аппаратпен еркін жұмыс істеу; 

5) жалпы әлемдік өркениетті дамытуда отандық мәдениеттің әлеуетін, қоғамдық 

сананы жаңғыртудың негізгі императивін іс жүзінде қолдану; 

6) қоғамдық сананы жаңғыртудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру бойынша 

ғылыми әдебиеттер мен қолданбалы зерттеулердің мазмұнын өз бетінше талдау; 

7) жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін сауатты түсіндіру және оларды іске 

асырудың тиімді тәсілдері мен тетіктерін құру; 

8) өз кәсіби қызметінде заманауи өркениеттің инновациялық жетістіктерін тиімді 

қолдану; 

9) қазақстандық қоғамды жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін есепке ала 

отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес білім беру мекемелері мен ұйымдарында 

педагогикалық және тәрбие қызметіне дайындығын көрсетеді.  

 

Цель: дисциплина направлена на формирование у молодежи ценностей 

казахстанского патриотизма, активной гражданской и социальной ответственности, 

всесторонне развитой гармоничной личности, способной ответить на глобальные вызовы 

современности. 

Содержание курса включает следующие разделы: Казахстан в потоке истории; 

Послания Президента РК; Казахстан в глобальном мире: модернизация как условие 

развития; политическая модернизация в Казахстане; экономическая модернизация в 

Казахстане; государственные программы духовного развития народа Казахстана; человек 

как основная ценность Казахстана; реализация подпрограммы «Атамекен»; культ знания, 

образование и наука; общенациональные символы, реализация программы «Духовные 

святыни Казахстана»; сакральные объекты территории Восточного Казахстана: 

семантический анализ; подпрограмма «Рухани Қазына»; современная казахстанская 

культура в глобальном мире. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) демонстрировать знание концептуальных основ модернизации общественного 

сознания, содержание основных работ Первого Президента Н. Назарбаева; 

2) оценивать глобальные вызовы и тенденции развития мирового сообщества; 

3) анализировать ценностный потенциал и конкурентные преимущества 

отечественной культуры и системы образования в глобальной конкурентной среде и 

стратегические документы по модернизации казахстанского общества; 

4) свободно оперировать понятийно-категориальным аппаратом; 

5) применять на практике потенциал отечественной культуры в общемировом 

цивилизационном развитии, основные императивы модернизации общественного 

сознания; 

6) самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных 

исследований по реализации государственной программы модернизации общественного 

сознания; 

7) грамотно интерпретировать стратегические задачи модернизации и выстраивать 

наиболее эффективные способы и механизмы их реализации; 

8) эффективно применять в своей профессиональной деятельности инновационные 

достижения современной цивилизации; 
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9) демонстрировать готовность к педагогической и воспитательной деятельности в 

государственных и негосударственных образовательных учреждениях и организациях с 

учетом стратегических задач модернизации казахстанского общества. 

 

The purpose of the discipline is the formation of values of Kazakhstan patriotism, active 

civil and social responsibility, comprehensively developed harmonious personality, able to 

respond to the global challenges of our time. 

The course content includes the following topics: Kazakhstan in the stream of history; 

messages of the President of the Republic of Kazakhstan; Kazakhstan in the global world: 

modernization as a condition of development; political modernization in Kazakhstan; economic 

modernization in Kazakhstan, the state program of spiritual development of Kazakhstan people; 

people as the main value of Kazakhstan; implementation of the subprogramme "Atameken"; the 

cult of knowledge, education and science; national symbols, the implementation of the "Spiritual 

shrines of Kazakhstan"; sacred objects in the territory of East Kazakhstan: a semantic analysis; 

subprogram "Rukhani Kazyna"; modern Kazakh culture in the global world. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) to demonstrate knowledge of conceptual bases of modernization of public 

consciousness, the content of the main works of the First President Nursultan Nazarbayev; 

2) assess global challenges and trends in the development of the world community; 

3) to analyze the value potential and competitive advantages of the national culture and 

education system in the global competitive environment and strategic documents for the 

modernization of Kazakhstan society; 

4) freely operate conceptual and categorical apparatus; 

5) apply the potential of national culture in the global civilizational development, the main 

imperatives of modernization of public consciousness in practice; 

6) independently analyze the content of scientific literature and applied research on the 

implementation of the state program of modernization of public consciousness; 

7) correctly interpret the strategic objectives of modernization and build the most effective 

ways and mechanisms of its implementation; 

8) effectively apply innovative achievements of modern civilization in professional 

activities; 

9) demonstrates readiness for pedagogical and educational activities in state and non-state 

educational institutions and organizations, taking into account the strategic objectives of 

modernization of Kazakhstan society. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

          Постреквизиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites  

          Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері 

          Современные проблемы международных отношений 

          Modern problems of international relations 

 

Саяси талдау және негіздері саяси болжау  

Политический анализ и основы политического прогнозирования  

Political аnalysis and вasics of рolitical forecasting 

          Мақсаты: саясаттану бағыты бойынша оқитын студенттерді қазіргі саясаттану 

компоненттерінің бірі ретінде саяси талдау және болжау саласында оқыту. 

          Курстың мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды: саяси талдау, саясаттағы эмпирикалық 

талдау, саяси талдау әдістерінің жүйесі, саяси саладағы модельдеу. 

          Пәнді игеру нәтижесінде студент: 

         1) саяси талдау мен болжаудың категориялық аппаратын білуі; 

         2) саяси талдау және болжау әдіснамасына талдау жасау; 

         3) саяси талдау және болжау құралдарын қолданады; 

         4) саяси позицияны анықтайды және негіздейді және саяси талдау жүргізуде 

объективтілікті сақтайды; 

         5) саяси талдау негізінде болып жатқан оқиғаларға баға беру. 
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         Цель: подготовка студентов, обучающихся по направлению 030200.62 Политология, 

в области политического анализа и прогнозирования, как одного из слагаемых 

современной политической науки. 

         Содержание курса включает следующие разделы: политический анализ, 

эмпирический анализ в политике, система методов политического анализа, моделирование 

в политической сфере.  

         В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

        1) знать категориальный аппарат политического анализа и прогнозирования;  

        2) анализировать методологию политического анализа и прогнозирования;  

        3) применять инструментарий политического анализа и прогнозирования;  

        4) определять и обосновывать политическую позицию и сохранять объективность при 

проведении политического анализа;  

        5) давать оценку происходящим событиям на основе политического анализа. 

 

        Purpose: training students studying in the direction Political science, in the field of political 

analysis and forecasting, as one of the components of modern political science. 

        The course content includes the following sections: political analysis, empirical analysis in 

politics, a system of methods of political analysis, modeling in the political sphere. 

        As a result of the development of this discipline, the student will: 

             1) know the categorical apparatus of political analysis and forecasting; 

2) analyze the methodology of political analysis and forecasting; 

3) apply the tools of political analysis and forecasting; 

4) determine and justify a political position and maintain objectivity in conducting 

political analysis; 

5) to evaluate events taking place on the basis of political analysis. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

           Постреквизиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites  

           Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері 

           Современные проблемы международных отношений 

           Modern problems of international relations 

 

               Халықаралық экономикалық ынтымақтастық  

Международное экономическое сотрудничество 

International economic сooperation 

Мақсаты - халықаралық экономикалық қатынастар дамуының негізгі заңдарын; 

жаһандық, өңірлік және ұлттық экономикалық өзара байланыстарын зерттеу.   

Курстың мазмұны - әлемдік экономика мен халықаралық экономикалық қарым-

қатынастардың даму жолындағы негізгі заңдарын, нақты салалардағы халықаралық 

экономикалық қатынастардағы әр түрлі дәрежесіндегі жекелеген мемлекеттердің немесе 

топтардың қызығушылық себептерін оқыту; жаһандық проблемалардың экономикалық 

аспектілері мен олардың халықаралық экономикалық қатынастарға әсері.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- халықаралық экономикалық қатынастар және әлемдік саясаттағы қазіргі жай-

күйін білімді, халықаралық қатынастарда экономикалық ынтымақтастық рөлін талдау; 

- назарға осы халықаралық экономикалық ынтымақтастық талдауын ескере 

отырып, әлемдік экономикалық дамудың негізгі бағыттары бойынша (дайындау) сот 

шешімі мәселесін қазіргі заманғы халықаралық экономикалық қатынастардың негізгі 

мәселелерін талдау;   

- теориялық білімдерін қолданып, халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесінде 

болып жатқан үрдістерді талдау, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 
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бағдар алу.  

 

Цель – изучение основных закономерностей развития  международных 

экономических отношений; мировых, региональных и национальных хозяйственных 

связей и их взаимозависимостей. 

Содержание курса - изучение основных закономерностей развития всемирного 

хозяйства и международных экономических отношений, причины, порождающие разную 

степень заинтересованности отдельных государств или их групп в конкретных 

направлениях развития международных экономических отношений; экономические 

аспекты глобальных проблем человечества и их влияния на международные  и 

международные экономические отношения. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- анализировать современное состояние международных экономических 

отношений и мировой политики, понимание роли экономического сотрудничества в 

системе МО; 

- проводить анализ основных проблем современных МЭО, вынесение 

(составление) суждений по основным  тенденциям мирового экономического развития, с 

учетом анализа состояния современного международного экономического 

сотрудничества; 

- использовать теоретические знания при анализе процессов происходящих в 

современной системе международных отношений, 

- свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации, 

 - анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию; 

 - использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной 

литературе по предмету.  

 

The goal - the study of the basic laws of the development of international economic 

relations; global, regional and national economic ties and interdependencies. 

The content of the course - learning the basic laws of the development of the world 

economy and international economic relations, the causes varying degrees of interest of individual 

states or groups in specific areas of international economic relations; economic aspects of global 

problems and their impact on international economic relations and international. 

As a result of study of discipline a student must: 

- knowledge of the current state of international economic relations and world politics, 

understanding the role of economic cooperation in international relations; 

- analyze the main problems of modern international economic relations, the issue of 

(preparation) judgment on the main trends of world economic development, taking into account 

the analysis of the present international economic cooperation; 

- apply theoretical knowledge in the analysis of the processes taking place in the modern 

system of international relations, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites  

Экономика негіздері және кәсіпкерлік 

Основы экономики и предпринамительства 

Fundamentals of Economics and Enterprise 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация  

Total state certification 
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Әлемдік экономика және халықаралық қатынастар 

Мировая экономика и МО 

World Economy and Ministry of Defense  

Мақсаты - халықаралық экономикалық және халықаралық қатынастар дамуының 

негізгі заңдарын зерттеу; жаһандық, өңірлік және ұлттық экономикалық қарым-

қатынастарды және олардың өзара байланысын. 

Курстың мазмұны - әлемдік экономика мен халықаралық экономикалық қарым-

қатынастардың даму жолындағы негізгі заңдарын, нақты салалардағы халықаралық 

экономикалық қатынастардағы әр түрлі дәрежесіндегі жекелеген мемлекеттердің немесе 

топтардың қызығушылық себептерін оқыту; жаһандық проблемалардың экономикалық 

аспектілері мен олардың халықаралық экономикалық қатынастарға әсері.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- халықаралық экономикалық қатынастар және әлемдік саясаттағы қазіргі жай-

күйін білімді, халықаралық қатынастарда экономикалық ынтымақтастық рөлін талдау; 

- назарға осы халықаралық экономикалық ынтымақтастық талдауын ескере 

отырып, әлемдік экономикалық дамудың негізгі бағыттары бойынша (дайындау) сот 

шешімі мәселесін қазіргі заманғы халықаралық экономикалық қатынастардың негізгі 

мәселелерін талдау;  

- теориялық білімдерін қолданып, халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесінде 

болып жатқан үрдістерді талдау ( белгілі бір аймақ мысалында), 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Цель –изучение основных закономерностей развития  международных 

экономических и международных  отношений; мировых, региональных и национальных 

хозяйственных связей и их взаимозависимостей. 

Содержание курса - изучение основных закономерностей развития всемирного 

хозяйства и международных экономических отношений, в том числе диалектическое 

единство мировых, региональных и национальных хозяйственных связей в их 

взаимозависимости; причины, порождающие разную степень заинтересованности 

отдельных государств или их групп в конкретных направлениях развития международных 

экономических отношений;    экономические аспекты глобальных проблем человечества и 

их влияния на международные  и международные экономические отношения. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- анализировать современное состояние международных экономических 

отношений и мировой политики, понимание роли экономического сотрудничества в 

системе МО; 

- проводить анализ основных проблем современных МЭО, вынесение 

(составление) суждений по основным  тенденциям мирового экономического развития, с 

учетом анализа состояния современного международного экономического 

сотрудничества; 

- применять теоретические знания при анализе процессов происходящих  в 

современной системе международных отношений, 

 - свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации, 

 - анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию; 

 - использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной 

литературе по предмету.  

 

The goal - the study of the basic laws of the development of international economic and 

international relations; global, regional and national economic relations and their 

interdependencies. 

The content of the course - learning the basic laws of the development of the world 

economy and international economic relations, including the dialectical unity of the world, 
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regional and national economic relations in their interdependence; the causes varying degrees of 

interest of individual states or groups in specific areas of international economic relations; 

economic aspects of global problems and their impact on international and international economic 

relations. 

As a result of study of discipline a student must: 

- knowledge of the current state of international economic relations and world politics, 

understanding the role of economic cooperation in international relations; 

- analyze the main problems of modern international economic relations, the issue of 

(preparation) judgment on the main trends of world economic development, taking into account 

the analysis of the present international economic cooperation; 

- apply theoretical knowledge in the analysis of the processes taking place in the modern 

system of international relations, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites  

Экономика негіздері және кәсіпкерлік 

Основы экономики и предпринамительства 

Fundamentals of Economics and Enterprise 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация  

Total state certification 

 

Халықаралық  қатынастардың қазіргі мәселелері 

Ссовременные  проблемы международных отношений 

Сontemporary  issues of international relations 

Мақсат - қазіргі халықаралық қатынастың және оның түйінді мәселесінің 

дамуының негізгі үрдісіні оқу мен танысу. 

Курста заманауи халықаралық қатынастардың жай-күйін және біздің 

заманымыздың ғаламдық мәселелерін талдау; ішкі даму факторларының және қазіргі 

заманғы халықаралық қатынастарға сыртқы әсердің арақатынасын талдау; саяси 

жағдайларды болжау және модельдеу. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- халықаралық экономикалық қатынастар және әлемдік саясаттағы қазіргі жай-

күйін білімді, халықаралық қатынастарда экономикалық ынтымақтастық рөлін талдау; 

- назарға осы халықаралық экономикалық ынтымақтастық талдауын ескере 

отырып, әлемдік экономикалық дамудың негізгі бағыттары бойынша (дайындау) сот 

шешімі мәселесін қазіргі заманғы халықаралық экономикалық қатынастардың негізгі 

мәселелерін талдау;  

- теориялық білімдерін қолданып, халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесінде 

болып жатқан үрдістерді талдау ( белгілі бір аймақ мысалында), 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Цель – ознакомление и изучение основных тенденций развития современных 

международных отношений и их узловых проблем 

Содержане курса - анализ состояния современных международных отношений и 

глобальных проблем современности; анализ соотношения факторов внутреннего развития 

и внешних влияний в современных международных отношениях; прогнозирование и 

моделирование  политических ситуаций. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- анализировать современное состояние международных экономических 
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отношений и мировой политики, понимание роли экономического сотрудничества в 

системе МО; 

- проводить анализ основных проблем современных МЭО, вынесение 

(составление) суждений по основным  тенденциям мирового экономического развития, с 

учетом анализа состояния современного международного экономического 

сотрудничества; 

- применять теоретические знания при анализе процессов происходящих  в 

современной системе международных отношений, 

 - анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию; 

 - использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной 

литературе по предмету.  

 

The goal - to introduce and study of major trends in contemporary international relations 

and their key problems 

The course contains an analysis of the state of contemporary international relations and 

the global problems of our time; analysis of the ratio of factors of internal development and 

external influences in modern international relations; forecasting and modeling of political 

situations 

As a result of study of discipline a student must: 

- the knowledge and understanding of the current state of international relations and 

world politics. 

- analyze the main problems of modern international relations, the issue of (making) 

opinions on key global development trends and challenges of the changing political structure of 

the world. 

- the use of knowledge and understanding of theoretical approaches in research and 

discussions being conducted in this area; on new trends emerging at the intersection of related 

disciplines, 

 - free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

 - identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Халықаралық қатынастар тарихы 

История международных отношений  

History of International Relations  

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация 

Total state certification 

 

Халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесі 

Современная система международных отношений 

The modern system of international relations 

Мақсаты – қазіргі халықаралық қатынастар жүйесінің күрделі саяси құбылыс 

ретіндегі мәнін білу және түсіну. 

Курс мазмұны – Халықаралық қатынастардың теориясы және тәжірибесімен 

байланысты ғылыми терминология түсінігін, бұл пән бойынша деректер мен тарихнама 

туралы түсінік қалыптастыру; ұлттық мүдде және жаһандық мәселелердің арақатынасына 

талдау; қазіргі әлемдегі жетекші мемлекеттердің сыртқы саясаты, қазіргі халықаралық 

қатынастар контекстінде ҚР сыртқы саясатын талдау. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент:  

- халықаралық қатынастардың қазіргі кездегі жүйесінің дамуының негізгі 

кезеңдері мен заңдылықтарын; түрлі аймақтардағы халықаралық ынтымақтастықтың 

мазмұны мен формаларын талдау; 
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- білімдерін халықаралық қатынастардың дамуының басты бағыттарын 

тереңдетіп зерттеуге қолдану; 

- халықаралық қатынастардың қазіргі кездегі жүйесінің дамуының негізгі 

тенденцияларын талдайтын пайымдауларды түзу, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Цель - знание и понимание сущности современной системы международных 

отношений как сложного политического явления. 

Содержание курса - формирование понятий о научной терминологии, связанной 

с теорией и практикой международных отношений, представлений об источниках и 

историографии по данному предмету; анализ соотношения национальных интересов и 

глобальных проблем; внешняя политика ведущих государств современного мира в 

основных региональных подсистемах, анализ внешней политики РК в контексте 

современных международных отношений. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- анализировать основные этапы и закономерности развития современной 

системы международных отношений;  содержание и формы международного 

сотрудничества в различных регионах; 

- применять знания для углубленного изучения  основных направлений развития 

современной системы международных отношений;. 

- составлять суждения анализирующих, основные тенденции в развитии 

современной системы международных отношений, 

- свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации, 

 - анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию; 

 - использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной 

литературе по предмету.  

 

The goal - knowledge and understanding of the essence of the modern system of 

international relations as a complex political phenomenon. 

Course content - the formation of concepts about the scientific terminology related to 

the theory and practice of international relations, perceptions about the sources and historiography 

on the subject; analysis of the balance of national interests and global challenges; the foreign 

policy of leading nations of the modern world in a major regional subsystems analysis of the 

foreign policy of the Republic of Kazakhstan in the context of contemporary international 

relations. 

As a result of study of discipline a student must: 

- the main stages and patterns of development of the modern system of international 

relations; content and forms of international cooperation in the various Regions; 

- use knowledge to study in depth the basic directions of development of the modern 

system of international relations; 

- submission (drafting) judgment analyzes the main trends in the development of a 

modern system of international relations, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Халықаралық қатынастар тарихы 

История международных отношений  

History of International Relations  

 



52 

 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация 

Total state certification 

 

Аудару және референттеу ережесі 

Правила перевода и реферирования 

Translation rules and abstracting 

Кәсіби лингвистикалық болашақ халықаралық қатынастар мамандарды 

даярлаудың қорытынды курсы. 

Мақсаты – студенттерді аудару тәртіппен таныстыру және кәсіби қызметте 

аудару ережелерін және референттеу дағдыларын қалыптастыру 

Курс мазмұны – референттеудің теориялық негіздері; лексика-тақырыптық реті; 

рефераттар мен андатпалардың құрастыру технологиясы; референттеуді оқытудағы 

алгоритмы; деректер материалдарын реттеудің мағынасы мен әдіс тәсілдері; аңдатпа мен 

рефераттың тілі. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент:  

- халықаралық қатынастар саласына арнайы мәтін аудармасының ерекшеліктерін, 

әр шетелдік мәтіндерде қоятын талаптарды талдау; 

- халықаралық қатынастар саласындағы шетелдік мәтіндерде нақты 

лингвистикалық құбылыстарды анықтау; терминология сөздіктер мен лексикографиялық 

электрондық ресурстарды пайдалану; байланысты өрістерді түсіну, аударма процесінде 

баламалы шарттарын табу; 

- осы салаларда шетелдік арнайы әдебиеттерді аудару, аннотациялау және 

заманауи техникалық құралдармен жұмыс істеу, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Курс завершает профессиональную лингвистическую подготовку будущих 

специалистов междкнародников. 

Цель - обучение студентов правилам переводов, формирование основных 

навыков реферирования и перевода в профессиональной деятельности. 

Содержание курса – теоретические основы реферирования и аннотирования; 

лексико-тематические цепочки; технология составления рефератов  и аннотаций; 

алгоритмы в  обучении реферированию  и  аннотированию; сущность и  методы 

компрессии материала первоисточника; язык  реферата и аннотации. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- анализировать специфику перевода текстов в сфере международных отношений, 

особенности жанров текстов данных сфер в разных языках; 

- точно определять языковые явления, специфичные для иностранных текстов в 

области международных отношений; находить эквиваленты терминов в процессе перевода, 

разбираться в смежных областях, пользоваться терминологическими словарями и 

лексикографическими электронными ресурсами;  

- переводить, реферировать, аннотировать иностранную специальную литературу 

в данных областях, а также работать с современными техническими средствами, 

- свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации, 

 - анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию; 

 - использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной 

литературе по предмету.  

 

The course is completed the professional language training of future specialists in 

international affairs. 
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The goal - to teach students how transfer, the formation of basic skills of abstracting 

and translation in professional activities. 

Course contents - theoretical Foundations of abstracting and annotation; lexical-themed 

chain; Technology compilation of abstracts and annotations; Algorithms learning abstracting and 

annotation;  the essence and methods of compression of the material source;  the language of the 

abstract and the abstract. 

As a result of study of discipline a student must: 

- what is the specificity of the translation of texts in the field of international relations, 

especially genres of text data fields in multiple languages; 

- to accurately determine the linguistic phenomena that are specific to foreign texts in 

the field of international relations; find equivalent terms in the translation process, to understand 

the related fields, to use terminology dictionaries and lexicographical electronic resources; 

- translation, abstracting and annotation of foreign special literature in these areas, as 

well as the skills to work with modern technical facilities, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Шет  тілі 

Иностранный  язык 

Foreign  language 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация 

Total state certification 

 

Кәсіби бағытталған аударма 

Профессионально-ориентированный перевод 

Professionally oriented translation  

Болашақ мамандардың кәсіби даярлығын международниктерді аяқтайды тілден 

бағамы. 

Мақсаты - шет тілін білу жетілдіру қалыптастыру арқылы бөліп алу арқылы оның 

басқа тілдегі мәтіннің мәтіннен бір тілде ақпарат ретінде аударма жұмысында түсінхатын 

құзыреті білу және беруге оның әр түрде кәсіби қызметін құру және қолдану. 

Курс мазмұны – теориялық негіздері мен мазмұны туралы - реферирования 

аннотирования; тізбек лексико-тематические; рефераттар заттаңбалары мен жасау 

технологиясы; алгоритмдер мен оқыту реферированию аннотированию; мән мен әдістері 

компрессияға материалды түпдеректі; реферат тілі және аннотациялар. 

Студент зерделеу нәтижесінде тәртіпті міндетті: 

- теориялық негіздерін білуге кәсіби-бағдарлаған ережесі; Аударма ауыстыру 

және оның негізгі түрлерін талдау; 

- аударма түпнұсқа мәтінінің прагматикалық білу - офессионально-

ориентированного орнату мен түрін ескере отырып; аудару мынадай түрлері жүзеге 

асыруға: толық жазбаша аударманы ауызша аударма мәтіндерді аудару, реферат, 

аннотациялық кестеден кәсіптік бағыттағы; грамматикалық және лексикалық, 

стилистикалық жазбаша кәсіби-бағдарлаған процесінде негізгі әдістері, оны пайдалану 

ережесі; электрондық деректер базасын, аудармашылық бағдарламаларға аудармашылық 

шешу кезінде, пайдалануға, анықтамалармен сөздіктерін сөздіктерін пайдалану; 

- жазбаша аударманың ауызша аударманың барабар кестеден кәсіптік 

дағдыларын - иелену мен мәтіндерін; аңдатпаларын ақпаратты қабылдау және талдау 

жасау, рефераттар; шет тілін кәсіптік қарым-қатынас құралы ретінде; ауызша және 

жазбаша сөйлеу мәдениеті; оның әр түрде басқа тілдегі мәтіннің мәтіннен бір тілде ақпарат 

алуға және беруге құру және қолдану арқылы оның кәсіби қызметі, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 
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- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Курс завершает профессиональную лингвистическую подготовку будущих 

специалистов международников. 

Цель - совершенствование знания иностранного языка посредством 

формирования переводческой компетенции, понимаемой как умение извлекать 

информацию из текста на одном языке и передавать ее путем создания текста на другом 

языке, и применения ее в различных видах профессиональной деятельности.. 

Содержание курса – теоретические основы реферирования и аннотирования; 

лексико-тематические цепочки;  технология составления рефератов  и аннотаций; 

алгоритмы в  обучении реферированию  и  аннотированию; сущность  и  методы  

компрессии материала первоисточника; язык  реферата и аннотации. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- анализировать теоретические основы профессионально-ориентированного 

перевода; виды перевода и основные переводческие трансформации;  

- использовать пофессионально-ориентированный перевод с учетом 

прагматической установки и типа текста оригинала; осуществлять следующие виды 

перевода: полный письменный перевод, реферативный, аннотированный перевод, устный 

перевод с листа текстов профессиональной направленности; использовать основные 

методы лексической, грамматической и стилистической трансформации в процессе 

письменного профессионально-ориентированного перевода; пользоваться словарями, 

справочниками, базами данных, переводческими программами, электронными словарями 

при решении переводческих задач;  

- письменно и устно переводить с листа профессиональные тексты; 

аналитическое восприятие информации, составление аннотаций и рефератов; 

иностранным языком как средством профессионального общения; культурой устной и 

письменной речи; извлекать информацию из текста на одном языке и передавать ее путем 

создания текста на другом языке, и применять ее в различных видах профессиональной 

деятельности, 

- свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации, 

 - анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию; 

 - использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной 

литературе по предмету.  

 

The course finishes vocational linguistic training of future experts of foreign affairs 

specialists. 

The purpose - improvement of knowledge of a foreign language by means of formation 

of the translation competence understood as ability to take information from the text in one 

language and to transfer it by creation of the text in other language, and its applications in different 

types of professional activity. 

Maintenance of a course – theoretical bases of summarizing and annotation lexical-

themed chains; technology of drawing up papers and summaries; Algorithms in training in 

summarizing and annotation;  essence and methods of a compression of material of the primary 

source; Language of the paper and summary. 

As a result of studying of discipline the student has to: 

- theoretical bases of the professional focused translation; types of the transfer and main 

translation transformations;  

- the ofessionalno-focused translation taking into account pragmatical installation and a 

text type of the original; to carry out the following types of the translation: full translation, the 

abstract, annotated transfer, interpretation at sight texts of a professional orientation; to use the 

main methods of lexical, grammatical and stylistic transformation in the course of the written 

professional focused translation; to use dictionaries, reference books, databases, translation 

programs, electronic dictionaries at the solution of translation tasks;  

- adequate translation and interpretation at sight of professional texts; analytical 
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perception of information, drawing up summaries and papers; foreign language as means of 

professional communication; culture of oral and written language; to take information from the 

text in one language and to transfer it by creation of the text in other language, and to apply it in 

different types of professional activity, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Шет  тілі 

Иностранный  язык 

Foreign  language 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация  

Total state certification 

 

Негізгі шет тілі нің бизнес курсы - қытай 

Деловой иностранный язык -китайский 

Business foreign language - chinese 
Пән шет тілін профильдік студенттерді лингвистикалық дайындауды аяқтайды - 

қытай, көптілді білім беру және оқыту мәселелері байланысты. 

Мақсаты  - кәсіби салада қытай тілінде қарым-қатынас жасауға студенттердің 

тәжірибелік дағдыларды оны қолдану облыстардың кеңдігін, қалыптастыру және 

шоғырландыру көрсетіп, бизнес қытай тілін проблемалық саласындағы студенттерді 

таныстыру. 

Курс мазмұны қытай тілі курсының теориялық және практикалық 

компоненттерінің жиынтығы болып табылады. теориялық бөлігі мәдениетаралық іскерлік 

қарым-қатынас, кәсіби және тұтыну аудандарында қытай тілі іскерлік пайдалану, қарым-

қатынас әр түрлі ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған;  әрине маңызды аспектісі ауызша 

және жазбаша қарым-қатынас, бизнес шетелдік әріптестерімен танысуға болады. 

Студент зерделеу нәтижесінде тәртіпті міндетті: 

- іскерлік қарым-қатынас туралы ұсыныс ұлттық мәдениеттерді айырмалар 

бастапқы білуге; негізгі іскерлік қолдану саласын шет тілін талдау; 

- шет тілін білу пайдалана білу - іскерлік саласында қарым-қатынасты пайдалану; 

- ауызша сөйлеудің иеленуге дағдыларын үшін - тұрмыстық және іскерлік қарым-

қатынас; жазбаша сөз іскерлік қарым-қатынас; кәсіби оқу мерзімдік болады, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Дисциплина завершает лингвистическую подготовку студентов по 

профилирующему иностранному языку – китайскому, связана с задачами полиязычного 

воспитания и профессиональной подготовки. 

Цель – ознакомление студентов с проблемным полем делового китайского языка, 

демонстрация широты сфер его применения, формирование и закрепление у студентов 

практических навыков общения на китайском  языке в профессиональной сфере. 

Содержание курса - дисциплина  представляет собой совокупность теоретической 

и практической составляющих курса китайского языка; теоретическая часть направлена на 

изучение особенностей межкультурного делового общения, использования делового 

китайского языка в профессиональной и бытовой сферах, в различных видах 

коммуникации; важным аспектом курса является ознакомление с иностранными 

соответствиями в устной и письменной деловой речи. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 



56 

 

- анализировать исходные представления о различии национальных культур 

делового общения; основные сферы применения делового иностранного языка; 

- использовать знания иностранного языка в деловой сфере общения; 

- использовать устную речь для бытового и делового общения; письменную речь 

в деловой коммуникации; чтения профессиональной периодической литературы, 

- свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации, 

 - анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию; 

 - использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной 

литературе по предмету.  

 

Discipline is completing linguistic preparation of students for profiling a foreign 

language - Chinese, is connected with problems of multilingual education and training. 

The purpose - to acquaint students with the problematic field of business Chinese 

language, demonstrating the breadth of its application areas, the formation and consolidation of 

the students' practical skills to communicate in the Chinese language in the professional sphere. 

The course content is a set of theoretical and practical components of the course of the 

Chinese language; the theoretical part is aimed at studying the features of intercultural business 

communication, business use of the Chinese language in the professional and consumer areas, 

different types of communication; an important aspect of the course is to get acquainted with 

foreign counterparts in oral and written business communication. 

As a result of studying of discipline the student has to: 

- initial ideas of distinction of national cultures of business communication; main scopes 

of a business foreign language; 

- to use knowledge of a foreign language in the business sphere of communication; 

- oral speech for household and business communication; written language in business 

communication; readings professional periodic literature, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Меңгерілетін аймақтың шетел тілінің тәжірибе. курсы (екінші бөлім) - қытай 

Практический иностранный язык страны специализации (2 часть) - китайский 

Practical foreign language of the country of study (part 2) - chinese 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация 

Total state certification 

 

Негізгі шет тілі нің бизнес курсы -ағылшын 

Деловой иностранный язык -английский 

Business foreign language -English 

Пән, шет тілі, ағылшын профильдік студенттерді лингвистикалық дайындығын 

аяқтап көптілді білім беру және оқыту мәселелері байланысты. 

Мақсаты  - кәсіби салада ағылшын тілінде студенттік коммуникативтік дағдылар 

оны қолдану облыстардың кеңдігін, қалыптастыру және шоғырландыру көрсетіп, іскерлік 

ағылшын проблемалық саласындағы студенттерді таныстыру. 

Курс мазмұны ағылшын тілі курсының теориялық және практикалық 

компоненттерінің жиынтығы болып табылады. теориялық бөлігі мәдениетаралық іскерлік 

қарым-қатынас ерекшеліктерін, кәсіби және тұтыну аудандарында бизнес ағылшын тілін 

пайдалану, қарым-қатынас әр түрлі зерттеуге бағытталған;  әрине маңызды аспектісі 

ауызша және жазбаша қарым-қатынас, бизнес шетелдік әріптестерімен танысуға болады. 

Студент зерделеу нәтижесінде тәртіпті міндетті: 

- іскерлік қарым-қатынас туралы ұсыныс ұлттық мәдениеттерді айырмалар 
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бастапқы білуге; негізгі іскерлік қолдану саласын шет тілін талдау; 

- шет тілін білу пайдалана білу - іскерлік саласында қарым-қатынасты пайдалану; 

- ауызша сөйлеудің иеленуге дағдыларын үшін - тұрмыстық және іскерлік қарым-

қатынас; жазбаша сөз іскерлік қарым-қатынас; кәсіби оқу мерзімдік болады, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Дисциплина завершает лингвистическую подготовку студентов по 

профилирующему иностранному языку – английскому, связана с задачами полиязычного 

воспитания и профессиональной подготовки. 

Цель – ознакомление студентов с проблемным полем делового английского 

языка, демонстрация широты сфер его применения, формирование и закрепление у 

студентов практических навыков общения на английском  языке в профессиональной 

сфере. 

Содержание курса  представляет собой совокупность теоретической и 

практической составляющих курса английского языка; теоретическая часть направлена на 

изучение особенностей межкультурного делового общения, использования делового 

канглийского языка в профессиональной и бытовой сферах, в различных видах 

коммуникации; важным аспектом курса является ознакомление с иностранными 

соответствиями в устной и письменной деловой речи. 

В результате изучения дисциплины студент будет:  

- анализировать исходные представления о различии национальных культур 

делового общения; основные сферы применения делового иностранного языка; 

- использовать знания иностранного языка в деловой сфере общения; 

- использовать устную речь для бытового и делового общения; письменную речь 

в деловой коммуникации; чтения профессиональной периодической литературы, 

- свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации, 

 - анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию; 

 - использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной 

литературе по предмету.  

 

Discipline is completing linguistic preparation of students for profiling a foreign 

language - English, connected with problems of multilingual education and training. 

The purpose - to acquaint students with the problematic field of business English, 

demonstrating the breadth of its application areas, the formation and consolidation of students' 

communication skills in the English language in the professional sphere. 

The course content is a set of theoretical and practical components of the course of the 

English language; the theoretical part is aimed at studying the features of intercultural business 

communication, use of Business English in professional and consumer areas, different types of 

communication; аn important aspect of the course is to get acquainted with foreign counterparts 

in oral and written business communication. 

As a result of studying of discipline the student has to: 

- initial ideas of distinction of national cultures of business communication; main scopes 

of a business foreign language; 

- to use knowledge of a foreign language in the business sphere of communication; 

- oral speech for household and business communication; written language in business 

communication; readings professional periodic literature, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 
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Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Меңгерілетін аймақтың шетел тілінің тәжірибе. курсы (екінші бөлім) - 

ағылшынша 

Практический иностранный язык страны специализации (2 часть) - английский 

Practical foreign language of the country of study (part 2) - english 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация 

Total state certification 

 

Негізгі шет тілі нің бизнес курсы -неміс 

Деловой иностранный язык -немецкий 

Business foreign language -german 

Пән шет тілін профильдік студенттерді лингвистикалық дайындауды аяқтайды - 

неміс, көптілді білім беру және оқыту мәселелеріне байланысты. 

Мақсаты  - кәсіби салада неміс қарым-қатынас, оның аясынан кеңдігін көрсететін, 

неміс тілі бизнес проблемалық саласындағы студенттердің практикалық дағдыларын 

қалыптастыру және шоғырландыру таныстыру. 

Курс мазмұны неміс тілі курсының теориялық және практикалық 

компоненттерінің жиынтығы болып табылады. теориялық бөлігі мәдениетаралық іскерлік 

қарым-қатынас, кәсіби және тұтыну аудандарында неміс тілі іскерлік пайдалану, қарым-

қатынас әр түрлі ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған. Әрине маңызды аспектісі ауызша 

және жазбаша қарым-қатынас, бизнес шетелдік әріптестерімен танысуға болады. 

Студент зерделеу нәтижесінде тәртіпті міндетті: 

- іскерлік қарым-қатынас туралы ұсыныс ұлттық мәдениеттерді айырмалар 

бастапқы білуге; негізгі іскерлік қолдану саласын шет тілін талдау; 

- шет тілін білу пайдалана білу - іскерлік саласында қарым-қатынасты пайдалану; 

- ауызша сөйлеудің иеленуге дағдыларын үшін - тұрмыстық және іскерлік қарым-

қатынас; жазбаша сөз іскерлік қарым-қатынас; кәсіби оқу мерзімдік болады, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу. . 

 

Дисциплина завершает лингвистическую подготовку студентов по 

профилирующему иностранному языку – немецкому, связана с задачами полиязычного 

воспитания и профессиональной подготовки. 

Цель – ознакомление студентов с проблемным полем делового немецкого языка, 

демонстрация широты сфер его применения, формирование и закрепление у студентов 

практических навыков общения на немецком  языке в профессиональной сфере. 

Содержание курса  представляет собой совокупность теоретической и 

практической составляющих курса немецкого языка; теоретическая часть направлена на 

изучение особенностей межкультурного делового общения, использования делового 

немецкого языка в профессиональной и бытовой сферах, в различных видах 

коммуникации; важным аспектом курса является ознакомление с иностранными 

соответствиями в устной и письменной деловой речи. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- анализировать исходные представления о различии национальных культур 

делового общения; основные сферы применения делового иностранного языка; 

- использовать знания иностранного языка в деловой сфере общения; 

- использовать устную речь для бытового и делового общения; письменную речь 

в деловой коммуникации; чтения профессиональной периодической литературы, 

- свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации, 

 - анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию; 

 - использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной 
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литературе по предмету.  

 

Discipline is completing linguistic preparation of students for profiling a foreign 

language - German, connected with problems of multilingual education and training 

The purpose - to acquaint students with the problematic field of business of the German 

language, demonstrating breadth of its scope, the formation and consolidation of the students' 

practical skills to communicate in German in the professional sphere. 

The course content is a set of theoretical and practical components of the course of the 

German language; the theoretical part is aimed at studying the features of intercultural business 

communication, business use of the German language in the professional and consumer areas, 

different types of communication; аn important aspect of the course is to get acquainted with 

foreign counterparts in oral and written business communication. 

As a result of studying of discipline the student has to: 

- initial ideas of distinction of national cultures of business communication; main scopes 

of a business foreign language; 

- to use knowledge of a foreign language in the business sphere of communication; 

- oral speech for household and business communication; written language in business 

communication; readings professional periodic literature, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Меңгерілетін аймақтың шетел тілінің тәжірибе. курсы (екінші бөлім) - неміс 

Практический иностранный язык страны специализации (2 часть)- немецкий 

Practical foreign language of the country of study (part 2) - german 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация 

Total state certification 

 

Әлемдік интеграция үрдістері (Азия - тынық мұхит аймағы) 

Процессы мировой интеграции (Азиатско-тихоокеанский регион) 

The processes of global integration (Asia pacific region) 

Пән болашақтағы синология бағытын  зерттейтін студенттерге арналған.  

Мақсаты – дүниежүзілік өркениет дамуының заңды үрдісі ретінде дүниежүзілік 

ықпалдастық үрдістерінің АТА туралы студенттерде нақты, әдістемелік дұрыс пікірін 

қалыптастыру. 

Курс мазмұны – әлемдік ықпалдастық үрдісінің пайда болу, қалыптасу мен даму  

жолы; студенттердің ықпалдастық үрдістерінің мәселелерін талдай білу; объективті 

тқрғыдан ықпалдастық үрдістеріне баға беру;  қазіргі оқиғаларды жан жақтан зерттеу; АТА 

аймағының үлгісінле аймақтық ықпалдастықтың даму ерекшеліктеріне көңіл аудару; АТА 

аймағындағы ықпалдастық үрдісткрінің факторлар мен қағидаларын талдау; АТА 

аймағындағы ықпалдастық үрдісткрінің даму болашағына назар аудару. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- қазіргі замандағы ықпалдастық бірлестіктерінің аймақтық ерекшеліктерінің 

негізгі түрлері және формаларын талдау;  

- дүниежүзілік ықпалдастық үрдістерінің негізгі мәселелері туралы, аймақтық 

аясында осы үрдістерінің халықаралық саясат пен әлеуметтік-экономика дамуына әсер етуі 

туралы талдау; 

- қазіргі ықпалдастық үрдістерінің, олардың себеп пен салдарын аймақтық 

ерекшеліктеріне баға бере  алу, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  
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Курс предназначен для изучения будущими специалистами синологами. 

Цель - сформировать у студентов четкое, методологически верное представление 

о процессах мировой интеграции в АТР как абсолютно закономерный процесс развития 

мировой цивилизации.  

Содержание курса - особенности возникновения, становления и развития 

процесса мировой интеграции, научить студентов связывать отдельные знания по 

проблемам интеграции воедино, анализировать современные факты, мыслить всесторонне, 

стремиться к объективности изложения процесса мировой интеграции. Рассматриваются 

вопросы развития региональной интеграции на примере АТР, анализируются факторы и 

принципы и интеграционных процессов. Изучаются и оцениваются  интеграционные 

процессы в АТР, основные тенденции и перспективы.  

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- анализировать основные виды и формы современных интеграционных 

объединений - с учетом региональной специфики; 

- ориентироваться в основных проблемах мировых интеграционных процессов, 

воздействия этих процессов на развитие международных политических и социально-

экономических процессов в региональном разрезе; 

- дать оценку современным интеграционным процессам, их причинам и 

последствиям с учетом региональной специфики, 

- свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации, 

 - анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию; 

 - использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной 

литературе по предмету.  

 

The course is designed to explore the future specialists cynologists. 

The goal - to form students' clear methodologically correct understanding of the 

processes of global integration in the Asia-Pacific region as a completely natural process of 

development of world civilization. 

Course content - especially the emergence, formation and development process of 

global integration, to teach students to communicate some knowledge on integration issues 

together, analyzing current facts, to think comprehensively, strive for objectivity of the 

presentation process of global integration. The issues of regional integration in the Asia-Pacific 

example, analyzes the factors and principles and the integration process. We examine and evaluate 

the integration processes in the Asia-Pacific region, the main trends and prospects. 

As a result of study of discipline a student must: 

- basic types and forms of modern integration associations - from a regional perspective; 

- to navigate the main problems of world integration processes, the impact of these 

processes on the development of the international political and socio-economic processes in the 

regional context; 

- analysis of modern integration processes, their causes and consequences, taking into 

account regional specifics, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Халықаралық қатынастар тарихы 

История международных отношений  

History of International Relations 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Қорытынды аттестация 

Итоговая аттестация 

Final examination 
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Әлемдік интеграция үрдістері (посткеңестік кеңістік) 

Процессы мировой интеграции (постсоветское пространство) 

The processes of global integration (post-Soviet space) 

Пән болашақтағы ағылшын   тілін  білетін мамандарға арналған.  

Мақсаты – дүниежүзілік өркениет дамуының заңды үрдісі ретінде дүниежүзілік 

ықпалдастық үрдістерінің еураазиялық кеністігінде туралы студенттерде нақты, 

әдістемелік дұрыс пікірін қалыптастыру. 

Курс мазмұны – әлемдік ықпалдастық үрдістерінің пайда болу, қалыптасу мен 

даму  жолы; студенттердің ықпалдастық үрдістерінің мәселелерін талдай білу; объективті 

тқрғыдан ықпалдастық үрдістеріне баға беру;  қазіргі оқиғаларды жан жақтан зерттеу; 

посткеңестік аймағының үлгісінле аймақтық ықпалдастықтың даму ерекшеліктеріне көңіл 

аудару; посткеңестік аймағындағы ықпалдастық үрдісткрінің факторлар мен қағидаларын 

талдау;  посткеңестік аймағындағы ықпалдастық үрдісткрінің даму болашағына баға бере 

алу.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент:  

- қазіргі замандағы ықпалдастық бірлестіктерінің аймақтық ерекшеліктерінің 

негізгі түрлері және формаларын талдау;  

- дүниежүзілік ықпалдастық үрдістерінің негізгі мәселелері туралы, аймақтық 

аясында осы үрдістерінің халықаралық саясат пен әлеуметтік-экономика дамуына әсер етуі 

туралы талдау; 

- қазіргі ықпалдастық үрдістерінің, олардың себеп пен салдарын аймақтық 

ерекшеліктеріне баға бере  алу, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Курс предназначен в первую очередь для изучения будущими специалистами со 

знанием английского языка. 

Цель - сформировать у студентов четкое, методологически верное представление 

о процессах мировой интеграции на евразийском пространстве как абсолютно 

закономерный процесс развития мировой цивилизации. 

Содержание курса - особенности возникновения, становления и развития 

процесса мировой интеграции, научить студентов связывать отдельные знания по 

проблемам интеграции воедино, анализировать современные факты, мыслить всесторонне, 

стремиться к объективности изложения процесса мировой интеграции. Рассматриваются 

вопросы развития региональной интеграции на примере евразийского пространства, 

анализируются факторы и принципы и интеграционных процессов. Изучаются и 

оцениваются  интеграционные процессы в постсоветском пространстве, основные 

тенденции и перспективы. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- анализировать основные виды и формы современных интеграционных 

объединений - с учетом региональной специфики; 

- ориентироваться в основных проблемах мировых интеграционных процессов, 

воздействия этих процессов на развитие международных политических и социально-

экономических процессов в региональном разрезе; 

- дать оценку современным интеграционным процессам, их причинам и 

последствиям с учетом региональной специфики, 

- свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации, 

 - анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию; 

 - использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной 

литературе по предмету.  
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The course is intended primarily for the study of future specialists with knowledge of 

the English language. 

The goal - to form students' clear methodologically correct understanding of the 

processes of global integration in the post-Soviet space space as a completely natural process of 

development of world civilization. 

Course content - especially the emergence, formation and development process of 

global integration, to teach students to communicate some knowledge on integration issues 

together, analyzing current facts, to think comprehensively, strive for objectivity of the 

presentation process of global integration. The issues of regional integration in the Eurasian 

example, analyzes the factors and principles and the integration process. We examine and evaluate 

the integration processes in Eurasia, the main trends and prospects. 

As a result of study of discipline a student must: 

- basic types and forms of modern integration associations - from a regional perspective; 

- to navigate the main problems of world integration processes, the impact of these 

processes on the development of the international political and socio-economic processes in the 

regional context; 

- analysis of modern integration processes, their causes and consequences, taking into 

account regional specifics, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Халықаралық қатынастар тарихы 

История международных отношений  

History of International Relations 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites  

Қорытынды аттестация 

Итоговая аттестация 

Final examination 

 

Әлемдік интеграция үрдістері (Еуропа) 

Процессы мировой интеграции (Европа) 

The processes of global integration (Europe) 

Пән болашақтағы ағылшын  және неміс тілін  білетін мамандарға арналған.  

Мақсаты – дүниежүзілік өркениет дамуының заңды үрдісі ретінде дүниежүзілік 

ықпалдастық үрдістерінің еураазиялық кеністігінде туралы студенттерде нақты, 

әдістемелік дұрыс пікірін қалыптастыру. 

Курс мазмұны – әлемдік ықпалдастық үрдісінің пайда болу, қалыптасу мен даму  

жолы; студенттердің ықпалдастық үрдістерінің мәселелерін талдай білу; объективті 

тқрғыдан ықпалдастық үрдістеріне баға беру;  қазіргі оқиғаларды жан жақтан зерттеу; 

Еуропа аймағының үлгісінле аймақтық ықпалдастықтың даму ерекшеліктеріне көңіл 

аудару; Еуропа аймағындағы ықпалдастық үрдісткрінің факторлар мен қағидаларын 

талдау;  Еуропа аймағындағы ықпалдастық үрдістерінің даму болашағына баға бере алу. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- қазіргі замандағы ықпалдастық бірлестіктерінің аймақтық ерекшеліктерінің 

негізгі түрлері және формаларын талдау;  

- дүниежүзілік ықпалдастық үрдістерінің негізгі мәселелері туралы, аймақтық 

аясында осы үрдістерінің халықаралық саясат пен әлеуметтік-экономика дамуына әсер етуі 

туралы талдау; 

- қазіргі ықпалдастық үрдістерінің, олардың себеп пен салдарын аймақтық 

ерекшеліктеріне баға бере  алу, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  
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Курс предназначен в первую очередь для изучения будущими специалистами со 

знанием английского или немецкого языка. 

Цель - сформировать у студентов четкое, методологически верное представление 

о процессах мировой интеграции как абсолютно закономерный процесс развития мировой 

цивилизации. 

Содержание курса - особенности возникновения, становления и развития 

процесса мировой интеграции, научить студентов связывать отдельные знания по 

проблемам интеграции воедино, анализировать современные факты, мыслить всесторонне, 

стремиться к объективности изложения процесса мировой интеграции. Рассматриваются 

вопросы развития региональной интеграции на примере Европы и ЕС, анализируются 

факторы и принципы и интеграционных процессов. Изучаются и оцениваются  

интеграционные процессы в рамках ЕС, основные тенденции и перспективы. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- анализировать основные виды и формы современных интеграционных 

объединений - с учетом региональной специфики; 

- ориентироваться в основных проблемах мировых интеграционных процессов, 

воздействия этих процессов на развитие международных политических и социально-

экономических процессов в региональном разрезе; 

- дать оценку современным интеграционным процессам, их причинам и 

последствиям с учетом региональной специфики, 

- свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации,  

 - анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию; 

 - использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной 

литературе по предмету.  

 

The course is intended primarily for the study of future specialists with knowledge of 

English or German language. 

The goal - to form students' clear methodologically correct understanding of the 

processes of global integration as a completely natural process of development of world 

civilization. 

Course content - especially the emergence, formation and development process of 

global integration, to teach students to communicate some knowledge on integration issues 

together, analyzing current facts, to think comprehensively, strive for objectivity of the 

presentation process of global integration. The issues of regional integration on the example of 

Europe and the EU, analyzes the factors and principles and the integration process. Examine and 

evaluate the integration processes within the EU, the main trends and prospects. 

As a result of study of discipline a student must: 

- basic types and forms of modern integration associations - from a regional perspective; 

- to navigate the main problems of world integration processes, the impact of these 

processes on the development of the international political and socio-economic processes in the 

regional context; 

- analysis of modern integration processes, their causes and consequences, taking into 

account regional specifics, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Халықаралық қатынастар тарихы 

История международных отношений  

History of International Relations 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Қорытынды аттестация 
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Итоговая аттестация 

Final examination 

 

Халықаралық және аймақтық қауіпсіздік 

Международная и региональная безопасность 

International and regional security  

Ең алдымен, аймақтық басқару саласында болашақ мамандардың зерттеу үшін 

арналған. 

Мақсаты - студенттердің халықаралық және аймақтық қауіпсіздік айқын 

әдістемелік дұрыс түсінуді қалыптастыру. Қамтамасыз ету үшін әдістері мен 

құралдарымен таныстыру.  

Курс мазмұны - қазіргі кезеңде халықаралық қауіпсіздіктің бас мәселелері; 

аймақтық қауіпсіздік мәселелері; ұлттық қауіпсіздік мәселелері; қауіпсіздік мәселелері. 

Пән студент міндетті түрде зерттеу нәтижесінде: 

- мемлекеттік шешімдер мен оларды шешу әдістерінің түрлері; әсіресе 

конституциялық жүйесін, азаматтардың, үкімет нысандарын құқықтық мәртебесі; 

шешімдерді әзірлеу және іске асыру негізгі ұғымдарды, категорияларды, мекемелердің, 

субъектілерінің құқықтық мәртебесі, мемлекеттің стратегиясының негізгі мазмұнын, 

мақсатты қызметінің сипаты мен мазмұнын талдау; 

- түсіну және заңды дұрыс қолдануға, шешім қабылдауға және заңға қатаң сәйкес 

құқықтық шаралар қолдануға талдау; 

- өңірлердің географиялық сипаттамаларын ескере отырып, аумақтардың дамыту 

жоспарларын; мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру үшін экономикалық және 

әлеуметтік жағдайларды бағалау; әлеуметтік жауапкершілік тұрғысынан мүдделер 

қақтығысын шешуге дағдылар, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Курс предназначен в первую очередь для изучения будущими специалистами в 

сфере регионального управления. 

Цель - сформировать у студентов четкое, методологически верное представление 

о международной и региональной безопасности. Ознакомить с методами и средствами ее 

обеспечения. 

Содержание курса – Общие проблемы международной безопасности на 

современном этапе; проблемы региональной безопасности; проблемы национальной 

безопасности;  проблемы обеспечения безопасности. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- анализировать виды  государственных решений и методы их принятия; 

особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства; сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, основное содержание стратегии государства, 

целенаправленной деятельности по выработке и реализации решений; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

- разрабатывать планы развития территорий с учетом географических 

особенностей регионов; оценивать экономические и социальные условия осуществления 

государственных программ; знать методы разрешения конфликтов интересов с позиций 

социальной ответственности, 

- свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации, 

 - анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию; 

 - использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной 

литературе по предмету.. 
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The course is intended primarily for the study of future specialists in the field of regional 

governance. 

The goal - to form students' clear methodologically correct understanding of the 

international and regional security. To acquaint with the methods and means of ensuring. 

Course content - General problems of international security at the present stage; regional 

security issues; national security issues; safety problems. 

As a result of study of discipline a student must: 

- types of government decisions and methods of their decision; especially the 

constitutional system, the legal status of citizens, forms of government; the nature and content of 

the basic concepts, categories, institutions, the legal status of the subjects, the main content of the 

strategy of the state, purposeful activity to develop and implement solutions; 

- analyze, interpret and apply the law correctly, make decisions and take legal action in 

strict accordance with the law; 

- development plans of territories, taking into account the geographical characteristics 

of the regions; skills assessment economic and social conditions for the implementation of 

government programs; skills to resolve conflicts of interest from the standpoint of social 

responsibility, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Халықаралық қатынастар тарихы 

История международных отношений  

History of International Relations 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Қорытынды аттестация 

Итоговая аттестация 

Final examination 

 

Қытайдың мәдениеті, білім беру және ғылым  

Культура,образование и наука Китая 

Culture, education and science in Сhina 

Ең алдымен, болашақ мамандардың синология бағытын зерттеу үшін арналған 

курс. 

Мақсаты - Қытайдың мәдениеті, білім және ғылымының ең маңызды 

жетістіктерімен таныстыру. 

Курс мазмұны - Қытай мәдениетінің қалыптастырудағы негізгі кезеңдері мен 

олардың ерекшеліктері (көне заманнан қазіргі уақытына дейін); Қытайдың білім беру 

жүйесі - сипаттамалары мен ерекшеліктері; ғылыми саласында Қытайдың ірі жетістіктері. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- Қытайда мәдениет, білім және ғылым дамуының негізгі үрдістерін талдау; 

- қазіргі жағдайдағы Қытайдың мәдениет, білім беру және ғылымына талдау 

жүргізу; 

- теориялық білімдерін қолдану және осы салаларда Қытайдың рөлі мен орнын 

анықтау, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Курс предназначен в первую очередь для изучения будущими специалистами 

синологами. 

Цель -  ознакомить студентов с наиболее важными достижениями  культуры, 

образования и науки Китая. 

Содержание курса – основные этапы формирования культуры Китая и их 
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особенности (с древнейших времен до нащих дней); система образования Китая – 

характеристика и особенности; основные достижения Китая в научной сфере. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- анализировать основные тенденции развития культуры, образования и науки 

Китая; 

- анализировать современное состояние культуры, образования и науки Китая;  

- применять теоретические знания и определять роль и место  Китая  в этих 

сферах, 

- свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации, 

 - анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию; 

 - использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной 

литературе по предмету.  

 

The course is intended primarily for the study of future specialists cynologists. 

The purpose - to acquaint students with the most important achievements of culture, 

education and science in China. 

Course content - the main stages of the formation of Chinese culture and their features 

( from ancient times to the present day ); China's education system - characteristics and features; 

China's major achievements in the scientific field. 

As a result of study of discipline a student must: 

- main trends of development of culture, education and science in China; 

- to analyze the current state of culture, education and science in China; 

- to apply theoretical knowledge and to define the role and place of China in these areas, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Қытай тарихы 

История Китая 

History of China 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация  

Total state certification 

 

  Ұлыбритания мәдениеті, білім беру және ғылым 

  Культура, образование и наука Великобритании 

  Culture, education and science in United Kingdom 

Ең алдымен, ағылшын  тілін жетік білетін болашақ мамандарға арналған курс. 

Мақсаты - Ұлыбритания мәдениеті, білім және ғылымының ең маңызды 

жетістіктерімен таныстыру. 

Курс мазмұны - Ұлыбритания мәдениетінің қалыптастырудағы негізгі кезеңдері 

мен олардың ерекшеліктері (көне заманнан қазіргі уақытына дейін); Ұлыбритания білім 

беру жүйесі - сипаттамалары мен ерекшеліктері; Ұлыбритания ғылыми саласында ірі 

жетістіктері. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент:  

- Ұлыбритания мәдениет, білім және ғылым дамуының негізгі үрдістерін талдау; 

- қазіргі жағдайдағы Ұлыбритания мәдениет, білім беру және ғылымын 

салаларына талдау жүргізу; 

- теориялық білімдерін қолдану және осы салаларда Ұлыбритания рөлі мен орнын 

анықтау, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану;  
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- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Курс предназначен в первую очередь для изучения будущими специалистами со 

знанием английского языка. 

Цель -  ознакомить студентов с наиболее важными достижениями  культуры, 

образования и науки Великобритании. 

Содержание курса – основные этапы формирования культуры Великобритании и 

их особенности (с древнейших времен до нащих дней); система образования 

Великобритании – характеристика и особенности; основные достижения Великобритании 

в научной сфере. 

В результате изучения дисциплины студент будет:  

- анализировать   основные тенденции развития культуры, образования и науки 

Великобритании;  

- анализировать современное состояние культуры, образования и науки 

Великобритании;  

- применять теоретические знания и определять роль и место Великобритании в 

этих сферах, 

 - свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации, 

 - анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию;  

 - использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной 

литературе по предмету.  

 

The course is intended primarily for the study of future specialists with knowledge of 

the United Kingdom language. 

The purpose - to acquaint students with the most important achievements of culture, 

education and science in United Kingdom.  

Course content - the main stages of building a culture of United Kingdom and their 

features ( from ancient times to the present day); the education system in United Kingdom - 

characteristics and features; England main achievements in the scientific field. 

As a result of study of discipline a student must:  

-  the main trends of development of culture, education and science in United 

Kingdomм; 

-  to analyze the current state of culture, education and science in United Kingdom; 

-  to apply theoretical knowledge and to define the role and place of United Kingdom in 

these areas, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,   

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Ұлыбритания тарихы 

История Великобритании 

History of United Kingdom 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация  

Total state certificati  

 

Германия мәдениеті, білім беру және ғылым 

Культура, образование и наука Германии 

Culture, education and research in Germany 

Ең алдымен, ағылшын  және неміс тілін жетік білетін болашақ мамандарға 

арналған курс. 



68 

 

Мақсаты - Германияның мәдениеті, білім және ғылымының ең маңызды 

жетістіктерімен таныстыру. 

Курс мазмұны – Германия мәдениетінің қалыптастырудағы негізгі кезеңдері мен 

олардың ерекшеліктері (көне заманнан қазіргі уақытына дейін); Германияның білім беру 

жүйесі - сипаттамалары мен ерекшеліктері; Германияның ғылыми саласында ірі 

жетістіктері. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент:  

- Германияда мәдениет, білім және ғылым дамуының негізгі үрдістерін талдау; 

- қазіргі жағдайдағы Германияның  мәдениет, білім беру және ғылымын 

салаларына талдау жүргізу; 

- теориялық білімдерін қолдану және осы салаларда Германияның рөлі мен орнын 

анықтау, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Курс предназначен в первую очередь для изучения будущими специалистами со 

знанием немецкого или английского языка. 

Цель -  ознакомить студентов с наиболее важными достижениями  культуры, 

образования и науки Германии. 

Содержание курса – основные этапы формирования культуры Германии и их 

особенности (с древнейших времен до нащих дней); система образования Германии – 

характеристика и особенности; основные достижения Германии в научной сфере. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- анализировать основные тенденции развития культуры, образования и науки 

Германии;  

- анализировать современное состояние культуры, образования и науки 

Германии; 

- применять теоретические знания и определять роль и место  Германии  в этих 

сферах, 

- свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации, 

 - анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию; 

 - использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной 

литературе по предмету.  

 

The course is intended primarily for the study of future specialists with knowledge of 

the German or English language. 

The purpose - to acquaint students with the most important achievements of culture, 

education and science in Germany. 

Course content - the main stages of the formation of German culture and their features 

( from ancient times to the present day); Germany's education system - characteristics and 

features; Germany's main achievements in the scientific field. 

As a result of study of discipline a student must: 

- main trends of development of culture, education and science in Germany; 

- to analyze the current state of culture, education and science in Germany; 

- to apply theoretical knowledge and to define the role and place of Germany in these 

areas, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Германия тарихы 
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История Германии 

History of Germany 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация  

Total state certification  

 

Мемлекеттік қызмет және басқару 

Государственная служба и управление 

Public administration and management 

Еңалдымен, мемлекеттік басқару және аймақтық басқару саласында болашақ 

мамандардың зерттеу үшінарналған. 

Мақсаты – студенттерге мемлекеттік кадрлық қызметінің табиғатын, 

принциптерін, функцияларының тұтаскөрінісін беру; әсіресе оның мемлекеттік 

органдардың үкіметтің түрлісалаларында және деңгейдегі ұйымдастыруы және қызметi. 

Курс мазмұны - тұжырымдамасы және мемлекеттік басқару ерекшеліктері; 

Мемлекеттік басқару принциптері мен функциялары; Мемлекеттік басқару мазмұны; 

басқару құрылымы. мемлекеттік басқарудың құқықтық институт ретінде Мемлекеттік 

қызмет; мемлекеттік қызметшілердің құқықтық жағдайы; Мемлекеттік қызметке 

қабылдау; Мемлекеттік қызметшілердің жауапкершілігі. 

Пән студент міндетті түрде зерттеу нәтижесінде: 

- негізгі ұғымдар мен категорияларды, ұйымдастыру мен олардың құқықтық 

мәртебесін, негізгі өкілеттіктерін мемлекеттік органдардың қызметін конституциялық 

принциптерін талдау; 

- еркін кәсіби түсініктер мен санаттарды; логикалық дұрыс мемлекеттік қызмет 

және мемлекеттік басқару мәселелері бойынша өз пікірлерін білдіруге және негіздеу; 

- кәсіби жұмысына теориялық білімдер мен түсіністік қолдану, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Курс предназначен в первую очередь для изучения будущими специалистами в 

сфере регионального управления и государственной службы. 

Цель -  дать студентам целостное представление о сущности, принципах, 

функциях, кадровом составе государственной службы, особенностях ее организации и 

функционировании в аппаратах государственных органов различных ветвей и уровней 

власти. 

Содержание курса – Понятие и особенности государственного управления; 

принципы и функции государственного управления; содержание государственного 

управления; структура государственного управления. Государственная служба как 

правовой институт государственного управления; правовое положение государственных 

служащих; поступление на государственную службу; ответственность государственных 

служащих. 

В результате изучения дисциплины студент будет:  

- анализировать основные понятия и категории, конституционные и отраслевые 

принципы организации и деятельности органов государства, их структур, правовой статус, 

основные полномочия; 

- свободно владеть профессиональными  понятиями и категориями;  логически 

грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по проблемным вопросам 

государственной службы и государственного управления; 

- применять теоретические знания и понимание в профессиональной 

деятельности, 

- свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации, 

 - анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию; 
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 - использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной 

литературе по предмету.  

 

The course is intended primarily for the study of future specialists in the field of regional 

management and public administration. 

The goal - to give students a holistic view of the nature, principles, functions, staffing 

of the public service, especially its organization and functioning of state bodies in the different 

branches and levels of government. 

Course content - сoncept and characteristics of public administration; principles and 

functions of government; the content of the government; the structure of government. State 

service as a legal institution of government; the legal status of public servants; admission to the 

civil service; the responsibility of civil servants. 

As a result of study of discipline a student must: 

- basic concepts and categories, constitutional and branch principles of organization and 

activity of state bodies 

 - fluent professional concepts and categories; logically competent to express and justify 

their point of view on the problems of public service and public administration; 

- application of theoretical knowledge and understanding of professional activity - in 

the public service and administration, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Теориялық аймақтану 

Теоретическое регионоведение 

Тheoretical regional studies 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация  

Total state certification  

 

Қытайдың саяси жүйеcі және сыртқы саясаты 

Политическая система и внешняя политика Китая 

The political system and foreign policy of China 

Ең алдымен, болашақ мамандардың синология бағытын зерттеу үшін арналған 

курс. 

Мақсаты - Қытай Халық Республикасында болып жатқан саяси және шетелдік 

саяси процестердің эволюциясын талдау. 

Курс мазмұны – сыртқы қатынастар және халықаралық қатынастар саласындағы 

Қытайдың саяси тарихының негізгі кезеңдері; сыртқы саяси доктринасын эволюциясы 

(көне заманнан бүгінгі күнге дейін); қазіргі заманғы жүйесіндегі Қытай. 

Пәнлі студент міндетті түрде зерттеу нәтижесінде: 

 - Қытайдың саяси және шетелдік институттарының   негізгі эволюция кезеңдерін 

талдау; 

- саяси жүйенің құрылымы мен Қытайдың сыртқы саясатының негізгі міндеттерін 

талдау; 

- Қытайдағы саяси және сыртқы саяси процестердің динамикасының жалпы 

заңдылықтарын, күрделілігі мен сан алуандығын анықтау үшін терең талдай алу, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Курс предназначен в первую очередь для изучения будущими специалистами 

синологами. 
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Цель - анализ эволюции  политических и внешнеполитических  процессов, 

происходящих в  Китайской Народной Республике.  

Содержание курса – основные этапы политической истории Китая в контексте 

снешнеполитических связей и международных отношений, эволюция 

внешнеполитической доктрины (с древнейших времен  до наших дней); Китай в 

современной системе МО. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- анализировтаь основные этапы эволюции и механизм деятельности 

политических и внешнеполитических институтов  Китая; 

- анализировать структуру политической системы и основных   задач  внешней 

политики Китая;  

- определять общие закономерности,  сложности и разнообразия динамики 

политических и внешнеполитических процессов,  происходящих в  Китае, 

- свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации, 

 - анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию; 

 - использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной 

литературе по предмету.  

 

The course is intended primarily for the study of future specialists cynologists. 

Goal - analysis of the evolution of political and foreign political processes taking place 

in the People's Republic of China. 

Course content - the main stages of the political history of China in the context of of 

foreign relations and international relations, foreign policy doctrine of evolution (from ancient 

times to the present day); China in the modern system of international relations. 

As a result of study of discipline a student must:  

- the main stages of the evolution and mechanism of political and foreign institutions in 

China; 

- analyze the structure of the political system and the main tasks of China's foreign 

policy; 

- in-depth analysis to determine the general laws, the complexity and diversity of the 

dynamics of political and foreign policy processes in China, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Қытай тарихы 

История Китая 

History of China 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация  

Total state certification  

 

Ұлыбритания саяси жүйесі және сыртқы саясаты 

  Политическая система и внешняя политика Великобритании 

  The political system and foreign policy of United Kingdom 

Мақсаты - Ұлыбританияда болып жатқан саяси және шетелдік саяси процестердің 

эволюциясын талдау. 

Курс мазмұны – сыртқы қатынастар және халықаралық қатынастар саласындағы 

Ұлыбритания саяси тарихының негізгі кезеңдері; сыртқы саяси доктринасын эволюциясы 

(көне заманнан бүгінгі күнге дейін); қазіргі заманғы жүйесіндегі Ұлыбритания. 

Пәнлі студент міндетті түрде зерттеу нәтижесінде: 

 - Ұлыбритания саяси және шетелдік институттарының   негізгі эволюция 
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кезеңдерін талдау; 

- саяси жүйенің құрылымы мен Ұлыбританияның  сыртқы саясатының негізгі 

міндеттерін талдау; 

- Ұлыбританиядағы саяси және сыртқы саяси процестердің динамикасының 

жалпы заңдылықтарын, күрделілігі мен сан алуандығын анықтау үшін терең талдай алу, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Цель - анализ эволюции  политических и внешнеполитических  процессов, 

происходящих в  Великобритании.  

Содержание курса – основные этапы политической истории Великобритании в 

контексте снешнеполитических связей и международных отношений, эволюция 

внешнеполитической доктрины (с древнейших времен  до наших дней); Великобритания в 

современной системе МО. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- анализировать основные этапы эволюции и механизм деятельности 

политических и внешнеполитических институтов  Великобритании;.  

- анализировать структуру политической системы и основных задач  внешней 

политики Великобритании;   

- определять общие закономерности,  сложности и разнообразия динамики 

политических и внешнеполитических процессов,  происходящих в  Великобритании, 

 - свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации, 

 - анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию; 

 - использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной 

литературе по предмету.  

 

Goal - analysis of the evolution of political and foreign political processes taking place 

in the UK. 

Course content - the main stages of the political history of United Kingdom in the 

context of of foreign relations and international relations, foreign policy doctrine of evolution 

(from ancient times to the present day); United Kingdom the modern system of international 

relations.  

As a result of study of discipline a student must:  

- the main stages of the evolution and mechanism of political and foreign policy 

institutions of United Kingdom;  

- analyze the structure of the political system and the main objectives of British foreign 

policy; 

- in-depth analysis to determine the general laws, the complexity and diversity of the 

dynamics of political and foreign policy processes taking place in United Kingdom, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,   

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Ұлыбритания тарихы 

История Великобритании 

History of United Kingdom  

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация  

Total state certification  
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Германияның саяси жүйесі және сыртқы саясаты 

Политическая система и внешняя политика Германии 

The political system and foreign policy of Germany  

Мақсаты - Германияда болып жатқан саяси және шетелдік саяси процестердің 

эволюциясын талдау. 

Курс мазмұны – сыртқы қатынастар және халықаралық қатынастар саласындағы 

Германияның саяси тарихының негізгі кезеңдері; сыртқы саяси доктринасын эволюциясы 

(көне заманнан бүгінгі күнге дейін); қазіргі заманғы жүйесіндегі  Германия. 

Пәнлі студент міндетті түрде зерттеу нәтижесінде: 

- Германияның саяси және шетелдік институттарының негізгі эволюция 

кезеңдерін талдау; 

- саяси жүйенің құрылымы мен Германияның  сыртқы саясатының негізгі 

міндеттерін талдау; 

- Германиядағы саяси және сыртқы саяси процестердің динамикасының жалпы 

заңдылықтарын, күрделілігі мен сан алуандығын анықтау үшін терең талдай алу, 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Цель - анализ эволюции  политических и внешнеполитических  процессов, 

происходящих в  Германии.  

Содержание курса – основные этапы политической истории Германии в контексте 

внешнеполитических связей и международных отношений, эволюция 

внешнеполитической доктрины (с древнейших времен  до наших дней); Китай в 

современной системе международных отношений. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- анализировать основные этапы эволюции и механизм деятельности 

политических и внешнеполитических институтов  Германии;  

- анализировать структуру политической системы и основных задач  внешней 

политики Германии;  

 - определять общие закономерности,  сложности и разнообразие динамики 

политических и внешнеполитических процессов,  происходящих в  Германии, - свободно 

ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, сравнительного анализа 

полученной информации, 

 - анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию; 

 - использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной 

литературе по предмету.  

 

Goal - analysis of the evolution of political and foreign political processes taking place 

in Germany. 

Course content - the main stages of the political history of Germany in the context of 

foreign relations and international relations, foreign policy doctrine of evolution (from ancient 

times to the present day); China in the modern system of international relations. 

As a result of study of discipline a student must: 

- the main stages of the evolution and mechanism of political and foreign policy 

institutions in Germany; 

- analyze the structure of the political system and the main objectives of German foreign 

policy; 

- in-depth analysis to determine the general laws, the complexity and diversity of the 

dynamics of political and foreign policy processes in Germany, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 
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Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Германияның тарихы 

История Германии 

History of Germany 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация  

Total state certification  

 

Халықаралық аймақтық ынтымақтастық 

Международное региональное сотрудничество 

International regional cooperatio  
Мақсаты  - халықаралық қатынастар салаларындағы әріптестік аймақтық 

институттарының iizuchenie тетіктері, аспаптар мен процестер. 

Курс мазмұны - қазіргі заманғы халықаралық қатынастарда Қазақстанның, 

халықаралық ынтымақтастық, аймақтық ынтымақтастық институттарын тұжырымдамасы; 

халықаралық ынтымақтастық, аймақтық және облыстық мекемелер upravleniep; Қазақстан 

Республикасының сыртқы саясаты мақсаттары мәнмәтінінде аймақтық және халықаралық 

деңгейдегі қарым-қатынасы процестер. 

Пәнлі зерттеу нәтижесінде студент:  

- жаңа халықаралық ахуал, халықаралық қатынастар және аймақтық басқару 

қарым-қатынас, аймақтық аспектіде халықаралық ынтымақтастық үшін 

институционалдық базасын талдау; 

- Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының мақсаттары мәнмәтінінде 

аймақтық және халықаралық деңгейдегі процестердің қарым-қатынас талдау;  

- институционалдық процестер мен халықаралық ынтымақтастық саласындағы 

аймақтық ынтымақтастық салыстырмалы талдау, халықаралық ынтымақтастық көпжақты 

тетіктерін аясында аймақтарда және олардың бастамаларын рөлін талдау; 

- жаңа  және қазіргі заманғы өз эволюциясын ұстануға, аймақтың тарихи 

дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін пайдалану; 

- пән бойынша  деректерді және ғылыми әдебиеттерді меңгерген кезде еркін 

бағдар алу.  

 

Цель – иизучение механизмов, рычагов и  процессов развития региональных 

институтов сотрудничества всфере международных отношений. 

Содержание курса – Казахстан в современных международных отношениях, 

Международное сотрудничество, понятие региональных институтов сотрудничества; 

региональное управлениеп и региональные институты международного сотрудничества; 

взаимосвязь процессов регионального и международного уровня в контексте задач 

внешней политики Республики Казахстан. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- анализировать современную международную ситуацию, взаимосвях 

международных отношений  и регионального управления, понимание институциональной 

структуры международного сотрудничества в региональном аспекте; 

- анализировать взаимосвязь процессов регионального и международного уровня 

в контексте задач внешней политики Республики Казахстан;   

- анализировать институциональные процессы регионального сотрудничества в 

сфере международного сотрудничества, роль регионов и их инициатив в рамках 

многосторонних механизмов международного сотрудничества, 

- свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по предмету, 

сравнительного анализа полученной информации, 

 - анализировать основные параметры и тенденции исторического развития 

региона, проследить их эволюцию; 

 - использовать навыки свободной ориентации в источниках и научной 

литературе по предмету.  

 

The goal - iizuchenie mechanisms, instruments and processes of regional institutes of 
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partnership in the spheres of international relations. 

Course content - Kazakhstan in contemporary international relations, international 

cooperation, the concept of regional cooperation institutions; upravleniep regional and regional 

institutions of international cooperation; relationship processes of regional and international level 

in the context of foreign policy objectives of the Republic of Kazakhstan. 

As a result of study of discipline a student must: 

- the current international situation, the relationship of international relations and 

regional management, an understanding of the institutional framework for international 

cooperation in the regional aspect; 

- analyze the relationship of the processes of regional and international level in the 

context of the objectives of foreign policy of the Republic of Kazakhstan; 

- comparative analysis of institutional processes and regional cooperation in the field of 

international cooperation, the analysis of the role of the regions and their initiatives in the 

framework of multilateral mechanisms for international cooperation, 

- free orientation in sources and scientific literature on the subject. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological, educational, general 

professional, analytical,  

- identify the main parameters and trends of civilization and the historical development 

of the region to follow their evolution. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Теориялық аймақтану 

Теоретическое регионоведение 

Тheoretical regional studies 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация  

Total state certification. 

 

 


