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       6В03104 - Саясаттану 

6В03104 – Политология 

 6В03104 - Political science 

 

№  

 

әндер коды 

Код 

дисциплин 

Code of 

disciplines 

 

 

Элективті пәндер атауы 

Наименование дисциплин 

Name of disciplines 
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General 

educational disciplines – 5  кредит/ кредитов/credit 

«Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты», «Саяси талдау, кеңес беру және 

сараптама»  траекториялары бойынша жалпы білім беру пәндері /  

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям: «Внешняя 

политика Республики Казахстан» «Политический анализ, консультирование и  

экспертиза» /  

General education disciplines for educational trajectories: «The foreign policy of the 

Republic of Kazakhstan», «Political analysis, counseling and expertise» 

1 EKN - 2101 

OEP -2101 

BEE - 2101 

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 

«Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты», «Саяси талдау, кеңес беру және 

сараптама»  траекториялары бойынша негізгі пәндер /  

Базовые дисциплины по образовательным траекториям: «Внешняя политика 

Республики Казахстан» «Политический анализ, консультирование и  экспертиза» /  

Basic disciplines on educational trajectories: “The foreign policy of the Republic of 

Kazakhstan” “Political analysis, consultation and expertise” / 

2 SG-1202 

PG -1202 

PG-1202 

Саяси география 

Политическая география 

Political geography  5 

SA-1202 

PA-1202 

PA-1202 

Саяси антропология 

Политическая антропология 

Political anthropology 

3 ST-1203 

PI -1203 

PH-1203 

Саяси тарих 

Политическая история 

Political History 

5 
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DTP-1203 

TPD - 1203 

TPD-1203 

Демократия теориясы мен практикасы 

Теория и практика демократии 

Theory and practice of democracy 

4 DKTU-1204 

STMD-1204 

MTMD-1204 

Демократияның қазіргі теориялары мен үлгілері 

Современные теории и модели демократии 

Modern theories and models of democracy 5 

BA-1204 

SU-1204 

SM-1204 

Басқару әлеуметтану 

Социология управления 

Sociology of management 

5 SA-1205 

PS -1205 

PS-1205 

Саяси әлеуметтану 

Политическая социология 

Political sociology 
7 

MABZh-1205 

SGAU -1205 

 

SGPA-1205 

Мемлекеттік-әкімшілік басқару жүйелері 

Системы государственно-административного 

управления 

Systems of governance and public administration 

6 Kak -2206 

Kon-2206 

Con-2206 

Қақтығыстану 

Конфликтология 

Conflictology 5 

SB-2206 

PK - 2206 

PC-2206 

Саяси байланыс 

Политические коммуникации 

Political communications 

7 TMDES-3207 

PISSN -3207 

PHUIS-3207 

ТМД елдерінің саяси тарихы 

Политическая история стран СНГ 

The political history of the UIS 
5 

SPPZh-3207 

PPPS -3207 

PPPS-3207 

Саяси партиялар және партиялық жүйелер 

Политические партии и партийные системы 

Political parties and party systems 

8 ShSI-3208 

PUV - 3208 

PDE-3208 

Шығыс саяси ілім 

Политические учения Востока 

Political doctrine of the East 
5 

SMI-3208 

PKI -3208 

PCI-3208 

Саяси мәдениет және идеология 

Политическая культура и идеология 

Political Culture and Ideology 

9 KRDKS-3209 

PPDMR -3209 

 

PPDMR-3209 

ҚР демография мен көші-қон саяси мәселелері 

Политические проблемы демографии и миграции 

РК 

Political problems of demography and migration of 

the Republic of Kazakhstan  
8 

AIKSM-3209 

 

PPRIB -3209 

 

PPRIS-3209 

Аймақтық интеграциясы мен қауіпсіздіктің саяси 

мәселелері 

Политические проблемы региональной 

интеграции и безопасности 

Political problems of regional integration and 

security 

10 Din -  3210 

Rel -  3210 

RS -  3210 

Дінтану 

Религиоведение  

Religious studies  

5 
ММ -  3210 

ММ -  3210 

ММ -  3210 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

Etc-1210 

Etc-1210 

Eth-1210 

Этика 

Этика 

Ethics 
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11 KKSZhK-  3211 

 

POPDA-  3211 

 

LBPAA -  3211 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениеттің құқықтық негіздері 

Правовые основы профессиональной 

деятельности и антикоррупционной культуры 

Legal basics of ptofessional activity and anti-

corruptional culture 

5 ММ-4211 

ММ -4211 

ММ-4211 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

KSPOA-4211 

MPOPD -4211 

 

MTSPS-4211 

Қоғамдық-саяси пәндерді оқытудың әдістемесі 

Методика преподавания общественно-

политических дисциплин 

Methods of teaching social and political sciences 

12 KSZhP-3212 

MOS-3212 

MPC-3212 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

5 
ММ-3212 

ММ-3212 

ММ-3212 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

MM-3212 

MM-3212 

MM-3212 

Қоғамға қызмет көрсету 

Служение обществу  

Community Service 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credit 

«Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты», «Саяси талдау, кеңес беру және 

сараптама»  траекториялары бойынша кәсіптендіру пәндері   

Профилирующие дисциплины по образовательным траекториям: «Внешняя политика 

Республики Казахстан» «Политический анализ, консультирование и  экспертиза»   

Major disciplines in educational trajectories: «The foreign policy of the Republic of 

Kazakhstan», «Political analysis, counseling and expertise» 

13 KZG-4313 

GSM -4313 

GMW-4313 

Қазіргі заман геосаясаты 

Геополитика современного мира 

Geopolitics of the modern world 
5 

STBN-4313 

OPAP -4313 

BPAF-4313 

Саяси талдау және болжаудың негіздері 

Основы политического анализа и 

прогнозирования 

Basics of Political Analysis and Forecasting 

14 ASSh-4314 

VMP -4314 

EGP -4314 

Әлемдік саясаттағы Шығыс 

Восток в мировой политике 

East in global politics 5 
KRAS-4314 

RPRK -4314 

RPRK-4314 

Қазақстан Республикасының аймақтық саясаты 

Региональная политика Республики Казахстан 

Regional Policy of the Republic of Kazakhstan 

15 ZhBGT-4315 

 

TDPVZ-4315 

TTOCD-4315 

XXI ғасырдағы терроризм және адам құқықтарын 

қорғау 

Терроризм в XXI веке и защита прав человека 

Terrorism in the XXI century and the defense of 

human rights 
5 

ST-4315 

PT-4315 

PT-4315 

Саяси технологиялар 

Политические технологии 

Political Technology 

16 KRSSD-4316 

 

VDRK -4316 

 

Қазақстан Республикасының сыртқы саясат 

доктринасы 

Внешнеполитическая доктрина Республики 

Казахстан 

5 
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FPDRK-4316 The foreign policy doctrine of the Republic of 

Kazakhstan 

KREKK-4316 

 

APMMO -4316 

 

APIIR-4316 

ҚР этносаралык және конфессияаралық 

қатынастардың өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы межэтнических и 

межконфессиональных отношений в РК 

Actual problems of interethnic and interfaith relations 

in the Republic of Kazakhstan 

17 SK-4317 

PP -4317 

PN-4317 

Саяси келіссөздер 

Политические переговоры 

Political negotiations 5 

SK-4317 

PK -4317 

PC-4317 

Саяси консалтинг  

Политический консалтинг 

Political Consulting 

18 SK-4318 

PK -4318 

PC-4318 

Саяси конфликтология 

Политическая конфликтология 

Political Conflict 
5 

KPB 4318 

MOM 4318 

MPO -4318 

Қоғамдық пікірді бақылау  

Мониторинг общественного мнения 

Monitoring of public opinion 

19 ZhShKU-4319 

 

NBKUG-4319 

 

NSKCG-4319 

Жаһандану шартындағы Қазақстанның ұлттық 

қауіпсіздігі  

Национальная безопасность Казахстана в 

условиях глобализации 

National security of Kazakhstan in the conditions of 

globalization 
6 

AASZhT-4319 

 

MTASP-4319 

 

MTASP 4319 

Аймақтың әлеуметтік-саяси жағдайын талдау 

әдістері мен  техникасы 

Методы и техника анализа социально-

политической ситуации региона 

Methods and techniques for analyzing the socio-

political situation of the region 
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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 обучения 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; 

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 
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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 

Саяси маркетинг 

Политический маркетинг 

Political marketing 

 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady 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 

жүргізу дағдыларына ие болу; 

3) табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға техногендік 

әсерін бағалау; 

4) табиғи ортаның экологиялық жай-күйін, өндірістің қоршаған ортаға техногендік 

әсерін бағалау; 

5) организмдердің таралуына және санының динамикасына, қоғамдастықтардың 

құрылымына және олардың динамикасына ықпал етуге міндетті. 

 

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.  
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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 

2) принимать участие в деятельности по решению экологически проблем на 

глобальном, региональном и локальном уровнях; 

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

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

4) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное воздействие 

производства на окружающую среду; 

5) способствовать в деле распространения и динамике численности организмов, 

структуру сообществ и их динамику. 

 

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; 

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

production on the environment; 

5) contribute to the distribution and population dynamics of organisms, the structure of 

communities and their dynamics. 

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 

Саяси география 

Политическая география 

Political geography 
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Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Life Safety Basics 

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; 
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3) демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с требованиями 

экологии и основ безопасности жизнедеятельность; 

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 практика  

Productive Practice 

 

 

Өзін-өзі тану  

Самопознание 

Self-knowledge 

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

білім беру траекториялары бойынша оқытылады.  
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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: 

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 

Саяси мәдениет және идеология 

Политическая культура и идеология 

Political culture and ideology 
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Саяси география 

Политическая география 

Political geography 

Пәннің мақсатын меңгеру: саяси географияны кешенді оқыту, студенттердің 

берілген құбылыстағы теориялық аспектілері туралы түсініктерін, оның аймақтық 

модификациялық және тіршілік етуін қалыптастыруға бағытталған. 

Курстың мазмұны ғылыми тұжырымдамалар мен пайымдаулардың мәнін ашу, 

саясаттағы география факторының тарихи динамикасы мен құрамын, методология және 

категориялық апараттар туралы білімі , саяси геотопология саласындағы болжау және 

талдау құралдарын игеру, әлемдегі  саяси партиялардың негізгі білім сипаттамасы.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) қазіргі қоғамның тарихы мен саяси өміріндегі саяси географияның мазмұнын, 

рөлі мен маңызын, оның жұмыс істеу принциптерін, саяси географияның негізгі типтерін 

және олардың сипатты ерекшеліктерін түсіну;; 

2) саяси географияның компоненттерін, олардың саяси процестердегі 

функцияларын анықтау;  

3) өңірдің, елдің саяси географиясының ерекшеліктерін анықтайтын факторларды 

талдау;  

4) саяси процестер мен әлеуметтендіруге қатысушыларға қойылатын талаптарды 

тұжырымдау; 

5) саяси процестер мен қатынастарға әлеуметтік-мәдени зерттеулер жүргізу; 

6) дұрыс ақпарат көздерін іріктеуді жүзеге асыруға;;  

7) проблемалық жағдайларды немесе процестерді кешенді бағалау. 

 

Цель освоения дисциплины является комплексное изучение проблем политической 

географии, направленное на формирование у студентов представлений о теоретических 

аспектах данного явления, его практическом существовании и региональных 

модификациях. 

Содержание курса включает раскрытие сущности существующих научных 

концепций и трактовок, изучение состава и исторической динамики фактора географии в 

политике, знание категориального аппарата и методологии, владение инструментарием 

анализа и прогнозирования в области политической геотопологии, знание основных 

характеристик политической карты мира, умение ориентироваться на карте. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) понимать содержание, роль и значение политической географии в истории и 

политической жизни современного общества, принципы её функционирования, основные 

типы политической географии и их характерные особенности; 

2) выявлять компоненты политической географии, их функции в политических 

процессах;  

3) анализировать факторы, определяющие специфику политической географии 

региона, страны;  

4) формулировать требования, предъявляемые к участникам политических 

процессов и социализации; 

5) проводить социокультурные исследования политических процессов и 

отношений; 

6) осуществлять отбор источников достоверной информации;  

7) комплексно оценивать проблемные ситуации или процессы. 

 

The aim of discipline is the mastering a comprehensive study of the problems of political 

geography, aimed at the formation of students' ideas about the theoretical aspects of this 

phenomenon and its practical existence and regional modifications. Course content includes the 

disclosure of existing scientific concepts and interpretations, the study of the composition and 

the historical dynamics of factors of geography in politics, knowledge of categorical apparatus 

and methodology, possession of tools of analysis and forecasting in political geotopologii, 
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knowledge of the basic characteristics of the political party map of the world, the ability to 

navigate on the map. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) understand the content, role and importance of political geography in the history and 

political life of modern society, the principles of its functioning, the main types of political 

geography and their characteristics; 

2) identify the components of political geography, their functions in political processes;  

3) analyze the factors that determine the specifics of the political geography of the region, 

the country;  

4) formulate the requirements for participants in political processes and socialization; 

5) conduct socio-cultural studies of political processes and relations; 

6) to select sources of reliable information;  

7) comprehensively assess problem situations or processes. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 
Дүниежүзі тарихы, Саясат теориясы, Саяси тарих  

Всемирная история, Теория политики, Политическая история  

World History, Theory of politics , Political History 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Қазіргі заман геосаясаты 

Геополитика современного мира 

Geopolitics of the modern world 

 

 

Саяси антропология 

Политическая антропология 

Political anthropology 

"Саяси антропология" курсының мақсаты - студенттерде саяси ғылым жүйесіндегі 

антропологиялық тәсілдің мәні, саяси болмыстың терең негіздерін зерттеудің 

маңыздылығы туралы барабар түсінік қалыптастыру, тарихи динамикадағы саяси 

ұйымның ерекшеліктерін анықтау. 

Пәннің мазмұны білім беру жүйесінде саяси ғылымдағы антропологиялық тәсілдің 

ерекшеліктерін; саяси антропологияның заманауи бағыттарын; саяси антропологияның 

негізгі ғылыми және практикалық мәселелерін қамтитын білім жүйесін қалыптастыруға 

бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы:  

1) саяси ғылымдар жүйесіндегі антропологиялық көзқарасты, саяси 

антропологияның қазіргі заманғы бағыттарын; саяси антропологияның негізгі ғылыми 

және практикалық мәселелерін түсіну; 

2) политикоантропологиялық тұжырымдамаларды шығармашылықпен пайдалану; 

3) саясат проблемаларын талдау кезінде антропологиялық білімді пайдалану;  

4) "Саяси орта мен" саяси»; 

5) антропологиялық тәсілдің білімі мен әдістерін іс жүзінде қолдану. 

 

Цель курса «Политическая антропология» - формирования у студентов адекватного 

представления о значении антропологического подхода в системе политических наук, 

важности изучения глубинных основ политического бытия, выявление особенностей 

политической организации в исторической динамике. 

Содержание дисциплины направлено на формироваие у обучащися системы 

знаний, включающих особенности антропологического подхода в политической науке; 

современные направления политической антропологии; основные научные и 

практические проблемы политической антропологии. 

В результате изучения курса обучающийся будет:  

1) понимать антропологический подход в системе политических наук, современные 

направления политической антропологии; основные научные и практические проблемы 

политической антропологии; 

2) творчески использовать политикоантропологические концепции; 
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3) использовать антропологические знания при анализе проблем политики;  

4) определять специфику политической среды и деятельности «человека 

политического»; 

5) Практически применять знание и методы антропологического подхода. 

 

The purpose of the course "Political anthropology" - the formation of students ' adequate 

understanding of the importance of the anthropological approach in the system of political 

Sciences, the importance of studying the deep foundations of political life, identifying the 

features of political organization in historical dynamics. 

The content of the discipline is aimed at the formation of students ' knowledge system, 

including the features of the anthropological approach in political science; modern trends of 

political anthropology; the main scientific and practical problems of political anthropology. 

As a result of studying the course will odaymis:  

1) to understand the anthropological approach in the system of political Sciences, modern 

trends of political anthropology; the main scientific and practical problems of political 

anthropology; 

2) creatively use political intelligence concept; 

3) to use anthropological knowledge in the analysis of policy problems;  

4) determine the specifics of the political environment and the activities of the " political 

man»; 

5) Practically apply the knowledge and methods of the anthropological approach. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 
Дүниежүзі тарихы, Саясат теориясы, Саяси тарих  

Всемирная история, Теория политики, Политическая история  

World History, Theory of politics , Political History 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Саяси имиджмейкинг 

Политический имиджмейкинг 

The political image making 

 

 

Саяси тарих 

Политическая история 

Political History 

Саяси тарих курсы бакалаврдың саясаттану мамандықтарын оқытудың 

маңыздыларының бірі болып табылады.  

Курстың мақсаты: студенттерге Бірінші дүниежүзілік соғыстың басталуына дейін 

орын алған негізгі саяси үдерістерге, жақында болған оқиғаларға бірыңғай көзқарас беру. 

Бағдарлама мазмұны бірінші әлемдік  соғыстың басталуына дейінгі саяси тарихты 

қамтиды, шетелдің ішкі саясатына  маңызды назарды аударады, қоғамдық-саяси 

қызметтің әртүрлі формаларының жаңа тарихи  оқиғаларын оқыту  мынандай саяси-

партиялық күрес, сайлау алды қызмет, реформаның түрлі бағдарламаларын жүзеге асыру. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) дәуірдің негізгі саяси оқиғаларын, олардың саясаттың басқа оқиғаларымен өзара 

байланысын, саяси көшбасшылардың қызметін түсіну; 

2) елдердің саяси тарихының негізгі көздерімен жұмыс істеу;  

3) курс материалдары бойынша оқу және ғылыми әдебиеттермен, оқылатын кезеңге 

жататын құжаттармен жұмыс істеуге;; 

4) Саяси тарих жөніндегі деректерде айтылған тұлғалар мен оқиғалар туралы 

білімдерге талдау және интерпретация жүргізу; 

5) партиялық-саяси күрес, сайлау алдындағы қызмет, реформалардың түрлі 

бағдарламаларын жүзеге асыру сияқты әлеуметтік-саяси қызмет салаларына 

салыстырмалы талдау жүргізу. 

 

Курс политической истории является одной из важнейших составляющих курса 

обучения бакалавров специалистов-политологов.  
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Цель курса: дать студентам целостное представление об основных политических 

процессах, происходивших до начала Первой Мировой войны, событий новейшей 

истории.  

Содержание программы включает политическую истории до начала Первой 

Мировой войны, значительное внимание уделяется внутренней политике зарубежных 

стран, изучение событий новейшей истории различных форм общественно-политической 

деятельности, таким как партийно-политическая борьба, предвыборная деятельность, 

осуществление различных программ реформ.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) понимать основные политические события эпохи, их взаимосвязь с другими 

событиями политики, деятельность политических лидеров; 

2) работать с  основными источниками политической истории стран;  

3) работать с учебной и научной литературой по материалам курса, с документами, 

принадлежащими к изучаемому периоду; 

4) проводить анализ и интерпретацию знаний о персоналиях и событиях, 

упоминаемых в источниках по политической истории; 

5) проводить сравнительный анализ сфер социально-политической деятельности 

таки как партийно-политическая борьба, предвыборная деятельность, осуществление 

различных программ реформ. 

 

The course of political history is one of the most important components of a bachelor's 

course in political science.  

The purpose of the course: to give students a holistic view of the main political processes 

that took place before the beginning of the First World War, the events of recent history 

The program content includes political history before the First World War, considerable 

attention is paid to the internal politics of foreign countries, the study of events in modern 

history of the various forms of social and political activities, such as party political struggle, 

election activities, the implementation of various reform programs. 

As a result of studying the course the student will: 

1) understand the main political events of the era, their relationship with other political 

events, the activities of political leaders; 

2) work with the main sources of political history of countries;  

3) work with educational and scientific literature on the materials of the course, with 

documents belonging to the study period; 

4) analyze and interpret knowledge about personalities and events mentioned in political 

history sources; 

5) to carry out a comparative analysis of the spheres of social and political activity such 

as party and political struggle, election activities, implementation of various reform programs. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Саясат теориясы, Әлемдік тарих, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Теория политики, Всемирная история, Современная история Казахстана 

Theory of a policy, World History, History of Kazakhstan 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Саяси технологиялар, Халықаралық қатынастар теориясы, ҚР ішкі саясат 

доктринасы  

Сравнительная политология, Теория международных отношений, 

Внешнеполитическая доктрина РК 

Comparative politics, International relations theory, Foreign policy doctrine of 

Kazakhstan 
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Демократия теориясы мен практикасы 

Теория и практика демократии 

Theory and practice of democracy 

Пәннің мақсаты: өзінің тарихи және қазіргі заманғы нысандары бойынша шынайы 

демократия, бұл құбылыстың идеологиялық және теориялық түсіністік дәстүр байлығы 

туралы студенттерде идеялар қалыптастыру болып табылады. 

Курс мазмұны: саяси және құқықтық ой тарихында демократиялық жаттығу, 

сондай-ақ қазіргі заманғы демократиялық теориялар; өткен демократиялық саяси 

режимдері; қазіргі заманғы мемлекеттердің тәжірибесінде демократияның негізгі 

модельдерін талдау; демократияның институционалдық негіздері. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) демократияның тарихи және қазіргі заманғы түсініктерін түсіну. демократиялық 

саяси режимдердің қалыптасу және даму тарихы, демократияның институционалдық 

негіздері;  

2) демократия, оның теориясы мен практикасы мәселелері бойынша өз көзқарасын 

дәлелдеу; 

3) демократияның Конституциялық моделін іске асыру проблемасын талдау мен 

бағалауға ғылыми көзқарас дағдыларын көрсету; 

4) дүниетанымдық, гуманистік құндылықтар мен демократияның еркіндігін талдау 

5) кәсіби қызметті дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық 

мәдениет негізінде жүзеге асыруға құқығы бар. 

 

Цель дисциплины: является формирование у обучающихся содержательного 

представления о демократии в ее исторических и современных формах, богатстве идейно 

- теоретической традиции осмысления данного феномена. 

Содержание курса: учений о демократии в истории политико-правовой мысли, а 

также современных теорий демократии; демократические политическими режимы 

прошлого; анализ основных моделей демократии в практике современных государств; 

институциональные основы демократии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 

1) понимать исторические и современные трактовки демократии., историю 

становления и развития демократических политических режимов, институциональные 

основания демократии;  

2) аргументировано обосновывать свою точку зрения по проблематике демократии, 

ее теории и практики; 

3) демонстрировать навыками научного подхода к анализу и оценке проблемы 

реализации конституционной модели демократии; 

4) анализировать мировоззренческие, гуманистические ценности и свободы 

демократии 

5) осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

 

The purpose of discipline: is forming students' ideas about meaningful democracy in its 

historical and contemporary forms, the richness of the ideological - theoretical tradition 

understanding of this phenomenon. 

Course content: exercise of democracy in the history of political and legal thought, as 

well as modern theories of democracy; democratic political regimes of the past; analysis of the 

main models of democracy in the practice of modern states; institutional foundations of 

democracy. 

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

1) understand historical and contemporary interpretations of democracy., history of 

formation and development of democratic political regimes, institutional foundations of 

democracy;  

2) to substantiate his point of view on the problems of democracy, its theory and practice; 

3) demonstrate the skills of scientific approach to the analysis and evaluation of the 

problem of implementation of the constitutional model of democracy; 
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4) analyze ideological, humanistic values and freedoms of democracy 

5) to carry out professional activities on the basis of developed legal consciousness, legal 

thinking and legal culture. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 
Саясаттану, Әлеуметтану, Саясат теориясы;  

Теория политики, Политология, Социология   

Political science, Sociology, Theory of politics 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 
Саяси модернизация 

Политическая модернизация 

Political modernization 

 

 

Демократияның қазіргі теориялары мен үлгілері 

Современные теории и модели демократии 

Modern theories and models of democracy 

Курстың негізгі мақсаты – студенттердің теориялық-тәжірибелік білімдерін 

тереңдету және саяси мәселелерді кешенді қарастыру бойынша қабілеттерін дамыту.     

Курстың мазмұны: демократияның негізгі тұжырымдамалары,  демократияланудың мәні, 

құрылымы және тарихи кезеңдері, демократияланудың және заманауи Қазақстанда 

азаматтық қоғам қалыптасуының ерекшеліктері.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) демократияның теориялары мен модельдерін зерттеудің теориялық-әдіснамалық 

тәсілдерін түсіну;  

2) алынған білімді қазіргі саяси шындықты талдау үшін қолдану; 

3) қазіргі саяси процестердің мәнін түсіну; 

4) демократияны талдаудағы әдіснамалық принциптер мен тәсілдерді еркін 

қолдану; 

5) дүниетанымдық, әлеуметтік және тұлғалық маңызды философиялық мәселелерді, 

құндылық-уәждемелік бағдар мәселелерін талдау;  

6) гуманистік құндылықтардың, бостандық пен демократияның мәнін түсіну. 

 

Основная цель курса – углубить теоретико-политические знания студентов и 

развить способности по комплексному видению политических проблем.  

Содержание курса: основные концепции демократии, сущность, структура и 

исторические этапы демократизации, особенности демократизации и становления 

гражданского общества в современном Казахстане. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) понимать теоретико-методологические подходы к изучению теорий и моделей 

демократии;  

2) применять полученные знания для анализа современных политических реалий; 

3) понимать суть современных политических процессов; 

4) свободно оперировать методологическими принципами и подходами в анализе 

демократии; 

5) анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации;  

6) понимать значение гуманистических ценностей, свободы и демократии. 

 

Main objective - to deepen the theoretical and political knowledge of students and to 

develop the capacity of the integrated vision of political problems. Course content: Basic 

concepts of democracy, the essence, structure and historical stages of democratization, civil 

society, democratization and formation especially in modern Kazakhstan. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) understand theoretical and methodological approaches to the study of theories and 

models of democracy;  

2) apply the acquired knowledge to the analysis of modern political realities; 
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3) understand the essence of modern political processes; 

4) freely operate methodological principles and approaches in the analysis of democracy; 

5) to analyze worldview, socially and personally significant philosophical problems, 

questions of value-motivational orientation;  

6) understand the meaning of humanistic values, freedom and democracy. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Саясат теориясы, Әлеуметтану 

Теория политики, Социология  

Theory of a policy, Sociology 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

ҚР этносаралык және конфессияаралық қатынастардың өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы межэтнических и межконфессиональных отношений в РК 

Actual problems of interethnic and interfaith relations in the Republic of Kazakhstan 

 

 

Басқару әлеуметтану 

Социология управления 

Sociology of management 

Пәнді игеру мақсаты – саяси, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық-

басқарушылық үрдістер мен тенденцияларға қатысты қолда бар ақпаратты жинақтау мен 

классификациялық-әдістемелік өңдеуге бағытталған құзіреттіліктерді қалыптастыру.  

Курстың мазмұны: басқару үрдісінде әлеуметтік қатынастардың қызмет етуінің 

заңдылықтарын қарастыру; әлеуметтік өзара әрекеттестік үрдістерінің; индивидтердің, 

әлеуметтік топтардың, әлеуметтік институттардың рөлін, олардың басқару үрдісіндегі 

өзара қарым-қатынасын; ұйымдастыру теорияларының, көшбасшылық, әлеуметтік 

жобалаумәселелерін анықтау. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) Әлеуметтік басқарудың мәнін, басқарушылық өзара іс-қимыл және басқару 

қатынастарының ерекшеліктерін, әлеуметтік ұйымның мәнін, оның ішкі құрылымын, 

ұйымдағы басқару процестерінің ерекшеліктерін, басқарудың сыртқы ортамен өзара 

байланысын түсіну;  

2) басқару қызметі процесінде түрлі әлеуметтік технологияларды практикада 

қолдану; 

3) әлеуметтік әдістерді басқару процестерін зерттеуді ұйымдастыруға қатысу;  

4) зерттеу нәтижелерін талдау; 

5) зерттеу қорытындыларын тұжырымдау; 

6) экономикалық, әлеуметтік, саяси ортаның жай-күйін, органдар мен ұйымдардың 

қызметін бағалау кезінде талдаудың сандық және сапалық әдістерін қолдануға;; 

7) басқа орындаушылармен тиімді өзара іс-қимылды көрсету. 

 

Цель освоения дисциплины являются формирование компетенций, направленных 

на сбор и классификационно-методическая обработку информации об имеющихся 

политических, социально-экономических, организационно-управленческих процессах и 

тенденциях. 

Содержание курса: изучение закономерностей функционирования социальных 

отношений в процессах управления; процессы социального взаимодействия в сфере 

управления; выявление роли индивидов, социальных групп, социальных институтов, их 

взаимоотношений в управлении; проблемы теории организации, лидерства, социального 

проектирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 

1) понимать сущность социального управления, особенности управленческого 

взаимодействия и управленческих отношений, сущность социальной организации, ее 

внутреннюю структуру, особенности управленческих процессов в организации, 

взаимосвязи управления с внешней средой;  

2) применять на практике различные социальные технологии в процессе 

управленческой деятельности; 
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3) участвовать в организации исследования процессов управления 

социологическими методами;  

4) анализировать результаты исследований; 

5) формулировать выводы исследований; 

6) применять количественные и качественные методы анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов и 

организаций; 

7) демонстрировать эффективное взаимодействие с другими исполнителями. 

 

The purpose the development of the discipline are the formation of competencies for the 

collection and classification and methodical processing of information about existing political, 

socio-economic, organizational and managerial processes and trends. 

Course content: the study of patterns of functioning of social relations in the management 

processes; social interaction in the sphere of management processes; identification of the role of 

individuals, social groups, social institutions, their relationship in the management; problems of 

the theory of organization, leadership, social planning. 

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

- to know the essence of social management, especially management and interaction 

management relations; the essence of the social organization, its internal structure, especially in 

the organization of management processes, control the relationship with the external 

environment; 

- be able to apply a variety of social technologies in the process of management activities; 

- have the skills: organization of research management processes sociological methods; 

analysis of research results and conclusions of the formulation. 

s a result of the development of the discipline the student will: 

1) understand the essence of social management, especially management interaction and 

management relations, the essence of the social organization, its internal structure, especially 

the management processes in the organization, the relationship of management with the 

environment;  

2) to apply in practice various social technologies in the process of management; 

3) to participate in the organization of research of management processes by sociological 

methods;  

4) analyze the results of the research; 

5) formulate conclusions of the research; 

6) apply quantitative and qualitative methods of analysis in assessing the state of the 

economic, social, political environment, the activities of bodies and organizations; 

7) demonstrate effective interaction with other performers. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Әлеуметтану, Философия, Саяси теориясы 

Социология, Философия, Теория политики 

Sociology, Philosophy, Political theory 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Әлеуметтік саясат 

Социальная политика 

Social Policy 

 

 

Саяси әлеуметтану 

Политическая социология  

Political sociology  

Курсты игеру барысында студенттер саяси әлеуметтанудың өзекті мәселелері мен 

концептуалдық базасымен танысуға, мемлекеттік билік институттарын, бұқаралық саяси 

коммуникацияларды, көпшілік және символдық саясатты саяси-әлеуметтанушылық 

зерттеудің соңғы жетістіктерімен танысуға мүмкіндік алады.  
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Курстын мақсаты студентке қоғамның саяси өмірінің әлеуметтанушылық 

мәселелері, саяси өмірді әлеуметтанушылық зерттеудің әдіснамасы мен әдістері, саяси 

үдерістерді әлеуметтанушылық талдау бойынша жүйелі білім беру. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) саяси әлеуметтанудың мәні мен функцияларын, саяси әлеуметтанудың негізгі 

санаттары мен ұғымдарының әдіснамалық мәнін түсіну. 

2) саяси шындықты институттандырудың әлеуметтік проблемаларына бағдарлану; 

3) саяси өмірді әлеуметтанулық зерттеудің методологиясын, техникасы мен 

әдістерін қолдану; 

4) саяси-әлеуметтік зерттеулер әдістерінің пәнаралық сипатын анықтау;  

5) Қазақстан Республикасының әлеуметтік-мәдени қоғамдастық ретіндегі 

ерекшелігін және оның саяси үдерістегі көрінісін айқындау қабілетін көрсету;  

6) Қазақстан Республикасындағы саяси институттардың әлеуметтік негіздерін 

анықтау; 

7) саяси өмірді әлеуметтік зерттеудің технологиялары мен әдіснамасын практикада 

қолдану. 

 

Целью курса является получение обучающимся системных знаний по основным 

социологическим вопросам современной политической жизни общества, методологии и 

методах социологических исследований политической жизни, социологического анализа 

политических процессов.  

В содержании курса дается освещение актуальной проблематики и концептуальной 

базы современной политической социологии, рассматриваются анализ новейших 

достижений в области политико-социологических исследований институтов 

государственной власти, массовых политических коммуникаций, публичной и 

символической политики. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) понимать предмет и функции политической социологии, методологическое 

значение основных категорий и понятий политической социологии. 

2) ориентироваться в социологических проблемах институциализации 

политической реальности; 

3) применять методологию, технику и методы социологических исследований 

политической жизни; 

4) определять междисциплинарный характер методов политико-социологических 

исследований;  

5) демонстрировать способность определять специфику Республики Казахстан как 

социокультурного сообщества и ее отражение в политическом процессе;  

6) выявлять социальные основы политических институтов в Республике Казахстан; 

7) применять на практике технологии и методологию соц исследований 

политической жизни.  

 

The course provides coverage of current issues and the conceptual framework of modern 

political sociology, considered analysis of the latest achievements in the field of political and 

sociological studies of state institutions, political mass communications, public and symbolic 

politics. The aim of the course is to provide the student system knowledge on the basic 

sociological problems of modern political life, the methodology and methods of sociological 

researches political, sociological analysis of political processes. 

As a result of studying the course the student will: 

1) understand the subject and functions of political sociology, the methodological 

significance of the main categories and concepts of political sociology. 

2) navigate the sociological problems of institutionalization of political reality; 

3) apply methodology, techniques and methods of sociological research of political life; 

4) to determine the interdisciplinary nature of the methods of political and sociological 

research;  

5) demonstrate the ability to determine the specifics of the Republic of Kazakhstan as a 

socio-cultural community and its reflection in the political process;  
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6) identify the social foundations of political institutions in the Republic of Kazakhstan; 

7) to put into practice the technologies and methodology of social studies of political life. 

Пререквизиттер / Пререквизиты:/ Prerequisites: 

Әлеуметтану 

Социология 

Sociology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites:  

Саяси технологиялар 

Политические технологии 

Political technologies 

 

 

Мемлекеттік-әкімшілік басқару жүйелері 

Системы государственно-административного управления 

Systems of governance and public administration 

Курс қамтиды: мемлекеттік басқару дың әдістері мен мәні, мемлекеттік билік 

органдарының құрылымы, мемлекеттік саясатты қалыптастыру негізі, экономиканы 

мемлекеттік реттеуге бағыттары және әдістері, маңызды халықтық-шаруашылық 

кешендері және салаларын басқаруды ұйымдастыру. 

Курстың мазмұны: мемлекеттік басқарудың табиғаты мен әдістері, мемлекеттік 

органдардың құрылымы, мемлекеттік саясат негіздері және оны жүзеге асыру құралдары, 

экономиканы мемлекеттік реттеудің әдістері мен бағыттары, ең маңызды ұлттық 

экономикалық кешендер мен өндірістерді басқаруды ұйымдастыру. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Мемлекеттік басқару, мемлекеттік қызмет жүйесінің ерекшелігін түсіну; 

2) ұйымдардың кадр саясаты мәселелері бойынша мемлекеттік басқару 

органдарымен өзара іс-қимыл алгоритмдерін әзірлеу; 

3) қоғам мен мемлекеттің тыныс-тіршілігінің қатынастары мен процестерін 

басқаруда атқарушы билік органдары қызметінің тиімділігін арттыру және ұтымды 

ұйымдастыру қабілетін көрсету;  

4) меңгеруі тиіс: мемлекеттік қызметте кадрларды басқарудың қазіргі заманғы 

технологияларын;; 

5) мемлекеттік қызметтегі кадр резервінің тиімді жүйесін қамтамасыз ету 

6) мемлекеттік және муниципалдық қызметте кадрларды дамыту жөніндегі 

бағдарламаны іске асыруға қатысуға қабілетті.  

 

Цель курса: освоение студентами теоретико-методологических основ и 

сложившейся практики государственно-административного управления в РК и 

зарубежных странах. 

Содержание курса включает: сущность и методы государственного управления, 

структуру органов государственной власти, основы формирования государственной 

политики и инструменты претворения ее в жизнь, методы и направления 

государственного регулирования экономики, организации управления важнейшими 

народно-хозяйственными комплексами и отраслями.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) понимать специфику системы государственного управления, государственной 

службы; 

2) разрабатывать алгоритмы взаимодействия организаций с органами 

государственного управления по вопросам кадровой политики; 

3) демонстрировать спосоность к рациональной организации и повышения 

эффективности деятельности органов исполнительной власти в управлении отношениями 

и процессами жизнедеятельности общества и государства;  

4) владеть: современными технологиями управления кадрами в государственной 

службе; 

5) обеспечивать эффективную систему кадрового резерва в государственной 

службе; 
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6) способен участвовать в реализации программы по развитию кадров в 

государственной и муниципальной службе. 

 

Course objective: the development of the students theoretical and methodological 

foundations and practices of public administration and governance in the Republic of 

Kazakhstan and foreign countries. 

The course includes: the nature and methods of government, the structure of public 

authorities, the foundations of public policy tools and putting it into practice, methods and 

directions of state regulation of the economy, the organization of the management of critical 

national economy and industries. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) understand the specifics of the system of public administration, public service; 

2) to develop algorithms of interaction of the organizations with public administration 

bodies concerning personnel policy; 

3) demonstrate the ability to rationally organize and improve the efficiency of the 

Executive authorities in the management of relations and processes of society and the state;  

4) know: modern technologies of personnel management in the public service; 

5) to provide an effective system of personnel reserve in the public service 

6) is able to participate in the implementation of the personnel development program in 

the state and municipal service. 

Пререквизиттер / Пререквизиты:/ Prerequisites: 

Әлеуметтану, Саясат теориясы  

Социология, Теория политики 

Sociology, Theory of politics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites: 

Саяси технологиялар Саяси менеджмент 

Политические технологии, Политический менеджмент 

Political technologies, Political Management 

 

 

Қақтығыстану 

Конфликтология 

Conflictology  

«Конфликтология» - педагогикалық ғылымдар, психология, әлеуметтану 

тоғысындағы пәнаралық білім саласы. Білім алушы алған білімдерін тәжірибеде, білім 

беру саласында, балаларды оқыту мен тәрбиелеуде, ата-аналармен және оқушылармен 

жұмыста пайдалана алады. 

Курстың мақсаты-әлеуметтік-педагогикалық қызметтегі жанжалдар туралы, микро 

-, мезо -, макропроцесстердегі жанжалдың рөлі туралы ғылыми білімді жинақтау. 

Пәннің мазмұны жанжал пәнін, жанжал себептері мен түрлерін, қақтығыстардың 

заңдылықтары мен механизмдерін, оларды шешу техникаларын оқытудан тұрады.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) конфликтологияда зерделенетін теориялық концепцияларды, негізгі ұғымдарды 

білу және түсінуді көрсету; 

2) жанжалдарды талдау әдістерін меңгеру; 

3) қоғамның әртүрлі салаларында туындайтын жанжалдардың ықтимал себептері 

мен салдарын болжау; 

4) қақтығыстарды шешу үшін қолданылатын негізгі принциптер мен техниканы 

қолдану; 

5) демократиялық қоғам жағдайында балама таңдау үшін проблемалық кеңістікті 

бағалау; 

6) азаматтық демократиялық қоғам құндылықтары негізінде диалогқа дайын болу. 

 

«Конфликтология» - это междисциплинарная отрасль знания на стыке 

педагогических наук, психологии, социологии. Обучающийся может использовать 
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полученные знания на практике, в сфере образования, в обучении и воспитании детей, в 

работе с родителями и учащимися. 

Целью курса является обобщение научных знаний о конфликтах в социально-

педагогической деятельности, о роли конфликта в микро-, мезо-, макропроцессах. 

Содержание дисциплины включает изучение предмета конфликта, причин и видов 

конфликта, закономерностей и механизмов конфликтов, техник их разрешения.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание и понимание теоретических концепций, основных 

понятий, изучаемых в конфликтологии; 

2) владеть методами анализа конфликтов; 

3) прогнозировать возможные причины и последствия конфликтов, возникающих в 

разных сферах общества; 

4) применять основные принципы и техники, используемые для разрешения 

конфликтов; 

5) оценивать проблемное пространство для выбора альтернативы в условиях 

демократического общества; 

6) быть готовым к диалогу на основе ценностей гражданского демократического 

общества. 

 

«Conflictology» is an interdisciplinary branch of knowledge at the intersection of 

pedagogical sciences, psychology, sociology. The student can use the acquired knowledge in 

practice, in the field of education, in the studying and upbringing of children, in working with 

parents and students. 

The aim of the course is to summarize scientific knowledge about conflicts in socio-

pedagogical activities, the role of conflict in micro -, meso -, macro processes. 

The content of the discipline includes the study of the subject of conflict, causes and 

types of conflict, patterns and mechanisms of conflicts, techniques of their resolution.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of theoretical concepts, basic concepts 

studied in conflictology; 

2) possess methods of conflict analysis; 

3) to predict possible causes and consequences of conflicts arising in different spheres of 

society; 

4) apply the basic principles and techniques used to resolve conflicts; 

5) assess the problem space for choosing an alternative in a democratic society; 

6) be ready for dialogue based on the values of civil democratic society. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Психология, Саясаттану , Әлеуметтану 

Психология, Политология , Социология 

Psychology, Political Science, Sociology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Рost-requsites 

Саяси технологиялар 

Политические технологии 

Political Technology 

 

 

Саяси байланыс 

Политические коммуникации 

Political communications 

Пәннің мақсаты - әлеуметтік байланыстарды қалыптастыру саяси 

коммуникацияның рөлін жан-жақты зерттеу. 

Мазмұны: тарихи ретроспективасы мен келешегі тұрғысынан саяси 

коммуникацияның өкілдігі және имидждік ерекшеліктері; қазіргі заманғы қоғамдағы 

саяси коммуникацияның жүзеге асыру формалары; саяси партияның (қозғалыс) немесе 

мемлекет медиа имиджінің тұсаукесері. 

Пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы: 
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1) негізгі субъектілердің сипаттамасын, саяси коммуникацияның түрлері мен 

нысандарын, қазіргі қоғамдағы саяси коммуникацияның технологиялары мен ноу-хауын 

түсіну.  

2) коммуникацияның тиімділігі тұрғысынан саяси жағдайды талдау;  

3) коммуникативтік әсер ету бағдарламасының стратегиялық және тактикалық 

бөлігін әзірлеу; 

4) когнитивті саясат картасын құру;  

5) саясат саласындағы негізгі акторлардың (мемлекеттің саяси институттарының, 

саяси партиялардың, қозғалыстардың, сондай-ақ саясат субъектілері ретінде 

мемлекеттердің өздерінің медиаүлгілерін қайта жаңартуды жүргізу); 

6) саяси коммуникацияға салыстырмалы талдау жүргізу. 

 

Цель дисциплины - комплексное исследование роли политической коммуникации в 

процессе формирования социальных связей. 

Содержание дисциплины: представление о политической коммуникации; 

имиджевые основы политической коммуникации; особенности политической 

коммуникации с точки зрения исторической ретроспективы и перспективы; формы 

реализации политической коммуникации в современных обществах. презентация 

медиаобраза политической партии (движения) или государства. 

По результатам изучения дисциплины  обучающийся удет: 

1) понимать характеристики основных субъектов, виды и формы политической 

коммуникации, технологии и ноу-хау политической коммуникации в современном 

обществе.  

2) анализировать политическую ситуацию с точки зрения эффективности 

коммуникации;  

3) разрабатывать стратегическую и тактическую часть программы 

коммуникативного воздействия; 

4) составлять когнитивную карту политика;  

5) производить реконструкцию медиаобраза основных акторов в сфере политики 

(политических институтов государства, политических партий, движений, а также самих 

государств как субъектов политики); 

6) проводить сравнительный анализ политической коммуникации. 

 

The purpose of discipline - a comprehensive study of the role of political communication 

in the formation of social ties. 

Contents: Presentation of political communication; branding basics of political 

communication; especially political communication from the point of view of historical 

retrospective and prospects; forms of implementation of political communication in modern 

societies. presentation of media image of a political party (movement) or the state. 

According to the results of the discipline the student will: 

1) understand the characteristics of the main actors, types and forms of political 

communication, technology and know-how of political communication in modern society.  

2) analyze the political situation in terms of communication effectiveness;  

3) develop the strategic and tactical part of the program of communicative influence; 

4) make a cognitive map of the policy;  

5) to reconstruct the media image of the main actors in politics (political institutions of 

the state, political parties, movements, as well as the States themselves as subjects of politics); 

6) conduct a comparative analysis of political communication. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 
Саясаттану, Әлеуметтану», Саясат теориясы  

Теория политики», Политология, Социология   

Political science, Sociology, Theory of politics 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 
Саяси конфликтология 

Политическая конфликтология 

Political Conflict 
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ТМД елдерінің саяси тарихы 

Политическая история стран СНГ 

The political history of the UIS  

Курстық мақсаты болашақ мамандардың ТМД елдерінің саяси тарихына сараптама 

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

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

құрамы болу; Достық байланыстардың негізінің қалыптасуы; ТМД елдерінің саяси және 

әлеуметтік – гуманитарлық, экономикалық интеграциясы;  саяси өмір; ТМД елдеріндегі 

этносаяси қақтығыстар. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) ТМД-ға мүше елдердің ерекшеліктерін назарға ала отырып, ТМД-ның негізгі 

құжаттарын, құрылымдық элементтерін, ТМД-ны үйлестіруге қатысушылардың саяси, 

экономикалық, әскери-стратегиялық, ұлттық және мәдени кеңістікте бірлескен іс-

қимылдарын білуін көрсету;  

2) ТМД елдерінің әлемдік қоғамдастықтағы рөлін арттыру жөніндегі бірлескен 

күш-жігердегі іс-қимылын талдау; 

3) ТМД елдерінің әлемдік қоғамдастықтағы ТМД рөлін арттыру бойынша 

бірлескен күш-жігерді ұйымдастыру жөніндегі іс-қимылдарын талдау кезінде 

социологиялық ойлау дағдыларын меңгеру. 

4) саяси процестер мен қатынастардың ғылыми зерттеулеріне қатысу,  

5) әлем ұйымының түрлі деңгейлеріндегі саяси құбылыстар туралы түсініктерді 

талдау және түсіндіру әдістерін меңгеру; 

 

Целью курса является формирование у студентов представления о политической 

истории стран СНГ - основных этапах формирования основных органов, проблемы и 

конфликты в рамках содружества, перспективы и возможности дальнейшего развития 

отношений, роль СНГ в мировом сообществе. 

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

формирование основных органов Содружества; экономической, политической, 

социальной и гуманитарной интеграции стран СНГ; политической жизни, 

этнополитические конфликты в странах СНГ.  

В результате изучения  дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основных документов СНГ, структурных элементов, 

совместных действий участников координации СНГ в политическом, экономическом, 

военно-стратегическом, национальном и культурном пространстве, принимая во 

внимание, особенности стран-членов СНГ;  

2) анализировать действия стран СНГ в совместных усилиях по повышению роли 

СНГ в мировом сообществе; 

3) обладать навыками социологического мышления при анализе действий стран 

СНГ по организации совместных усилий по повышению роли СНГ в мировом 

сообществе. 

4) участвовать в научных исследованиях политических процессов и отношений,  

5) владеть методами анализа и интерпретации представлений о политических 

явлениях на различных уровнях организации мира. 

 

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

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

the prospects and possibilities of further development of relations, the role of the UIS in the 

world community. 

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

UIS the CIS; the formation of the main bodies of the Commonwealth; economic, political, 

social and humanitarian integration of the UIS countries; political life, ethnic and political 

conflicts in the UIS countries. 

As a result of studying the discipline the student will: 
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1) demonstrate knowledge of the main documents of the CIS, structural elements, joint 

actions of the CIS coordination participants in the political, economic, military-strategic, 

national and cultural space, taking into account the peculiarities of the CIS member States;  

2) analyze the actions of the CIS countries in joint efforts to enhance the role of the CIS 

in the world community; 

3) have the skills of sociological thinking in analyzing the actions of the CIS countries to 

organize joint efforts to enhance the role of the CIS in the world community. 

4) to participate in scientific research of political processes and relations,  

5) to know the methods of analysis and interpretation of ideas about political phenomena 

at different levels of the world organization. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстан тарихы, Саяси тарихы, Халықаралық қатынастар теориясы, Саяси 

мәдениет пен идеология, Саяси жаңғырту 

История Казахстана, Политическая история, Теория междунарожных отношений, 

Политическая культура и идеология, Политическая модернизация 

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

culture and ideology, Political modernization 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Диплом жұмысын (жобасын) жазу және қорғау 

Написание и защита дипломной работы (проекта) 

Writing and defense of the thesis (project) 

 

 

Саяси партиялар және партиялық жүйелер 

Политические партии и партийные системы  

Political parties and party systems 

Курсты оқыту мақсаты: саяси партиялар және саяси жүйелерді талдау іскерлігін 

меңгеру; саяси ұйымдар мен саяси жүйелердің теориялық негіздері бойынша білімдерді 

алу, студенттерді саяси идеологиялардың негіздерімен  таныстыру.  

Курс мазмұны қамтиды: теориялық және әдістемелік саяси партиялар мен 

партиялық жүйелерін негіздері, мазмұны, құрылымы мен типологиясы, партия 

идеологиясын мен көшбасшылық 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) саяси партиялар мен партиялық жүйелердің теориялық-әдіснамалық негіздерін, 

мазмұны мен құрылымын және типологиясын, азаматтардың саяси салаға қатысу 

нысандарын түсіну;  

2) саяси зерттеулердегі саясат категорияларына сүйену; 

3) Саясат теориясы саласында алған білімдерін қолдануға; саясат саласындағы өз 

қорытындыларын ауызша және жазбаша баяндауға;  

4) осы пәннің ұғымдық аппаратын меңгеру;  

5) аудитория алдында сөйлеу дағдыларын көрсету;  

6) Саяси партиялар мен партиялық жүйелерге салыстырмалы талдау жүргізу. 

 

Целью изучения курса является: усвоение навыков анализа политических партий и 

партийных систем; получение базовых знаний по теоретическим основам политических 

организаций и партийным системам, ознакомление студентов с основными партийными 

идеологиями.  

Содержание курса включает в себя: теоретико-методологические основы, 

содержание, структуру и типологии политических партий и партийных систем, 

партийные идеологии и типы лидерства и другие. 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 

1) понимать теоретико-методологические основы, содержание и структуру и 

типологии политических партий и партийных систем, формы участия граждан в 

политической сфере;  

2) оперировать категориями политики в политологических исследованиях; 
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3) применять полученные знания в области теории политики; излагать устно и 

письменно свои выводы в области политики;  

4) владеть понятийным аппаратом данной дисциплины;  

5) демонстрировать навыки выступления перед аудиторией;  

6) проводить сравнительный анализ политических партий и партийных систем. 

 

The aim of the study course is: mastering skills of analysis of political parties and party 

systems; obtain basic knowledge of the theoretical foundations of the political organizations and 

party systems, to introduce students with the basic party ideologies.  

Course content includes: theoretical and methodological foundations, content, structure 

and typology of political parties and party systems, party ideology and other types of leadership. 

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

1) understand the theoretical and methodological foundations, content and structure and 

typology of political parties and party systems, forms of citizen participation in the political 

sphere;  

2) to operate with categories of policy in political science research; 

3) apply the acquired knowledge in the field of policy theory; present orally and in 

writing their conclusions in the field of policy;  

4) possess the conceptual apparatus of the discipline;  

5) demonstrate performance skills in front of an audience;  

6) conduct a comparative analysis of political parties and party systems. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Саясат теориясы, Саяси тарих, Саяси билік   

Теория политики, Политическая история, Политическая власть  

Theory of a policy, Political History, Political Power 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites:  
Саяси менеджмент, Саяси модернизация 

Политический менеджмент, Политическая модернизация 

Political Management, Political modernization 

 

 

Шығыс саяси ілім 

Политические учения Востока 

Political doctrine of the East 

Пәннің даму мақсаты: Шығыс саяси ілімдер (Қытай, Жапония, Корея, Орталық 

Азия мен Үндістан) тарихы мен эволюциясына біртұтас шолу.  

Курс мазмұны:  Шығыс саясат, экономика, этика және әлеуметтік ой; салт  дәстүрлі 

және қазіргі заманғы саяси идеялардың синтезі; Ұлттық доктриналар және басқа да 

мәселелер. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) Шығыс елдерінің ежелгі, Орта ғасырдағы, жаңа және қазіргі заманындағы негізгі 

саяси трактаттарының негізгі мазмұнын түсіну; 

2) өткен саяси ілімдердің қазіргі қоғамдық ойға әсерін көру; 

3) мамандану аймағының тарихи, саяси, әлеуметтік, мәдени, діни және өзге де 

ерекшеліктерін ескере отырып, кешенді сипаттамасын жасауға;; 

4) кәсіби ақпаратты өз бетінше іздеудің базалық дағдыларын көрсету;  

5) Шығыс елдеріндегі дәстүрлі және қазіргі заманғы саяси идеяларға 

салыстырмалы талдау жүргізу; 

6) Шығыс елдерінің ұлттық доктриналарын түсіну. 

 

Цель освоения учебной дисциплины: получить целостное представление об 

истории возникновения и эволюции политических учений стран Востока (Китая, Японии, 

Кореи, Центральной Азии и Индии).  

Содержание курса: политика, экономика, этика и ритуал в общественной мысли 

стран Востока; синтез традиционных и современных политических идей в странах 

Востока; национальные доктрины и другие вопросы. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 

1) понимать основоее содержание основных политических трактатов древности, 

средневековья, нового и новейшего времени стран Востока; 

2) видеть влияние прошлых политических учений на современную общественную 

мысль; 

3) составлять комплексную характеристику региона специализации с учетом его 

исторических, политических, социальных, культурных, религиозных и иных 

особенностей; 

4) демонстрировать базовые навыками самостоятельного поиска профессиональной 

информации;  

5) проводитьь сравнительный анализ традиционных и современных политических 

идей в странах Востока; 

6) понимать национальные доктрины стран Востока. 

 

The purpose of the discipline: a holistic overview of the history and evolution of the 

political doctrines of the East (China, Japan, Korea, Central Asia and India).Course content: 

politics, economics, ethics, and ritual in the social thought of the East; a synthesis of traditional 

and modern political ideas in the East; National doctrines and other issues. 

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

1) to understand the main content of the main political treatises of antiquity, the middle 

ages, modern and modern times of the East; 

2) to see the influence of past political teachings on modern social thought; 

3) make a comprehensive description of the region of specialization, taking into account 

its historical, political, social, cultural, religious and other characteristics; 

4) demonstrate basic skills of independent search of professional information;  

5) to conduct a comparative analysis of traditional and modern political ideas in the East; 

6) understand the national doctrines of the East. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Саяси ілімдер тарихы  

Современная история Казахстана, История политических учений  

The modern history of Kazakhstan, History of Political Theories 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Саяси философия, Саяси мәдениет және идеология 

Политическая философия, Политическая культура и идеология  

Political Philosophy, Political Culture and Ideology 

 

 

Саяси мәдениет және идеология 

Политическая культура и идеология 

Political Culture and Ideology 

Курсты игеру барысында студенттер қоғамдық феномен ретінде саяси мәдениет 

пен идеология туралы білім алуға мүмкін алады.  

Курстың мақсаты саяси мәдениет пен идеологияның әр-түрлі саяси жүйелердегі 

пайда болуы мен өзара әрекетінің негізгі үрдістері мен заңдылықтарын анықтауға, ішкі 

және сыртқы байланыстары мен құрылымдық ұйымдасуын көрсету болып табылады. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) қоғамдық-саяси қатынастарды дамытудағы, саяси жүйелердегі саяси мәдениет 

пен саяси идеологияның рөлін, саяси мәдениет пен идеологияның әлеуметтік өлшемінің 

объективті критерийлерін түсіну 

2) болашақ кәсіби қызметінде саяси мәдениеттің түрлері мен ерекшеліктері туралы 

білімді пайдалану;  

3) қоғамдағы идеологиялық жағдайдың ерекшеліктерін талдау; 

4) қоғамда жұмыс істейтін әлеуметтік топтардың саяси санасы мен мінез-құлқының 

ерекшеліктерін талдау; 

5) мәдени-білім беру қызметінің дағдыларын көрсету. 
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6) әртүрлі әлеуметтік институттарда саяси әлеуметтендірудің саналы агенті 

қызметін орындау қабілеті болуы тиіс. 

 

Цель курса состоит в необходимости выявлении структурных элементов, 

внутренних и внешних связей и отношений, определении основных тенденций и 

закономерностей формирования и взаимодействия в различных политических системах 

политической культуры и идеологии. 

Содержание курса включает: научные представления, виды и типы политической 

культуры, а так же политической идеологии как общественном явлении, их основные 

типы, содержание, структуры, основные идеи, теории, учения основных теоретиков и 

другие вопросы.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) понимать роль политической культуры и политической идеологии в развитии 

общественно-политических отношений, в политических системах, объективные критерие 

социального измерения политической культуры и идеологии 

2) использовать знания о типах и особенностях политической культуры в своей 

будущей профессиональной деятельности;  

3) анализировать особенности идеологической ситуации в обществе; 

4) анализировать особенности политического сознания и поведения 

функционирующих в обществе социальных групп; 

5) демонстрировать навыки культурно-преобразовательной деятельности. 

6) иметь способность к выполнению функции сознательного агента политической 

социализации в различных социальных институтах. 

 

The course reveals the formation of systematic scientific concepts of political culture and 

political ideology as a social phenomenon. The aim of the course is to identify the need for 

structural elements, internal and external communications and relations, identifying the main 

trends and patterns of formation and interaction of different political systems, political culture 

and ideology. Course content includes: scientific concepts, kinds and types of political culture, 

as well as political ideology as a social phenomenon, their main types, content, structure, basic 

ideas, theories and teachings of the major theorists and other issues. 

As a result of studying the course the student will: 

1) to understand the role of political culture and political ideology in the development of 

social and political relations in political systems, objective criteria of the social dimension of 

political culture and ideology 

2) to use the knowledge about the types and features of political culture in their future 

professional activities;  

3) analyze the features of the ideological situation in society; 

4) analyze the features of political consciousness and behavior of social groups 

functioning in society; 

5) demonstrate the skills of cultural and transformative activities. 

6) have the ability to perform the function of a conscious agent of political socialization 

in various social institutions. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 
Саясат теориясы 

Теория политики 

Theory of politics 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 
Саяси этика, Политическая этика, Political Ethics 

Национальные модели политического развития  

National models of political development 

 

 



31 

 

ҚР демография мен көші-қон саяси мәселелері 

Политические проблемы демографии и миграции РК 

Political problems of demography and migration of the Republic of Kazakhstan  

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

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

демография және көші-қоң саласындағы саясаты бойынша білім алуы.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) ҚР демография және көші-қонының демографиялық ғылым негіздері мен саяси 

мәселелерін түсіну; 

2) ҚР демографиялық ғылым және көші-қон саясаты ұғымдары жүйесінде талдау 

және өлшеу әдістерін қолдану;  

3) елдегі және өңірдегі демографиялық және көші-қон ахуалына талдау және 

болжау жүргізу; 

4) ҚР демографиялық және көші-қон саясатына саяси талдау жүргізу; 

5) демографиялық факторды ескере отырып, елдегі экономикалық-саяси жағдайды 

болжау. 

 

Курc предполагает изучение демографических и миграционных процессов в РК. 

Цель дисциплины – приобретение обучающимися знаний по основам демографии и 

миграции, знание демографической и миграционной политики РК.  

Содержание курса: теоретические основы изучения народонаселения; основы 

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

цели, задачи, концепции демографического развития; характеристика демографической 

ситуации в РК.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) понимать основы демографической науки и политических проблемах 

демографии и миграции РК; 

2) применять методы анализа и измерения в системе понятий демографической 

науки и миграционной политики РК;  

3) проводить анализ и прогноз демографической и миграционной ситуации в стране 

и в регионе; 

4) проводить политический анализ демографической и миграционной политики РК; 

5) прогнозировать экономическо-политическую ситуацию в стране с учетом 

демографического фактора. 

 

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

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

demography and migration, knowledge of demographic and migration policy of of Kazakhstan. 

Course content: the theoretical foundations of the study population; Demographic analysis; 

demographic policy: the object, structure, direction, goals, objectives, concept of demographic 

development; characteristic of the demographic situation in the Republic of Kazakhstan. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) understand the basics of demographic science and political problems of demography 

and migration of Kazakhstan; 

2) apply methods of analysis and measurement in the system of concepts of demographic 

science and migration policy of the Republic of Kazakhstan;  

3) to analyze and forecast the demographic and migration situation in the country and in 

the region; 

4) conduct political analysis of demographic and migration policy of the Republic of 

Kazakhstan; 

5) predict the economic and political situation in the country, taking into account the 

demographic factor. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Мемлекеттік саясат, Саясаттану  

Государственная политика, Политология, Политическая социология 

State politics, Politics, Political sociology 
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Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites:  

Қазіргі саяси процестер  

Современные политические процессы  

Modern political processes 

 

 

Аймақтық интеграциясы мен қауіпсіздіктің саяси мәселелері 

Политические проблемы региональной интеграции и безопасности 

Political problems of regional integration and security 

Курс қоғам мен мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени 

өміріндегі қауіпсіздік және интеграция мәселелерімен танысуға мүмкіндік береді. 

Курстың мақсаты аймақтық қауіпсіздік тұжырымдамасының қалыптасуы 

(мемлекетаралық қатынас адамзат барлық тарихы барысында), экономикалық, 

әлеуметтік, саяси және гуманитарлық саладығы қауіпсіздіктің ұлттық жүйесін құруға 

қатысты маңызды тұжырымдармен таныстыру. 

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

көлденең); интеграция және ыдырауы; тарих, даму негізгі кезеңдері мен әлемдегі 

интеграциялық үрдістер; Орталық Азия аймақтық ынтымақтастық және облысы мен 

басқа интеграция мәселелері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Қазақстан өңірлерінің әлеуметтік-мәдени, экономикалық, инвестициялық 

әлеуетін түсіну;  

2) дамудың мемлекеттік-ұлттық және халықаралық басымдықтары контексінде 

өңірдің жай-күйі мен даму серпініне талдау жүргізу; 

3) өңірлік ерекшеліктер мен нәтижеге қол жеткізу мүмкіндіктері контексінде 

мемлекеттің индустриялық – инновациялық саясатын іске асыру; 

4) өңірдегі интеграциялық үдерістер мәселелерін және басқа да мәселелерді талдау; 

5) қандай да бір инновациялық жобаларды іске асырудағы ерекшеліктер мен 

ықтимал тәуекелдерді бағалау. 

 

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

экономической, политической, культурной жизни общества и государства.  

Целью курса является формирование концепции региональной безопасности 

(межгосударственные отношения на протяжении всей истории человечества), 

национальный режим безопасности в экономическом, социальном, политическом, 

гуманитарном плане.  

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

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

развития и особенности объединительных процессов в мире; Центрально-Азиатское 

региональное сотрудничество и проблемы интеграционных процессов в регионе  и другие 

вопросы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) понимать социокультурный, экономический, инвестиционный потенциал 

регионов Казахстана;  

2) проводить анализ состояния и динамику развития региона в контексте 

государственно-национальных и международных приоритетов развития; 

3) воплощать индустриально – инновационную политику государства в контексте 

региональных особенностей и возможностей достижения результата; 

4) анализировать проблемы интеграционных процессов в регионе и другие 

вопросы; 

5) оценивать особенности и возможные риски в реализации тех или иных 

инновационных проектов. 

 

The course is to introduce the concept and problems of security and integration in the 

socio-economic, political and cultural life of society and the state. 
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The aim of the course is to develop the concept of regional security (inter-state relations 

throughout the history of mankind), the national security regime in economic, social, political 

and humanitarian terms. Course content: concept, types and kinds of integration (global and 

regional, vertical and horizontal); integration and disintegration; the story, the main stages of 

development and the integration processes in the world; Central Asian regional cooperation and 

problems of integration in the region and other vporosy. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) understand the socio-cultural, economic, investment potential of the regions of 

Kazakhstan;  

2) to analyze the state and dynamics of development of the region in the context of state-

national and international development priorities; 

3) to implement the industrial and innovation policy of the state in the context of regional 

features and opportunities to achieve results; 

4) analyze the problems of integration processes in the region and other issues; 

5) to assess the features and possible risks in the implementation of certain innovative 

projects. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 
Қазақстан Республикасының аймақтық саясаты 

Региональная политика Республики Казахстан  

Regional Policy of the Republic of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: / 

Бітіру жұмыстарын жазу және қорғау 

Написание и защита выпускной работы  

writing and defense of master's work 

 

 

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. 
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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; 

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: 

ҚР этносаралык және конфессияаралық қатынастардың өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы межэтнических и межконфессиональных отношений в РК 

Actual problems of interethnic and interfaith relations in the Republic of Kazakhstan 

 

 

Этика 

Этика 

Ethics 

Мақсаты: студенттердің бойында адамзат әлемінде қалыптасқан адамгершілік 

құндылықтарды,  өмірге деген саналы көзқарасы қалыптастыру 

Мазмұны: негізгі классикалық этикалық ұғымдардың мазмұны; әлеуметтік мәні, 

мораль, оның қалыптасу негізі; мораль әлеуметтік және мәдени құбылыс ретінде; тарихи 

және мәдени даму тұрғысынан адамгершілік дамыту; қазіргі қоғамның және жеке 
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адамның мәселелерінің әтикалық аспектісі; болашақ кәсіби қызметтің этикалық 

мәселелері. 

"Этика" пәнін оқыған білім алушы:  

1) әлемді тану мен игерудің этикалық тәсілінің ерекшелігін; этикалық ой дамуының 

логикасы мен негізгі кезеңдерін, оның мәдени-тарихи динамикаға және рационалдылық 

формаларының дамуына сәйкестігін; негізгі этикалық жүйелерді, олардың негізгі 

қағидаттары мен санаттарын; этикалық ой қорын құрайтын негізгі мәтіндерді, олардың 

негізгі проблематикасын, қалыптастырудың тарихи және теориялық мәнмәтінін, 

қазақстандық қоғамның өзекті адамгершілік мәселелерін түсіну;; 

2) этикалық ғылымның категориялық аппаратын қолдана отырып, зерделенетін 

материалдың барлық массивіне сүйене отырып, дәлелді және қисынды, Этика теориясы 

мен тарихы саласындағы білімді баяндау;  

3) негізгі этикалық-философиялық мәтіндерді талдау; 

4) тарихи және теориялық мәнмәтінге сәйкес олардың мазмұны мен 

проблематикасын түсіндіру;  

5) алған білімдерін педагогикалық және тәрбие қызметінде қолдану. 

6) қазіргі заманғы постиндустриялық, оның ішінде қазақстандық қоғамның 

адамгершілік проблематикасына талдау жасау. 

 

Цель курса: формирование у обучающихся сознательного отношения к жизни, 

трансляция моральных ценностей, выработанных человечеством. 

Содержание курса: основные классические этические концепции; социальная 

сущность морали, основания ее формирования; мораль как социокультурный феномен; 

развитие морали в контексте историко-культурного развития; этическое измерение 

проблем развития современного общества и человека; проблемы этического характера в 

предстоящей профессиональной деятельности.  

Обучающийся, изучивший дисциплину «Этика» в результате будет:  

1) понимать специфику этического способа познания и освоения мира; логику и 

основные этапы развития этической мысли, ее соответствие культурно-исторической 

динамике и развитию форм рациональности; основные этические системы, их 

основополагающие принципы и категории; базовые тексты, составляющие фонд 

этической мысли, их основную проблематику, исторический и теоретический контекст 

формирования, актуальные нравственные проблемы казахстанского общества; 

2) аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и 

использованием категориального аппарата этической науки, излагать знания в области 

теории и истории этики;  

3) анализировать базовые этико-философские тексты; 

4) интерпретировать их содержание и проблематику в соответствии с историческим 

и теоретическим контекстом;  

5) применять полученные знания в педагогической и воспитательной деятельности. 

6) анализировать нравственную проблематикуу современного 

постиндустриального, в том числе казахстанского общества.  

 

Purpose of the course: formation of students a conscientious attitude to life, translation of 

moral values which developed by mankind.  

Course content: Basic classic ethical concepts; Social morality essence, the basis of its 

formation; morality as a social and cultural phenomenon; development of morality in the 

context of historical and cultural development; ethical dimension the problems of modern 

society and the individual; ethical issues in the future professional activity. 

The student who studied the discipline "Ethics" as a result will be:  

1) to understand the specifics of the ethical way of cognition and development of the 

world; logic and the main stages of development of ethical thought, its compliance with cultural 

and historical dynamics and development of forms of rationality; basic ethical systems, their 

fundamental principles and categories; basic texts that make up the Foundation of ethical 

thought, their main problems, historical and theoretical context of formation, actual moral 

problems of Kazakhstan society; 
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2) to present knowledge in the field of theory and history of ethics in a reasoned and 

logical manner, based on the entire body of the studied material and using the categorical 

apparatus of ethical science;  

3) analyze basic ethical and philosophical texts; 

4) interpret their content and problems in accordance with the historical and theoretical 

context;  

5) apply the acquired knowledge in pedagogical and educational activities. 

6) analyze the moral problematics of modern post-industrial, including Kazakh society. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Мектептегі әлеуметтік-гуманитарлық пән «Адам және қоғам» 

Школьные социально-гуманитарные дисциплины, «Человек и общество» 

Schools social and humanitarian disciplines "Man and Society" 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Саяси этика 

Политическая этика 

Political ethics 

 

 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтық 

негіздері 

Правовые основы профессиональной деятельности и антикоррупционной 

культуры 

Legal basics of professional activity and anti-corruptional 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; 
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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; 

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 
Саяси менеджмент 

Политический менеджмент 

Political Management 

 

 

Қоғамдық-саяси пәндерді оқытудың әдістемесі 

Методика преподавания общественно-политических дисциплин 

Methods of teaching social and political sciences 

Курс мақсаты: мамандықтарды игерудің тәжірибелік сұрақтары білім беру 

процесстерінің орталықтарында қойылады, оқытудың инновациялық әдістері мен 

түрлерін пайдалану, оқыту әдістері, адекватты тақырыптарды таңдау мен қолдана білуге 

үйрету. 

Курс мазмұны: оқытудың инновациялық әдістері: проблемалық жағдайаттарды 

дәрісте талдануы; дәріс – пресс-конференция; сабақтағы презентация, саяси шешімнің 

түрлері бірі жобаға дайындалу; эссе жазу; аналитикалық шолу құру; мамандардың 

сұхбаттасуын өткізу – саясаттанушылардың зерттеу мәселелері бойынша; контект-талдау 

прессаларын өткізу; саясаттану пәні бойынша дәріс және семинар сабақтарының түрлі 

формаларын жасау бойынша жеке жобалар, дәрісханадан тыс тәрбиелік шаралардың 

сценарилері және тағы басқалар.  

 Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) оқытудың инновациялық әдістерін түсіну; 

2) саясат саласындағы басқару ерекшелігін айқындау; 

3) оның ықтимал салдарын талдау;  

4) басқарудың қазіргі заманғы саяси технологиялар жүйесіне бағдарлану;  

5) саясаттану бойынша лекциялық және семинарлық сабақтардың әртүрлі түрлерін, 

аудиториядан тыс тәрбие іс-шараларының сценарийлерін және т. б. дайындау және іске 

асыру іскерлігін көрсету 

6) білім беру үдерісінің орталығына мамандық меңгерудің практикалық 

мәселелерін қоятын оқытудың инновациялық формалары мен әдістерін қолдану. 
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Цель курса: обучения обучающихся умелому подбору и использованию 

разнообразных, адекватных тематике занятий, методов обучения, использования 

инновационных формы и методов обучения, которые ставят в центр образовательного 

процесса практические вопросы овладения профессией.  

Курс содержит: инновационные методы обучения: лекции с обсуждением 

проблемной ситуации; лекция – пресс-конференция; презентации на учебной игре, 

подготовка проекта одного из видов политического решения; написание эссе, 

составление аналитического обзора; проведение интервью специалистов – политологов 

по проблеме исследования; проведение контент-анализа прессы, индивидуальные 

проекты по разработке разных видов лекционных и семинарских занятий по 

политологии, сценариев внеаудиторного воспитательного мероприятия и другие.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) понимать  инновационные методы обучения; 

2) определять специфику управления в сфере политики; 

3) анализировать его возможные последствия;  

4) ориентироваться в системе современных политических технологий управления;  

5) демонстрировать умение подготовки и реализации разных видов лекционных и 

семинарских занятий по политологии, сценариев внеаудиторного воспитательного 

мероприятия и другие 

6) использования инновационных формы и методы обучения, которые ставят в 

центр образовательного процесса практические вопросы овладения профессией.   

 

Course objective: teaching students the skillful selection and use of a variety of adequate 

training topics, teaching methods, the use of innovative forms and methods of teaching, which is 

at the center of the educational process of mastering the profession of practical issues. 

The course includes: innovative teaching methods: lectures with discussion of the 

problem situation; Lecture - press conference; presentations at educational game, the drafting of 

one of the types of policy decisions; essay writing, analytical reviews; interviewing experts - 

political scientists on the problem of research; of a content analysis of the press, individual 

projects for the development of different kinds of lectures and seminars on political science, 

scripts of extracurricular educational activities and others. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) understand innovative teaching methods; 

2) determine the specifics of management in the field of policy; 

3) analyze its possible consequences;  

4) navigate the system of modern political management technologies;  

5) demonstrate the ability to prepare and implement different types of lectures and 

seminars on political science, scenarios extracurricular educational activities and others 

6) the use of innovative forms and methods of training, which put in the center of the 

educational process the practical issues of mastering the profession 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:  

Саяси теориялар және тарихы пәндерінің барлығы 

Все дисциплины истории и теории политики  

All disciplines of history and theory of politics 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/Postrequisites: 

Өндірістік тәжірибелер  

Практика производственная  

Production practice  

 

 

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. 
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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 

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; 
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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; 

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 

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Бітіру жұмыстарын жазу және қорғау  

Написание и защита выпускной работы  

writing and defense of master's work 

 

 

Қоғамға қызмет көрсету 

Служение обществу  

Community Service  

Қоғамға қызмет ету курсының мақсаты бұл қоғамға қызмет ету арқылы оқыту, 

қоғам алдында өзінің азаматтық жауапкершілігін сезінетін, жоғары әлеуметтік 

жауапкершілікті, қайырымдылық және қоғамдық маңызды қызметке кеңінен араласуды, 

мәселелерді өз бетінше шешу жолдарын үйренуді, топ жұмыстарына көшбасшы ретінде 

немесе ізбасар ретінде қатысу, өзінің әрекеттері үшін жауапкершілікті бағалай алатын 
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білікті мамандарды даярлауға бағытталған. Сонымен қатар, білім алушылар өздері өмір 

сүретін қоғамның құрылымы, оның көшбасшылары, қоғамдық топтары, әлеуметтік мінез-

құлық нормалары туралы біледі. 

Пәннің мазмұны еріктілер (волонтерлар) тарихы мен түсініктерін, оның негізгі 

сипаттамаларын, жастардың волонтерлік бағдарламаларын, әлеуметтік қызмет 

формалары мен әдістерін оқытуға бағытталған. Оқыту барысында курс тыңдаушылары 

академиялық білім алуды басқалардың игілігі үшін қоғамдық пайдалы жұмыспен 

ұштастырады, өзінің жеке тұлғалық сапасын саналы дамытуда, топта (командада) 

ынтымақтасып жұмыс істеу қажеттілігіне орай өз бетінше шешім қабылдаудағы 

дербестігін сезінуде, қоғамның нақты сұраныстарын сыни тұрғыдан пайымдайды.  

«Қоғамға қызмет ету» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) қоғамның негізгі құндылықтары, азаматтардың құқықтары мен міндеттері, 

еріктілер (волонтерлар) тарихы және жергілікті мәселелерді шешу жолдары, әртүрлі 

ұйымдардың қызметі туралы білімді көрсету; 

2) волонтерлік, қайырымдылық және қоғамдық маңызы бар іс-шараларға қатысу; 

3) қайырымдылық және қоғамдық маңызы бар қызметте әлеуметтік мәселелерді 

шешу; 

4) қоғам алдында тұрған нақты мәселелерді сыни тұрғыдан түсіну; 

5) топта (командада) жұмыс істей алу және ынтымақтасу қажеттілігі негізінде өз 

бетінше шешім қабылдау мен тұлғалық қасиеттерін дамыту; 

6) отбасы, ұжым, қоғам, туған еліне қатысты өз құқықтарын, бостандықтары мен 

міндеттерін жүзеге асыру; 

7) зерттеу қызметінде және өмірде (фактілерді жинау, әлеуметтік жобаны әзірлеу 

және оны енгізу), топтық жұмыс, көшбасшылық, ынтымақтастық және саяси ықпал ету 

дағдыларын меңгеру; 

8) патриоттық, жауапкершілік, еңбекке құрмет көрсету;  

9) «Рухани жаңғыру» идеяларын қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға 

жәрдемдесу. 

 

Цель: курс направлена на подготовку квалифицированных специалистов, 

осознающих свою гражданскую, социальную ответственность перед обществом, 

вовлечение в благотворительную и общественно-значимую деятельность, приобретение 

навыка самостоятельного решения проблем, участия в работе групп в качестве лидера 

или последователя, ответственного за свои поступки. Обучающиеся узнают об 

устройстве общества, в котором живут: его лидерах, общественных группах, стандартах 

социального поведения. 

Содержание дисциплины направлено на изучение понятий и истории волонтерства, 

его основных характеристик; молодежные добровольческие программы; социальное 

служение: формы и методы обучения. В процессе обучения слушатели курса сочетают 

получение академических знаний с общественно - полезной работой на благо других, 

критически осмысливают реальные вызовы общества с осознанием и развитием своих 

личностных качеств, самостоятельности в принятии решений с необходимостью 

сотрудничать и работать в команде.  

В результате изучения дисциплины «Служение обществу» обучающийся будет: 

1) демонстрировать знания об основных ценностях общества, о правах и 

обязанностях граждан, истории волонтерства и пути решения местных проблем, 

деятельности различных организаций; 

2) участвовать в организации волонтерской, благотворительную и общественно-

значимой деятельности; 

3) решать социальные проблемы в благотворительной и общественно-значимой 

деятельности; 

4) критически осмысливать реальные вызовы, стоящие перед обществом; 

5) развивать свои личностные качества, самостоятельности в принятии решений с 

необходимостью сотрудничать и работать в команде; 

6) осуществлять свои права, свободы и обязанности по отношению к семье, 

коллективу, обществу, родной стране; 
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7) обладать навыками применения полученных знаний в исследовательской 

деятельности и в жизни (сбора фактов, разработки социального проекта и внедрения его), 

группового взаимодействие, лидерства, сотрудничества и политического влияния; 

8) проявлять патриотизм, ответственность, уважение к труду; 

9) содействовать в применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и 

профессиональной деятельности. 

 

The purpose of the course community service learning is a training through service to 

society, it is directed to training of the qualified specialists realizing the civil liability before 

society, social responsibility, the broad involvement into charitable and socially significant 

activity to learn the solution of problems, participation in the work of groups as the leader or the 

follower, to estimate responsibility for the acts. In addition, students learn about a society 

organization, which they live in: its leaders, public groups, and standards of social behavior. 

The content of the discipline is aimed at studying the concepts and history of 

volunteering, its main characteristics; youth volunteer programs; social service: forms and 

methods of education. In the process of training, students combine academic knowledge with 

socially useful work for the benefit of others, critically comprehend the real challenges of 

society with the awareness and development of their personal qualities, independence in 

decision-making with the need to cooperate and work in a team. 

As a result of studying the discipline "Service to society" the student will: 

1) demonstrate knowledge about the basic values of society, the rights and duties of 

citizens, the history of volunteering and ways to solve local problems, the activities of various 

organizations; 

2) to participate in the organization of volunteer, charitable and socially significant 

activities; 

3) to solve social problems in charitable and socially significant activities; 

4) critically comprehend the real challenges facing society; 

5) develop your personal qualities, independence in decision-making with the need to 

cooperate and work in a team; 

6) exercise its rights, freedoms and duties in relation to the family, collective, society, 

native country; 

7) have the skills to apply the acquired knowledge in research and in life (collecting 

facts, developing a social project and implementing it), group interaction, leadership, 

cooperation and political influence; 

8) show patriotism, responsibility, respect for work;  

9) assist in the application of the ideas of «Rukhani Zhangyru» in social and professional 

activities. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

"Тарих", "Адам және қоғам" мектеп пәндері. Мәдениеттану, Психология, 

Саясаттану, Әлеуметтану. 

Школьные дисциплины «История», «Человек и общество». Культурология, 

Психология, Политология, Социология. 

School discipline "History", "Man and society". Culturology, Psychology, Political 

Science, Sociology. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік тәжірибелер  

Практика производственная  

Production practice  

 

 

Қазіргі заман геосаясаты 

Геополитика современного мира 

Geopolitics of the modern world 

Курс мақсаты: қазіргі заманғы әлемдік дамудың геостратегиялық, әлемдік 

экономикалық, демографиялық, тарихи және мәдени аспектілері арасындағы нақты 
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байланыс орнатуға, жаһандық және өңірлік деңгейлерде дағдылары мен дағдыларын 

геосаяси талдау жасау үшін. 

Курстың мазмұны: геосаясаттың мәні және заманауи ұғымы, геосаяси 

тұжырымдамалары, қазіргі халықаралық қатынастардың геосаяси сараптамасы, 

Қазақстанның қазіргі әлемнің  геосаяси жағдайындағы орны мен рөлі, Қазақстан 

Республикасының геосаяси факторы. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) геосаясаттың негізгі санаттары мен негізгі теорияларының мазмұнын түсіну;  

2) геосаяси талдауды қолдану;  

3) геосаясат теориясы мен тәжірибесінің негізгі мәселелерінің ерекшелігін түсіну; 

4) әлемдік тарихи процесте бағдарлау; 

5) геосаясаттың теориясы мен практикасы шеңберінде әзірленген идеологиялық 

тұжырымдамаларды сыни талдау;  

6) геосаяси талдау барысында анықталған заңдылықтарды, сондай-ақ әлемдегі және 

мемлекеттегі саяси жағдайды талдау мақсатында геосаяси модельдерді пайдалану; 

7) қоғам проблемаларын талдауға тұтас көзқарас жасау. 

 

Цель курса: сформировать умения и навыки анализа геополитической ситуации на 

мировом и региональных уровнях, устанавливать реальные связи между 

геостратегическими, мирохозяйственными, демографическими и историко-культурными 

аспектами современного мирового развития. 

Содержание курса: сущность и современное понимание геополитики, 

геополитические концепции, геополитический анализ современных международных 

отношений, место и роль Казахстана в современной геополитической картине мира, 

геополитические факторы Республики Казахстан. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) понимать содержание основных категорий и основные теории геополитики;  

2) применять геополитический анализ;  

3) понимать специфику основных проблем теории и практики геополитики; 

4) ориентироваться в мировом историческом процессе; 

5) критически анализировать идеологические концепты, разработанные в рамках 

теории и практики геополитики;  

6) использовать закономерности, выявленные в ходе геополитического анализа, а 

также геополитические модели в целях анализа политической ситуации в мире и 

государстве; 

7) целостного подходить к анализу проблем общества. 

 

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

regional levels, to establish real connections between the geo-strategic, world economic, 

demographic, historical and cultural aspects of contemporary world development. 

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

concepts, geopolitical analysis of contemporary international relations, the role and place of 

Kazakhstan in the modern geopolitical picture of the world, geopolitical factors the Republic of 

Kazakhstan. 

As a result of studying the course the student will: 

1) understand the content of the main categories and the basic theories of geopolitics;  

2) to apply the geopolitical analysis;  

3) understand the specifics of the main problems of the theory and practice of geopolitics; 

4) navigate the world historical process; 

5) critically analyze ideological concepts developed within the theory and practice of 

geopolitics;  

6) use the regularities identified in the course of geopolitical analysis, as well as 

geopolitical models to analyze the political situation in the world and the state; 

7) a holistic approach to the analysis of the problems of society. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  
Саяси тарих, Саясат теориясы 
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Политическая история, Теория политики  

Political History, Theory of politics  

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Халықаралық қатынастар теориясы, ҚР сыртқы саясат доктринасы, Әлемдік саяси 

процесс 

Теории международных отношений, Внешнеполитическая доктрина РК, Мировой 

политический процесс  

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

political process 

 

 

Саяси талдау және болжау негіздері 

Основы политического анализа и прогнозирования 

Basics of Political Analysis and Forecasting 

Пәнді оқыту мақсаты: саяси талдау және болжау негіздерінің мәні туралы ғылыми 

ұғымдарды қалыптастыру және оның әртүрлі салалар мен аспектілерде қолданылуы; 

кәсіби қызмет үшін қажетті білім, іскерлік және дағдыға ие болуы; саяси және кәсіби ой-

өрісін кеңейту. Курстың мазмұны: қолданбалы саясатты талдау және басқару, жалпы 

әдістемелік негіздері; қолданбалы саяси талдау, негізгі фазалар; саяси және әкімшілік 

ұсынымдар әзірлеу. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) саяси талдау мен болжаудың мәні, рөлі, ерекшеліктері мен әдістері, саяси талдау 

мен болжаудың, оның ішінде мемлекеттік басқару жүйесіндегі қолданылу саласы, саяси 

кеңес беру, оның мазмұны мен функцияларын түсіну; 

2) Саяси талдау және болжау құралдарын, практикалық әдістер мен 

технологияларды меңгеру; 

3) әлеуметтік-экономикалық процестерді, саяси құрылымдар мен жағдайларды, 

саяси тұлғаларды моделдеу; 

4) қолданбалы саяси зерттеуді ұйымдастыру; 

5) саяси тәуекелдерді ескере отырып және басқару тиімділігі тұрғысынан саяси 

шешімдерді қабылдаудың барлық циклін қоса алғанда, саяси болжамдау жүргізу. 

 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у обучающихся научных 

представлений о сущности политического анализа и прогнозирования, различных сферах 

и аспектах их применения; приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности; расширение политологического и профессионального 

кругозора. 

Содержание курса включает следующие разделы: общеметодологические основы 

прикладного политического и управленческого анализа; основные фазы прикладного 

политического анализа; разработка системы политико- управленческих рекомендаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 

1) понимать сущность, роль, особенности методологию и методы политического 

анализа и прогнозирования, сферы применения политического анализа и 

прогнозирования, в том числе в системе государственного управления, политическое 

консультирование, его содержание и функции; 

2) владеть инструментарием политического анализа и прогнозирования, 

практическими методиками и технологиями; 

3) моделировать социально-экономические процессы, политические структуры и 

ситуации, политических личностей; 

4) организовывать прикладное политическое исследование; 

5) проводить политическое прогнозирование, включая весь цикл принятия 

политических решений c учетом политических рисков и с точки зрения эффективности 

управления.  

 

The objectives of the mastering the discipline are: formation of students' scientific ideas 

about the nature of the political analysis and forecasting, and various aspects of their fields of 
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application; the acquisition of knowledge and skills necessary for professional activities; 

expansion of political science and professional outlook. 

Course content includes the following sections: general methodological foundations of 

applied policy analysis and management; main phases of applied political analysis; development 

of political and administrative recommendations. 

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

 

1) understand the essence, role, features, methodology and methods of political analysis 

and forecasting, the scope of political analysis and forecasting, including in public 

administration, political consulting, its content and functions; 

2) possess the tools of political analysis and forecasting, practical methods and 

technologies; 

3) to model socio-economic processes, political structures and situations, political 

personalities; 

4) organize applied policy research; 

5) to carry out political forecasting, including the entire cycle of political decision-

making, taking into account political risks and from the point of view of management 

efficiency. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:  
Формалды логика, Саясат теориясы, Саяси әлеуметтану, Саяси жүйелер мен 

режимдер, Саяси мәдениет және идеология, Саяси риторика  

Формальная логика, Теория политики, Политическая социология, Политические 

системы и режимы, Политическая культура и идеология, Политическая риторика 

Formal logic, Theory of politics, Political sociology, Political systems and 

regimes,Political culture and ideology, Political rhetoric 

Постреквизиттер: / Постреквизиты/ Postrequisites:  
Саяси консалтинг  

Политический консалтинг 

Political Consulting 

 

 

Әлемдік саясаттағы Шығыс 

Восток в мировой политике 

East in global politics  

Курстың мақсаты: XX-XXI ғғ. аралығындағы Шығыс елдеріндегі шағын саяси 

үрдістер және Африка мен Азия аймақтарындағы бүгінгі халықаралық байланыс жүйесі 

туралы студенттерде жалпылама түсінік болу керек  

Курстың мазмұнына XX-XXI ғғ. аралығындағы Шығыс елдерінің әлеуметтік-

экономикалық даму тенденциясы және қарама-қайшылық кіреді. Әлемдік саяси жүйедегі, 

экономикадағы Шығыс елдерінің  орнын, үдерісін анықтау; бүгінгі таңдағы халықаралық 

және аймақтық қарам-қатынастағы Шығыс елдерінің негізгі мәселесі және сұрақтары 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Шығыстағы саяси үдерістердің әлеуметтік-саяси құрылымының ерекшеліктерін 

және динамикасын, Азия мен Африканың негізгі аймақтарындағы халықаралық 

қатынастар кіші жүйелерінің пайда болуы мен эволюциясының тарихи ерекшеліктерін 

түсіну;  

2) Шығыстағы халықаралық қатынастар теориясының негізгі пікірталас 

мәселелерін жүргізу; 

3) Шығыста болып жатқан экономикалық, экологиялық, демографиялық және көші-

қон процестерінде бағдарлану; 

4) халықаралық қатынастар теориясының тұжырымдамалық және категориялық 

аппаратын, жүйелерді талдау және жобалау құралдарын пайдалану;  

5) Азия мен Африканың негізгі аймақтарындағы халықаралық оқиғалардың 

табиғаты туралы өзінің жеке бейнесіне ие болу. 

6) халықаралық ортадағы саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени үдерістерге 

кешенді және ахуалдық талдау жүргізу;  
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7) жаһандық, өңірлік және мемлекеттік деңгейлердегі саяси жүйені түсіну. 

 

Цель курса: развивать целостное представление у студентов о современной системе 

международных отношений в основных регионах Азии и Африки, а также роли Востока в 

мировых политических процессах на рубеже XX-XXI веков. 

Содержание курса включает в себя изучение тенденций и динамики конфликта 

социально-экономического развития Востока XX- XXI века; тенденции, которые 

определяют место стран и регионов Востока в современной системе мировой экономики 

и мировой политики; ключевые вопросы современных международных и региональных 

отношений на Востоке и другие вопросы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) понимать особенности социально-политической структуры и динамику 

политических процессов на Востоке, исторические особенности возникновения и 

эволюции подсистем международных отношений в отношениях ключевых регионов Азии 

и Африки;  

2) вести основные дискуссионные проблемы теории международных отношений на 

Востоке; 

3) ориентироваться в экономических, экологических, демографических и 

миграционных процессах, происходящих на Востоке; 

4) использовать концептуальный и категориальный аппарат теории международных 

отношений, инструментов анализа и проектирования систем;  

5) иметь собственную картину о природе международных событий в основных 

регионах Азии и Африки. 

6) проводить комплексный и ситуационный анализ политических, социально-

экономических и культурных процессов в международной среде;  

7) понимать политическую систему на глобальном, региональном и 

государственном уровнях.  

 

Purpose of the course: to develop the students' holistic view of the modern system of 

international relations in the major regions of Asia and Africa, as well as the role of the East in 

world political processes at the turn of XX-XXI centuries. 

The content of the course includes the study of the trends and dynamics of the conflict 

socio-economic development in the East XX- beginning of XXI centuries; trends that define the 

place of countries and regions of the East in the modern system of world economy and world 

politics; key issues of contemporary international and regional relations in the East and other 

issues. 

Aa result of studying the discipline the student will: 

1) to understand the features of the socio-political structure and dynamics of political 

processes in the East, the historical features of the emergence and evolution of subsystems of 

international relations in the relations of key regions of Asia and Africa;  

2) to lead the main discussion problems of the theory of international relations in the East; 

3) navigate the economic, environmental, demographic and migration processes taking 

place in the East; 

4) use the conceptual and categorical apparatus of the theory of international relations, 

analysis tools and systems design;  

5) have your own picture of the nature of international events in the major regions of Asia 

and Africa. 

6) conduct a comprehensive and situational analysis of political, socio-economic and 

cultural processes in the international environment;  

7) understand the political system at the global, regional and nationa 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Халықаралық қатынастар теориясы, Саяси тарих  

Теория международных отношений, Политическая история 

Theory of International Relations, Political History 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Бүкіләлемдік саяси процесс, ҚР сыртқы саяси доктрина  
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Мировой политический процесс, Внешнеполитическая доктрина РК, 

Сравнительная политология 

World political process, Kazakhstan's foreign policy doctrine, Comparative Politics 

 

 

Қазақстан Республикасының аймақтық саясаты 

Региональная политика Республики Казахстан  

Regional policy of the republic of Kazakhstan 

Пәнді оқыту мақсаты: ҚР аймақтық саясаты, аймақтық саясаттың даму мақсаты, 

принциптері және ерекшеліктері.  

Курстын мазмұнына кіретін: аймақтық саясаттың объектілері мен субъектілері, 

аймақтық деңгейде саяси процестердің тарихы мен дамуы,  аймақтық проблемаларды 

шешудегі МЕҰ рөлі. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) аймақтық саясаттың негізгі принциптерін, теориялары мен түрлерін түсіну;  

2) негізгі ұғымдар мен санаттарды меңгеру;  

3) өңірлік саясаттың білімі мен принциптерін өңір саясаты практикасында қолдану; 

4) өңірлік саясат қағидаттары туралы білімді талдау 

5) саяси Аймақтану саласындағы түрлі теориялық тәсілдерді сыни бағалау; 

6) осы мәселелерді талқылауда өзекті саяси проблемаларды жария дәлелде 

талқылау. 

 

Цель учебной дисциплины: цель, принципы и особенности в развитии 

региональной политики, региональная политика РК.  

Содержание изучаемого курса включает: объекты и субъекты региональной 

политики, историю и проблемы развития политических процессов на региональном 

уровне, роль НПО в решении региональных проблем и др. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) понимать основные принципы, теории и виды региональной политики;  

2) владеть основными понятиями и категориями;  

3) применять знание и принципы региональной политики на практике политики 

региона; 

4) анализировать знания о принципах региональной политики 

5) критически оценивать различные теоретические подходы, существующие в 

области политической регионалистики; 

6) обсуждать актуальные политические проблемы в публичной аргументации в 

обсуждении этих проблем. 

 

The aim of of discipline: the purpose, principles and characteristics in the development of 

regional policy, regional policy of Kazakhstan 

The content of the course includes: objects and subjects of the regional policy, history and 

problems of the development of political processes at the regional level, the role of non-

governmental organizations in solving regional problems and others. 

As a result of studying the course the student will: 

1) understand the basic principles, theories and types of regional policy;  

2) master the basic concepts and categories;  

3) apply knowledge and principles of regional policy in the practice of regional policy; 

4) analyze knowledge about the principles of regional policy 

5) to critically evaluate the various theoretical approaches existing in the field of political 

regionalism; 

6) discuss current political issues in public argumentation in discussing these issues. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites: 
Теориялық саясаттану, Саяси социология, Саяси жүйелер мен тәртіптер 

Теория политики, Политическая социология, Политические системы и режимы 

Theory of politics, political sociology, political systems and regimes 
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Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Салыстырмалы саясаттану, ҚР ішкі және сыртқы саясаты 

Сравнительная политология, Внутренняя и внешняя политика РК 

Comparative Politics, Domestic and foreign policy of Kazakhstan 

 

 

XXI ғасырдағы терроризм және адам құқықтарын қорғау 

Терроризм в XXI веке и защита прав человека 

Terrorism in the XXI century and the defense of human rights 

Курстың мақсаты: терроризм мен оның бұрынғы және қазіргі уақытта көрініс табу 

ерекшеліктерінің мәнін ашу.  

Курстың мазмұны: терроризммен күрестің халықаралық шеңберлері және адам 

құқықтарын қорғау; терроризмнің теориялық-әдіснамалық негіздері; халықаралық 

терроризм қаупі; террористік акт құрбандарының құқықтарын қорғау; терроризммен 

күреске аймақтық тұрғыдан қарау; адам құқықтарын бекіту мен қорғаудың халықаралық 

шеңберлері; халықаралық қауіпсіздік тұжырымдамасының қалыптасуы; халықаралық 

тәжірибе.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі халықаралық ұйымдар қызметінің 

алынған білімін, ерекшеліктерін дұрыс пайдалана отырып, тиісті ұғымдық аппаратты 

түсіну; 

2) терроризмнің негізгі мәселелерінде, мәндерінде және жіктеуінде бағдарлану; 

3) ресми материалдармен, қауіпсіздік және терроризмнің алдын алу жөніндегі 

ғылыми мәтіндермен жұмыс істеуге; 

4) ҚР Конституциясында бекітілген азаматтық жауапкершілікке, құқықтық сана-

сезімге, төзімділікке, гуманистік және демократиялық құндылықтарға бейімділікке ие 

болуға; 

5) анықтамалық, Саяси, заң әдебиеттерімен жұмыс істеуге;  

6) сыни ойлауды дамыту; 

7) халықаралық шеңберде адам құқықтарын қорғауға құқығы бар. 

 

Цель курса: изучение сущности терроризма, а также особенностей его проявления 

ранее и в наше время.  

Содержание курса: международные рамки борьбы с терроризмом и защита прав 

человека; теоретико-методологические основы терроризма; угрозы международного 

терроризма; защита прав жертв террористических актов; региональные подходы к борьбе 

с терроризмом; международные рамки утверждения и защиты прав человека; 

формирование концепции международной безопасности; международный опыт в борье с 

терроризмом. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) понимать соответствующий понятийный аппарат, правильно используя 

полученные знания, особенности деятельности международных организаций по 

противодействию терроризму; 

2) ориентироваться в основных проблемах, сущности и классификации терроризма; 

3) работать с официальными материалами, с научными текстами по безопасности и 

предотвращению терроризма; 

4) обладать гражданской ответственностью, правовым самосознанием, 

толерантностью, приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РК; 

5) работать со справочной, политической, юридической литературой;  

6) развивать критическое мышление; 

7) защищать права человека в международных рамках. 

 

Course objective: to study the essence of terrorism, as well as features of its earlier 

manifestations in our time. 



49 

 

Course content: the international framework for the fight against terrorism and the 

protection of human rights; theoretical and methodological foundations of terrorism; the threat 

of international terrorism; protection of the rights of victims of terrorist acts; regional 

approaches to combating terrorism; international framework for the promotion and protection of 

human rights; the formation of the concept of international security; international experience. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) understand the relevant conceptual framework that will allow the correct use of the 

knowledge gained, especially the activities of international organizations to counter terrorism; 

2) to be guided in the main problems, essence and classification of terrorism; 

3) work with official materials, scientific texts on security and prevention of terrorism; 

4) have civil responsibility, legal identity, tolerance, commitment to humanistic and 

democratic values enshrined in the Constitution of the Republic of Kazakhstan; 

5) work with reference, political, legal literature;  

6) develop critical thinking; 

7) to protect human rights within an international framework. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Әлеметтану, Саясат теориясы, Саяси ілімдер тарихы  

Социология, Теория политики, История политических учений/  

Sociology, Theory of a policy History political theories 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Бітіру жұмыстарын жазу және қорғау  

Написание и защита выпускной работы  

writing and defense of master's work 

 

 

Саяси технологиялар 

Политические технологии 

Political technology 

Арнай курс ғылымның түрлі саласындағы теориялық және қолданбалы білімдерді 

біріктіреді және саяси жобалау мен саяси  талдау іскерлігін қалыптастыруға бағытталады. 

«Саяси технология» курсының мақсаты – студенттердің саяси әлеуметтенуіне 

ықпал етеуі мен қабілетін саяси әрекетте талдау, олардың саяси және әлеуметтік 

кеңістікте жоспарлау мен жобалаудың тәжірибелік іскерлігін қалыптастыру. Курс 

мазмұны: саяси талдау; мемлекеттік құрылыстың технологиясы; құру және саяси 

партиялардың қызметіне технологиялар; сайлау технологиялары; саяси басшылығының 

технологиялар; ақпараттық-саяси және әлеуметтік салалардағы айла технологиялар. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) қазіргі саяси талдау негізінде жатқан ғылыми терминологияны және негізгі 

ғылыми идеялар мен фактілерді түсіну;  

2) негізгі саяси технологиялардың әдістері мен алгоритмдерін меңгеру;  

3) қазіргі саяси және әлеуметтік кеңістікте жоспарлау мен жобалаудың қазіргі 

заманғы технологияларын пайдалану; 

4) саяси және электоралды процестерді талдау және болжау кезінде деректерді 

пайдалану; 

5) нақты саяси жағдайларды талдау және болжау;  

6) саяси жаңғырту процесінде қайшылықтар мен дағдарыстарды анықтау; 

7) элита деңгейінде және масс деңгейінде режим легитимділік дағдарысын, 

легитимділік дағдарысын, қатысу дағдарысын, билік пен оппозиция өзара іс-қимыл 

үрдістерін еңсеру жолдарын анықтау 

 

Специальный курс объединяет теоретические и прикладные знания разных 

отраслей науки и направлен на формирование навыков политического анализа и 

политического конструирования.  

Цель курса «Политические технологии» является – способствовать политической 

социализации студентов, их способности анализировать политическую действительность, 



50 

 

формирование у них практических навыков планирования и проектирования в 

политическом и социальном пространстве. 

Содержание курса: политический анализ; технологии государственного 

строительства; технологии создания и деятельности политических партий; избирательные 

технологии; технологии политического лидерства; информационные и манипулятивные 

технологии в политической  и социальной сферах. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) понимать научную терминологию и основные научные идеи и факты, лежащие в 

основе современного политического анализа;  

2) владеть методами и алгоритмами основных политических технологий;  

3) использовать современные технологии планирования и проектирования в 

современном политическом и социальном пространстве; 

4) использовать данные при анализе и прогнозировании политических и 

электоральных процессов; 

5) анализировать и прогнозировать конкретные политические ситуации;  

6) выявлять противоречия и кризисы в процессе политической модернизации; 

7) определять кризиса легитимности режима на уровне элит и на уровне масс, пути 

преодоления кризиса легитимности, кризиса участия, тенденций взаимодействия власти и 

оппозиции 

 

Special course combines theoretical and practical knowledge of different branches of 

science and is aimed at building skills of policy analysis and policy design. 

The aim of the course "Political technology" is - to promote political socialization of 

students, their ability to analyze political reality, the formation of their practical skills in 

planning and designing in the political and social space. 

Course content: political analysis; technology of state-building; technology creation and 

activities of political parties; election technologies; technology of the political leadership; 

Information and manipulative technologies in the political and social spheres. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) understand scientific terminology and the basic scientific ideas and facts underlying 

modern political analysis;  

2) know the methods and algorithms of the main political technologies;  

3) use modern planning and design technologies in the modern political and social space; 

4) use the data in the analysis and forecasting of political and electoral processes; 

5) analyze and predict specific political situations;  

6) identify contradictions and crises in the process of political modernization; 

7) to determine the crisis of legitimacy of the regime at the level of elites and at the level 

of the masses, ways to overcome the crisis of legitimacy, the crisis of participation, trends of 

interaction between the government and the opposition 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Әлеуметтану, Саясат теориясы  

Социология, Теория политики  

Sociology, Theory of politics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Саяси менеджмент 

Политический менеджмент 

Political Management 

 

 

Қазақстан республикасының сыртқы саясат доктринасы 

Внешнеполитическая доктрина Республики Казахстан 

The foreign policy doctrine of the republic of Kazakhstan 

Пәннің мақсаты ҚР сыртқы саясатын қалыптастудың негізгі принциптері мен 

тұжырымдамасын оқыту, халықаралық қатынастар жүйесіндегі ҚР кіретін ішкі және 

сыртқы факторлар; Қазақстан Республикасының сыртқы саясат доктринасын 

қалыптастыру тарихы. 
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Курс мазмұны: сыртқы саясат қалыптастыру механизмдер мен шетелдік 

тұжырымдамасын құру; Қазақстан геосаяси, геоэкономикалық және гео-стратегиялық 

жағдайдың анықтау. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) ҚР сыртқы саяси Доктринасын қалыптастыруға негіз болған негізгі оқиғалар мен 

үрдістерді, қазіргі заманғы теорияларды, тұжырымдамаларды, фактілерді түсіну; 

2) қазіргі халықаралық қатынастар жүйесіндегі ҚР рөлі мен орнын түсіну; 

3) халықаралық қатынастар мен басқа мемлекеттердің сыртқы саясатын 

қалыптастыру процесінің логикасы мен заңдылықтарын түсіну;  

4) қандай да бір халықаралық саяси оқиғалар мен құбылыстарды бағалауға ғылыми 

көзқарас әзірлеу; 

5) әлемдік саясаттың қазіргі фактілерін талдау; 

6) Қазақстанның жүргізіп отырған көпвекторлы саясатын объективті баяндау. 

7) құжаттармен, нарративті материалдармен, Тарихи әдебиеттермен, ҚР сыртқы 

саясатын қалыптастыру бойынша аналитикалық зерттеулермен жұмыс істеу. 

 

Целью дисциплины является изучение основных принципов и концепций 

формирования внешней политики РК, внутренних и внешних факторов вхождение РК в 

систему международных отношений; историю становления формирования 

внешнеполитической доктрины РК.  

Содержание курса: механизмы формирования внешней политики и создание 

внешнеполитической концепции; определение геополитического, геоэкономического и 

геостратегического положения Казахстана; интересы крупных мировых акторов в 

Казахстане и другие проблемы внешней политики РК. 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 

1) понимать основные события и тенденции, современные теории, концепты, 

факты, легшие в основу формирования внешнеполитической доктрины РК; 

2) понимать роль и место РК в системе современных международных отношений; 

3) понимать логику и закономерности процесса формирования международных 

отношений и внешней политики других государств;  

4) выработать научный подход к оценке тех или иных международных 

политических событий и явлений; 

5) анализировать современные факты мировой политики; 

6) объективно излагать проводимую Казахстаном многовекторную политику. 

7) работать с документами, нарративным материалом, исторической литературой, я 

аналитическими исследованиями по формирования внешней политики РК. 

 

The purpose of discipline is to study the basic principles and concepts of foreign policy of 

Kazakhstan, internal and external factors entering of Kazakhstan in the system of international 

relations; history of the formation of formation of Kazakhstan's foreign policy doctrine.  

Course content: mechanisms of formation of foreign policy and the establishment of a 

foreign concept; the definition of geopolitical, geo-economic and geo-strategic situation in 

Kazakhstan; the interests of the world's major actors in Kazakhstan and other issues of foreign 

policy of Kazakhstan. 

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

1) to understand the main events and trends, modern theories, concepts, facts that formed 

the basis for the formation of the foreign policy doctrine of Kazakhstan; 

2) understand the role and place of Kazakhstan in the system of modern international 

relations; 

3) understand the logic and regularities of the process of formation of international 

relations and foreign policy of other States;  

4) develop a scientific approach to the assessment of certain international political events 

and phenomena; 

5) analyze the current facts of world politics; 

6) objectively state the multi-vector policy pursued by Kazakhstan. 
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7) work with documents, narrative material, historical literature, analytical studies on the 

formation of foreign policy of the Republic of Kazakhstan. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/Prerequisites: 

Қазіргі заманғы әлемнің геосаясат, Халықаралық қатынастар теориясы 

Геополитика современного мира, Теория международных отношений  

Geopolitics of the modern world, Theory of international relations and world political 

process 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites:  

Бітіру жұмыстарын жазу және қорғау  

Написание и защита выпускной работы  

writing and defense of master's work 

 

 

ҚР этносаралык және конфессияаралық қатынастардың өзекті мәселелері  

Актуальные проблемы межэтнических и межконфессиональных отношений в 

РК 

Actual problems of interethnic and interfaith relations in the Republic of 

Kazakhstan 

Курстың мақсаты - Қазақстандағы этносаралық және конфессияаралық 

қатынастардың мәселелерін зерттеу. 

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

қатынастарды реттеуші және этникалық процесстерді басқарушы,  ұлттық өзін-өзі 

анықтау принциптері, азаматтар мен ұлттар теңдігі, Қазақстан Республикасының ұлттық 

саясатының негізгі міндеттері, Қазақстанның тілдік саясаты, Қазақстан Халық 

ассамблеясы этносаралық қатынастардың үндескен бірегей ұйымы. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) мемлекеттің ұлттық саясатының және этникалық процестерді басқарудың негізгі 

қағидаттарын түсіну; 

2) негізгі ұғымдар мен санаттарды меңгеру; 

3) ҚР-дағы этникааралық және конфессияаралық қатынастардың негізгі 

проблемаларына бағдарлану; 

4) ұлтаралық саясат және мемлекет пен ұлтаралық келісім ұйымдарының қызметі 

саласындағы басқармаға талдау жүргізу; 

5) өмірде Қазақстан Республикасының ұлттық саясатының, Қазақстанның тіл 

саясатының негізгі міндеттерін жүзеге асыру; 

6) Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметіне сарапшы ретінде қатысуға; 

7) ұлтаралық қақтығыстар мен қақтығыстарды реттеу жөніндегі қызметке сарапшы 

ретінде қатысуға құқылы. 

 

Целью курса является изучение проблем межэтнических и межконфессиональных 

отношений в РК.  

Содержание курса включает изучение: понятия «этнополитика», национальной 

политики как деятельности государства по регулированию межнациональных отношений 

и управлению этническими процессами, принципы национального самоопределения, 

равноправия наций и граждан, основные задачи национальной политики Республики 

Казахстан, языковой политики Казахстана, деятельность Ассамблеи народа Казахстана 

как уникального органа гармонизации межэтнических отношений. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) понимать основные принципы национальной политики государства и управления 

этническими процессами; 

2)  владеть основными понятиями и категориями; 

3) ориентироваться в основных проблемах межэтнических и межконфессиональных 

отношений в РК; 

4) проводить анализ управления в области межнациональной политики и 

деятельности государства и организаций межнационального согласия; 
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5) осуществлять в жизни основные задачи национальной политики Республики 

Казахстан, языковой политики Казахстана; 

6) принимать участие в качестве эксперта в деятельности Ассамблеи народа 

Казахстана; 

7) принимать участие в качестве эксперта в деятельности по урегулированию 

межнациональных конфликтов и столкновений.  

 

The purpose of the course is to study the problems of interethnic and interfaith relations 

in Kazakhstan. 

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

as the activities of the state to regulate international relations and the management of ethnic 

processes, the principles of national self-determination, equality of nations and citizens, the 

main objectives of the national policy of the Republic of Kazakhstan, the language policy of 

Kazakhstan, activities of the Assembly of People of Kazakhstan as a unique body 

harmonization of interethnic relations. 

As a result of studying the course the student will: 

1) understand the basic principles of national policy of the state and management of 

ethnic processes; 

2) master the basic concepts and categories; 

3) navigate the main problems of interethnic and interfaith relations in Kazakhstan; 

4) to analyze the management in the field of interethnic policy and the activities of the 

state and organizations of interethnic harmony; 

5) implement the main objectives of the national policy of the Republic of Kazakhstan, 

the language policy of Kazakhstan; 

6) to participate as an expert in the activities of the Assembly of people of Kazakhstan; 

7) to take part as an expert in the settlement of interethnic conflicts and clashes. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Саяси тарих, Теориялық саясаттану, Дінтану  

Политическая история, Теория политики, Религиоведение 

Political History, Theory of politics,  

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

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

Преддипломная практика, Написание и защита дипломной работы (проекта) 

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

 

 

Саяси келіссөздер 

Политические переговоры 

Political negotiations 

Пәннің мақсаты - нақты практикалық жағдайдағы келіссөздер процесінің 

теориялық қағидаларын қолдану дағдыларын қалыптастыру. 

Курстың мазмұны: келіссөздерді жоспарлау, оларды жүзеге асыру әдістерін және 

әдістерін, келіссөздер процесін ұйымдастыру әдістерімен танысу және оны аяқтау 

тәртібін; Келіссөздер нәтижелері бойынша тиісті құжаттарды дайындау сипаты мен 

сипаттамасымен танысу, оларды дайындаудың белгілі бір дағдыларына үйрет 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) қазіргі заманғы келіссөздер туралы ғылымның немен айналысатынын түсіну 

(жалпы алғанда, сондай-ақ саяси келіссөздер бөлігінде), оның қалыптасу және даму 

тарихы, басқа да әлеуметтік-гуманитарлық және саяси пәндер қатарындағы орын; 

2) Қазіргі Қазақстандағы келіссөздер үдерістерін талдауға келіссөз ғылымы 

саласында теориялық білімді қолдану; 

3) келіссөздер прецеденттеріне, әсіресе саяси келіссөздерге талдау жүргізу; 

4) келіссөздер жүргізуді жоспарлау; 

5) саяси проблемаларды шешуге байланысты келіссөздер жүргізу; 

6) келіссөздер қорытындысы бойынша тиісті құжаттар жасауға міндетті. 
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Целью дисциплины является формирование умений применять теоретические 

постулаты переговорного процесса в конкретной практической ситуации.  

Содержание курса включает: планирование проведения переговоров, методы и 

способы их осуществления, ознакомление с приемами организации переговорного 

процесса и порядком его завершения; ознакомление с характером и особенностями 

составления соответствующих документов по итогам переговоров, обучение 

определенным навыкам их составления.  

В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 

1) понимать чем занимается современная наука о переговорах (как в целом, так и в 

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

ряду других социально-гуманитарных и политологических дисциплин; 

2) применять теоретические знания в области переговорной науки к анализу 

переговорных процессов в современном Казахстане; 

3) проводить анализ прецедентов переговоров, в особенности политических 

переговоров; 

4) планировать ведение переговоров; 

5) проводить переговоры, связанные с решением политических проблем; 

6) составлять соответствующих документов по итогам переговоров. 

 

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

negotiation process in a particular practical situation, 

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

acquaintance with the methods of organization of the negotiation process and the procedure for 

its completion; familiarization with the nature and characteristics of drawing up the relevant 

documents after the talks, teaching specific skills of their compilation. 

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

1) understand what the modern science of negotiations (both in General and in terms of 

political negotiations), what is the history of its formation and development, place in a number 

of other socio-humanitarian and political science disciplines; 

 

2) apply theoretical knowledge in the field of negotiation science to the analysis of 

negotiation processes in modern Kazakhstan; 

3) to analyze the precedents of negotiations, especially political negotiations; 

4) to plan the negotiation; 

5) conduct negotiations related to the solution of political problems; 

6) draw up relevant documents on the results of negotiations. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:  
Логика, Саясат теориясы, Саяси әлеуметтану, Саяси жүйелер мен режим, Саяси 

мәдениет және идеология, Саяси риторика, Салыстырмалы саясаттану  

Логика, Теория политики, Политическая социология, Политические системы и 

режимы, Политическая культура и идеология, Политическая риторика, Сравнительная 

политология 

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

culture and ideology, Political rhetoric, Comparative Politics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites:  
Саяси технология 

Политические технологии  

Political technologies 

 

 

Саяси консалтинг 

Политический консалтинг 

Political consulting 

Оқу пәнінің мақсаты - алынған білімдерді болашақ кәсіби қызметте пайдалану 

іскерлігін игеруі және саяси  кеңес беру теориясы білімдерін бітірушілердің бойына 

қалыптастыру болып табылады. 
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Курс мазмұны: кеңес беруге эволюциялық тұрғыдан келу; консалтингтің әртүрлі 

түрлерінің жағдайы мен алғышарттары; саяси консалтингтің ұлттық моделі; сайлау 

кезіндегі саяси консалтинг қызметінің ерекшеліктері, сайлау кампаниясының жоспары, 

стратегиясы және тактикасы;  саяси қатынаста қолданылатын басымды психологиялық 

ықпал ету  әдістері мен тәсілдері; ҚР-дағы саяси консалтинг оның саяси технология 

жүйесіндегі орны 

Оқу пәнін меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) саяси консалтингтің ұлттық модельдерін, саяси жанжал жағдайында 

пайдаланылатын саяси технологияларды, сайлау жүйелерін сайлаудың мәнін, сайлау 

науқаны кезіндегі саяси кеңесші қызметінің ерекшеліктерін, сайлау науқанына Саяси 

кеңес берудің ерекшеліктерін түсіну; 

2) басқарушылық шешімдер қабылдау; 

3) сайлау науқанын ұйымдастыруға; 

4) сайлау науқанына консалтинг жүргізу; 

5) алған білімдерін болашақ кәсіби қызметте пайдалану. 

 

Целью учебной дисциплины является формирование у выпускника знаний теории 

политического консультирования и привитие навыков использования полученных знаний 

в будущей профессиональной деятельности. 

Содержание курса: эволюция взглядов на консультирование; предпосылки и 

состояние различных видов консалтинга; национальные модели политического 

консалтинга; особенности деятельности политического консультанта во время 

избирательной кампании, планирование, стратегия и тактика избирательной кампании, 

приёмы и методы упреждающего психологического воздействия, используемые в 

политическом общении; политический консалтинг в РК его место общей системе 

политических технологий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучащийся будет: 

1) понимать национальные модели политического консалтинга, политические 

технологии, используемые в условиях политического конфликта, сущность выборов 

избирательных систем, особенности деятельности политического консультанта во время 

избирательной кампании, особенности политического консультирования избирательной 

кампании; 

2) принимать управленческие решения; 

3) организовывать избирательные кампании; 

4) проводить консалтинг избирательной кампании; 

5) использовать полученные знания в будущей профессиональной деятельности. 

 

The purpose of the discipline is to develop in graduates the knowledge of the theory of 

political consultation and impart skills to use the acquired knowledge in their future professional 

activities. 

Course contents: the evolution of views on the consultation; Background and status of 

various types of consulting services; national model of political consulting; especially the 

activities of political adviser during the campaign, planning, strategy and tactics of the 

campaign, techniques and methods of psychological influence proactively used in political 

discourse; political consulting in Kazakhstan his place overall system of political technologies. 

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

1) to understand national models of political consulting, political technology, used in the 

context of political conflict, the essence of elections, electoral systems, characteristics of 

political consultant during the election campaign, particularly political consulting election 

campaign; 

2) to make management decisions; 

3) organize election campaigns; 

4) to carry out consulting of election campaign; 

5) to use the acquired knowledge in future professional activity. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Саясат теориясы, Саяси ілімдер тарихи, Саяси жүйелер және режим  
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Теория политики, История политических учений, Политические системы и режимы  

Theory of politics, The history political theories, Political systems and regimes 

Постреквизиттер / Постреквизиты:/ Postrequisites:  

Салыстырмалы саясаттану  

Сравнительная политология  

Comparative Politics 

 

 

Саяси конфликтология 

Политическая конфликтология 

Political conflict 

Курстың негізгі мақсаты - саяси конфликтологияның негізгі ұғымдары және 

заңдылықтары ғылыми білімнің саласы ретінде, саяси конфликт туралы қазіргі 

түсініктер, саяси конфликттілерді басқару тәжірибесімен, мінез-құлық және толерантты 

ойлаумен  студенттерді таныстыру. 

Курстың мазмұны: негізгі теориялық көзқарастар, типология, функция және саяси 

конфликт орналастыру моделі; Үкімет, этно-саяси конфликт, факторлар, кезеңдерін және 

деңгейдегі динамикасы; халықаралық қатынастарда конфликтер; саяси конфликт реттеу 

және рұқсат. 

Оқу пәнін меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) Конфликтология негізін қалаушылардың да, қазіргі ғалымдардың да жанжал 

теориясының негізгі тұжырымдамасын; болып жатқан әлеуметтік және саяси процестерді 

түсінудің тәсілдерін және қақтығыстардың типологиясын түсіну. 

2) жанжал түрін, оның тараптарын, олардың ұстанымдарын айқындайды;   

3) қақтығысты басқару тәсілін, стилін және тәсілін таңдау;  

4) қақтығысты тиімді басқару кезеңдерін анықтау;  

5) жанжалды оңтайландыру әдістерін анықтайды.  

6) жанжалды басқару әдістерін меңгеру; қақтығыспен жұмыс істеу процесін 

ақпараттық қамтамасыз ету 

7) қақтығыстың қарсы тараптарыме 

 

Основной целью курса является ознакомление с основными понятиями и 

закономерностями политической конфликтологии как отрасли научного знания, 

современными представлениями о политическом конфликте, с практикой управления 

политическими конфликтами, с выработкой толерантного мышления и поведения. 

Содержание курса: основные теоретические подходы, типология, функции и 

модель развертывания политического конфликта; конфликты в системе государственного 

управления, этнополитические конфликты, факторы динамики, этапы и уровни, 

детерминанты политического конфликта; конфликты в международных отношениях; 

урегулирование и разрешение политических конфликтов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся будет: 

1) понимать основные концепции теории конфликта как основоположников 

конфликтологии, так и современных ученых; подходы к пониманию происходящих 

социальных и политических процессов и типологию конфликтов. 

2) определяет тип конфликта, его стороны, их позиции;   

3) выбирать подход, стиль и способ управления конфликтом;  

4) определять стадии эффективного управления конфликтом;  

5) определяет методы оптимизации конфликта.  

6) владеть методиками управления конфликта; информационного обеспечения 

процесса работы с конфликтом 

7) работает с противоборствующими сторонами конфликта.  

 

The main objective of the course is to introduce students with the basic concepts and laws 

of political conflict studies as a branch of scientific knowledge with modern notions of political 

conflict, the practice of managing political conflict with the development of tolerant thinking 

and behavior. Course content: The main theoretical approaches, typology, function and 
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deployment model of political conflict; conflicts within the government, ethno-political 

conflicts, the dynamics of factors, stages and levels, determinants of political conflict; conflicts 

in international relations; management and resolution of political conflicts. 

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

1) understand the basic concepts of the theory of conflict as the founders of conflict 

studies, and modern scientists; approaches to understanding the ongoing social and political 

processes and typology of conflicts. 

2) determines the type of conflict, its parties, their positions;   

3) choose the approach, style and method of conflict management;  

4) determine the stages of effective conflict management;  

5) define the methods of optimization of conflict.  

6) know the methods of conflict management; information support of the process of 

working with the conflict 

7) works with the warring parties to the conflict. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Саясат теориясы, Саяси ілімдер тарихы, Саяси психология 

Теория политики, История политических учений, Политическая психология 

Theory of politics, The history political theories, Political psychology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

ҚР сыртқы саясат доктринасы, Салыстырмалы саясаттану  

Внешнеполитическая доктрина РК, Сравнительная политология  

The foreign policy doctrine of the Republic of Kazakhstan, Comparative Politics 

 

 

Қоғамдық пікірді бақылау  

Мониторинг общественного мнения 

Monitoring of public opinion 

«Қоғамдық пікірге бақылау» пәнін меңгеру мақсаты студенттердің өзіндік зерттеу, 

талдау, түсіндіру, «жіктеу» және нәтижелерді таныстырудың негізгі дағдыларын дамыту 

болып табылады. 

Курстың мазмұны: Қоғамдық пікір: зерттеудің табиғаты мен әдіснамасы. Қоғамдық 

пікірді қалыптастырудың құрылымы мен тетіктері. Қоғамдық пікірді бақылау: базалық 

өлшеу технологиялары, ережелер, қажетті құзыреттер. Әртүрлі мақсатты аудиториялар 

үшін қоғамдық пікірді зерттеуді ұсыну. Қоғамдық пікірді қалыптастыру әдістері. 

Зерттеушілердің қазіргі кездегі жағдайлары және PR-сметалары. Пікір білдіруден пікір 

қалыптастыруға дейін. Зерттеудің шекаралары. Зерттеуші қалай пікір қалыптастыра 

алады. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) әлеуметтік зерттеу, нәтижелерді талдау және интерпретациялау жүргізудің 

негізгі әдіснамалық талаптары мен принциптерін ұстау; 

2) мақсатты аудиторияның әлеуметтік сипаттамаларын анықтау әдістемесін 

меңгеру; 

3) өз жобаларында әртүрлі әлеуметтік топтар өкілдерінің құндылықтары мен 

қажеттіліктеріндегі айырмашылықтарды ескеру; 

4) ұсынылатын шараларды іске асырудың таяудағы да, алыстағы да салдарын 

болжау; 

5) әртүрлі теориялардың, модельдердің, әсер ету әдістерінің мүмкіндіктері мен 

шектеулерін салыстыру; 

6) зерттеудің әртүрлі әдістерінің көмегімен алынған нәтижелердің дәйектілік 

дәрежесін бағалау. 

7) әлеуметтік ақпаратты жинау мен талдаудың игерілген және іске асырылған 

ғылыми әдістеріне рефлексивті баға беру. 

 

Целью освоения дисциплины «Мониторинг общественного мнения» является 

формирование у студентов базисных навыков самостоятельного проведения 

исследования, анализа, интерпретации, «упаковки» и презентации результатов.. 
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Содержание курса: Общественное мнение: природа и методологии изучения. 

Структура и механизмы развития общественного мнения Мониторинг общественного 

мнения: основные технологии измерения, правила, требуемые компетенции Презентация 

исследований общественного мнения для разных целевых аудиторий Методы 

формирования общественного мнения. Актуальные кейсы пиарщиков и оценки 

исследователей. От исследования мнений к формированию мнений. Границы 

исследовательской работы. Как исследователь может формировать мнение? 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 

1) поимать ключевые методологические требования и принципы проведения 

социологического исследования, анализа и интерпретации результатов; 

2) обладать методикой определения социальных характеристик целевой аудитории; 

3) учитывать в своих проектах различия в ценностях и потребностях 

представителей разных социальных групп; 

4) прогнозировать как ближайшие, так и отдаленные последствия реализации 

предлагаемых мер; 

5) сравнивать возможности и ограничения различных теорий, моделей, методов 

воздействия; 

6) оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью разных 

методов исследования. 

7) давать рефлексивную оценку освоенных и реализованных научных методов 

сбора и анализа социологической информации. 

 

The goal of mastering the discipline “Monitoring Public Opinion” is to develop students' 

basic skills of independent research, analysis, interpretation, “packaging” and presentation of 

results. 

Course content: Public opinion: the nature and methodology of the study. Structure and 

mechanisms of public opinion development Public opinion monitoring: basic measurement 

technologies, rules, required competencies Presentation of public opinion research for different 

target audiences Methods of forming public opinion. Current case studies and PR estimates of 

researchers. From researching opinions to forming opinions. The boundaries of research. How 

can a researcher form an opinion. 

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

1) to identify the key methodological requirements and principles of sociological 

research, analysis and interpretation of the results; 

2) have a methodology for determining the social characteristics of the target audience; 

3) take into account in their projects the differences in the values and needs of 

representatives of different social groups; 

4) predict both immediate and long-term consequences of the implementation of the 

proposed measures; 

5) compare the possibilities and limitations of different theories, models, methods of 

influence; 

6) evaluate the reliability of the results obtained by different research methods. 

7) to give a reflexive assessment of the mastered and realized scientific methods of 

collecting and the analysis of sociological information. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Саяси имиджмейкинг, Әлеуметтану, Саяси әлеуметтану 

Политический имиджмейкинг, Социология, Политическая социология 

Sociology, Political sociology, The political image making 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites:  
Саяси технологиялар 

Политические технологии 

Political Technology  
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Жаһандану шартындағы Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігі  

Национальная безопасность Казахстана в условиях глобализации 

National security of Kazakhstan in the conditions of globalization 

Курстың мақсаты: жаһандану жағдайында Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігінің 

жай-күйін бағалауда объективті шынайы көзқарасты қалыптастыру. 

Курстың мазмұны: ұлттық және саяси қауіпсіздік ұғымдары, саяси тұрақтылықты 

нығайту жолдары, тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің әлеуметтік және саяси қауіпсіздігіне 

қауіп-қатерлерге қарсы тұру мүмкіндіктері.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) жұтылып бара жатқан әлем жағдайында әлеуметтік және саяси қауіпсіздік 

қатерлерінің типологиясын, эволюциясын және әсерін, қоғамда тұлғаның да, түрлі 

әлеуметтік топтардың да өмірлік маңызды мүдделерін, құқықтары мен бостандықтарын 

сақтауды, жаһанданудың әлеуметтік салдарларының тұлға мен қоғамның қауіпсіздігіне 

әсерін түсіну;  

2) қауіпсіздікті қамтамасыз ету тетігін, оның мәні мен өзара байланысын, жұмыс 

істеу ерекшеліктерін қолдану; 

3) Қауіпсіздікті талдауға пәнаралық тәсілді қолдану;  

4) халықтың өмірлік маңызды мүдделерінің қауіпсіздігі мен қорғалуының жай-

күйін объективті шынайы көзқарас негізінде бағалау; 

5) Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігінің жай-күйін зерделеуде және 

болжауда деректер мен әдебиеттерді талдау. 

 

Целью изучения курса является: помощь будущим специалистам 

специализирующимся на проблемах безопасности выработать объективный 

реалистический подход к оценке состояния национальной безопасности Казахстана в 

условиях глобализации. 

Содержание курса: понятия национальная и политическая безопасность, пути 

укрепления политической стабильности, возможности противостояния угрозам 

социальной и политической безопасности личности, общества и государства.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) понимать типологию, эволюцию и влияние угроз социальной и политической 

безопасности в условиях глоализирующегося мира, соблюдение в обществе жизненно 

важных интересов, прав и свобод как личности, так и различных социальных групп, 

влияние социальных последствий глобализации на безопасность личности и общества;  

2) применять механизм обеспечения безопасности, его сущность  и взаимосвязи, 

особенности функционирования; 

3) применять междисциплинарный подход к анализу безопасности;  

4) на основе объективного реалистического подхода оценивать состояние 

безопасности и защищенности жизненно важных интересов населения; 

5) анализировать источники и литературу в изучении и прогнозировании состояния 

национальной безопасности Республики Казахстан.  

 

The purpose of the course is to help future specialists specializing in security issues to 

develop an objective realistic approach to assessing the state of national security of Kazakhstan 

in the context of globalization. 

Course content: concepts of national and political security, ways to strengthen political 

stability, the possibility of confronting threats to social and political security of the individual, 

society and the state.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) to understand the typology, evolution and impact of threats to social and political 

security in a globalizing world, the observance in society of vital interests, rights and freedoms 

of both the individual and various social groups, the impact of social consequences of 

globalization on the security of the individual and society;  

2) to apply the security mechanism, its essence and interrelations, features of functioning; 

3) apply an interdisciplinary approach to security analysis;  
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4) on the basis of an objective realistic approach to assess the state of security and 

protection of vital interests of the population; 

5) analyze sources and literature in the study and forecasting of the state of national 

security of the Republic of Kazakhstan. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазіргі геосаяси тұжырымдамалар  

Современные геополитические концепции  

Modern geopolitical concepts 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

ҚР сыртқы саясат доктринасы  

Внешнеполитическая доктрина Республики Казахстан  

Modern geopolitical concepts 

 

 

Аймақтың әлеуметтік-саяси жағдайын талдау әдістері мен  техникасы 

Методы и техника анализа социально-политической ситуации региона 

Methods and techniques for analyzing the socio-political situation of the region 

Пәннің мақсаты: аймақтың әлеуметтік-саяси жағдайын талдау, диагностикалау 

және болжау, модельдеу және жобалау әдіснамалық тәсілдерін және тұжырымдамалық 

модельдерін зерттеу және қолдану, аймақтың әлеуметтік-саяси жағдайын талдау үшін 

нақты сараптамалық құралдарды қолдану. 

Курстың мазмұны: проблемалық-саяси жағдай: құрылымы, түрлері, міндеттері. 

Саяси жағдайлардың түрлері мен модельдері. Проблемалық - саяси жағдайдың негізгі 

үлгілері: саяси оқиғаларды дескриптивті талдау: түрлері мен әдістері. Саяси деректер 

жинау және ақпараттық базаны қалыптастыру. Деректерді эмпирикалық зерттеуде 

«оқиғаларды талдау» әдісі («оқиғаларды талдау»). Саяси жағдайларды диагностикалау: 

түрлері мен әдістері. Саяси болжау: түрлері мен әдістері. Тәжірибелік ұсыныстарды 

әзірлеу және сараптамалық материалдарды біріктіру. 

Курс бойынша жұмыс нәтижесінде білім алушы: 

1) саяси талдаудың базалық тәсілдерін, модельдерін және қағидаттарын түсіну; 

2) қолданбалы саяси зерттеудің бағдарламасы мен әдістемесін әзірлеу; 

3) проблемалық-саяси ахуалдың жұмыс моделін операциализациялау; 

4) қолданбалы саяси талдау жүргізу кезінде деректерді жинау мен өңдеудің негізгі 

әдістерін меңгеру;  

5) проблемалық-саяси жағдайдың диагнозын жүзеге асыру; 

6) саяси жағдайды болжауды жүзеге асыруға құқығы бар. 

 

Цель изучения дисциплины: изучения и использование методологических подходов 

и концептуальных моделей политики в анализе социально-политической ситуации 

региона,  диагностики и прогностики, моделирования и проектирования, с применением 

специфических экспертных инструментов для анализа социально-политической ситуации 

региона. 

Содержание курса: Проблемно-политическая ситуация: структура, виды, задачи. 

Виды и модели политических ситуаций. Основные модели проблемно-политической 

ситуации: Дескриптивный анализ политических событий: виды и методы. Сбор 

политических данных и формирование информационной базы. Метод "анализа событий" 

("ивент-анализ") в эмпирическом изучении данных. Диагностика политических ситуаций: 

виды и методы. Политическое прогнозирование: виды и методы Разработка практических 

рекомендаций и комплексирование экспертных материалов. 

В результат работы по курсу обучающийся будет: 

1) понимать базовые подходы, модели и принципы политического анализа; 

2) разрабатывать программу и методику прикладного политического исследования; 

3) операционализировать рабочую модель проблемно-политической ситуации; 

4) владеть основными методами сбора и обработки данных при проведении 

прикладного политического анализа;  

5) осуществлять диагноз проблемно-политической ситуации; 
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6) осуществлять прогноз политической ситуации. 

 

The purpose of studying the discipline: the study and use of methodological approaches 

and conceptual models of policy in the analysis of the socio-political situation of the region, 

diagnosis and prognosis, modeling and design, using specific expert tools to analyze the socio-

political situation of the region. 

Course content: Problem-political situation: structure, types, tasks. Types and models of 

political situations. The main models of the problem-political situation: A descriptive analysis 

of political events: types and methods. Collection of political data and the formation of an 

information base. The method of "event analysis" ("event analysis") in the empirical study of 

data. Diagnostics of political situations: types and methods. Political forecasting: types and 

methods Development of practical recommendations and integration of expert materials. 

As a result of the course the student will: 

1) understand basic approaches, models and principles of policy analysis; 

2) develop a programme and methodology for applied policy research; 

3) operationalize the working model of the problem-political situation; 

4) know the basic methods of data collection and processing for applied policy analysis;  

5) to carry out the diagnosis of the problem-political situation; 

6) to forecast the political situation. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Саяси теориялар және тарихы пәндерінің барлығы  

Все дисциплины истории и теории политики  

All disciplines of history and theory of politics 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/Postrequisites: 

Өндірістік  тәжірибелер. Саяси технологиялар 

Практика производственная, Политические тенологии  

Production practice, Political technology 

 

 


