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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы /  

The Passport of Education Program  

Қолдану саласы/ 

Область применения /  

Application area 

Осы білім беру бағдарламасы 5.03.001-2004 ҚР ГОСО негізінде 

жасалынған. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-де «5В020200 

Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша бакалаврларды 

дайындауда қолданылуы және сақталуы міндетті. / Настоящая 

образовательная программа разработана на основе ГОСО РК 

5.03.001-2004 и обязательна для применения и соблюдения ЕНУ 

им. Л.Н. Гумилева, осуществляющего подготовку бакалавров по 

специальности «5В020200 – Международные отношения» / The 

education program is developed on the basis of the State Educational 

Establishment of the Republic of Kazakhstan 5.03.001-2004 and is 

obligatory for application and observance by L.N. Gumilyov  ENU that 

provides training bachelors on the specialty "5В020200 - International 

Relations" 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы/ 

Код и наименование 

образовательной программы/  

The code and name of 

education program 

«5В020200 - Халықаралық қатынастар» / 

 «5B020200-Международные отношения» /  

"5В020200 - International Relations" 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы/ 

Нормативно-правовое 

обеспечение /  

The regulatory and legal 

support 

27.07.2007 жылғы №319-111 ҚР «Білім туралы» заңы; 

ҚР - ның Білім және ғылым министрлігінің 20.04.2011 жылғы № 

152 бұйрығы: Кредиттік технология бойынша оқытуда оқу 

үдерісін ұйымдастыру Ережесі; 

ҚР – ның ГОСО 2012 жылғы 23 тамыз № 1080 «Жоғары оқу орны. 

Бакалавриат. Негізгі ережелер»; 

ҚР-ның 5.03.001-2004 ГОСО «Жоғары маман оқыту орны. 

Бакалавриат. «5В020200 - Халықаралық қатынастар» мамандығы» 

/ Закон РК «Об образовании» от 27.07.2007 года №319-111; 

Приказ МОН РК от 20.04.2011 года № 152 Правила организации 

учебного процесса по кредитной технологии обучения; 

ГОСО РК от 23 августа 2012 года № 1080 «Высшее образование. 

Бакалавриат. Основные положения»; 

ГОСО РК 5.03.001-2004. «Образование высшее профессиональное. 

Бакалавриат. По специальности «050202 – Международные 

отношения». / Law of the Republic of Kazakhstan "On Education" of 

July 27, 2007 № 319-111; 

Order of the Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan as of April 20, 2011 № 152 Rules for the organization of 

the educational process on credit technology training; 

State Educational Establishment of the Republic of Kazakhstan from 

August 23, 2012 № 1080 "Higher education. Undergraduate. Basic 

provisions "; 

State Unitary Enterprise of the Republic of Kazakhstan 5.03.001-2004. 

"Higher professional education. Undergraduate. On the specialty 

"050202 - International Relations". 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы/ Карта профиля подготовки 

в рамках образовательной программы/ Profile map of education program 

ББ мақсаты/ 

ЦельОП /  

Objective of EP 

Халықаралық қатынастар саласынды іргелі білімді меңгерген және 

қолдана білетін халықаралық ӛзара әрекеттестіктің мәселелері мен 

кешенді сұрақтарын талдауға дағдыланған бәсекеге қабілетті 



 
 

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

 

бакалаврларды дайындау / Подготовка конкурентоспособных 

бакалавров, освоивших и способных применять фундаментальные 

знания в сфере международных отношений, обладающих 

базовыми навыками анализа комплексных вопросов и проблем 

международного взаимодействия. / Preparation of competitive 

bachelors who have mastered and are able to apply fundamental 

knowledge in the field of international relations, together with basic 

skills in the analysis of complex issues and problems of international 

interaction. 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/ 

Концепция образовательной 

программы /  

The concept of education 

program 

Бағдарлама халықаралық қатынастардың үш ӛлшемінің бірін терең 

зерттеуді ұсынады: дипломатия және сыртқы саясат, халықаралық 

экономикалық қатынастар, халықаралық жүйені халықаралық 

құқықтық реттеу / Программа предлагает фокусирование на одном 

из трех измерений международных отношений: дипломатия и 

внешняя политика, международные экономические отношения, 

международно-правовое регулирование международной системы / 

The program suggests focusing on one of the three dimensions of 

international relations: diplomacy and foreign policy, international 

economic relations, international legal regulation of the international 

system. 

 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже:  

Присуждаемая степень:  

Awarded degree: 

5В020200-Халықаралық қатынастар мамандығы бойынша 

гуманитарлық білімдердің бакалавры / Бакалавр гуманитарных 

знаний по специальности 5В020200 – «Международные 

отношения» / Bachelor of Arts on the specialty 5B020200 - 

"International Relations" 

Маманның лауазымдарының 

тізімі/ 

Перечень должностей 

специалиста / 

List of a specialist’ spositions 

«Халықаралық қатынастар» оқыту бағдарламасы бойынша 

бітіруші – бакалавр ҚР Сыртқы Істер Министрлігі, мемлекеттік 

басқарудағы әртүрлі органдар мен сыртқы саяси қатынастар 

саласында жұмыс жасайтын ҚР ұйымдарында, халықаралық 

ұйымдарда, трансұлттық корпорацияларда : референт, сарапшы, 

халықаралық қатынастар саласы бойынша кеңесші, сыртқы саясат 

шолушысы, сәйкес шетел тілі бойынша референт-аудармашы, ҚР 

білім және ғылым беру ұйымдарында қызметші, стандартты 

номенклатуралық лауазымдары жоғары мамандандырылған білімі 

бар мамандарды ауыстыру үшін кӛзделген лауазымдарда жұмыс 

жасауға дайындалған / Выпускник-бакалавр образовательной 

программы “Международные отношения” подготовлен для работы 

в Министерстве иностранных дел РК, различных органах 

государственного управления и организациях РК, работающих в 

сфере внешнеполитических отношений, международных 

организациях, транснациональных корпорациях: референт, 

эксперт, консультант в области международных отношений, 

внешнеполитический обозреватель, переводчик-референт по 

соответствующему иностранному языку, сотрудник научных и 

образовательных организаций Республики Казахстан и на 

должностях, предусмотренных для замещения специалистами с 

высшим специальным образованием типовыми номенклатурными 

должностями / The graduate-bachelor of the educational program 
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"International Relations" are trained to work in the Ministry of Foreign 

Affairs of the Republic of Kazakhstan, various government bodies and 

organizations of the Republic of Kazakhstan, international 

organizations, transnational corporations in the positions of referent, 

expert, consultant in international relations, foreign policy 

commentator, interpreter-referent in relevant foreign language, 

scientific and educational organizations of the Republic of Kazakhstan 

and on posts foreseen for replacement by specialists with higher special 

education of standard nomenclature positions. 

Кәсіби қызмет саласы/ 

Область профессиональной 

деятельности / 

The area of professional 

activity 

Халықаралық қатынастар жүйесі, халықаралық ұйымдар мен 

бірлестіктердің қызметі, әлемдік саясат дамуының тенденциялары 

мен мәселелері, ҚР және басқа мемлекеттердің ұлттық 

қауіпсіздігін сақтау бойынша сұрақтар, мемлекеттік  басқару 

органдары мен ҚР педагогикалық қызметінің, сыртқы саяси 

қатынастар саласында жұмыс жасайтын ұйымдардың қызметі / 

Система международных отношений, деятельность 

международных организаций и объединений, проблемы и 

тенденции развития мировой политики, вопросы национальной 

безопасности Республики Казахстан и других государств, 

деятельность органов государственного управления и организаций 

Республики Казахстан, работающих в сфере внешнеполитических 

отношений, педагогическая деятельность / The system of 

international relations, the activities of international organizations and 

associations, the problems and trends in the development of world 

politics, the issues of national security of the Republic of Kazakhstan 

and other states, the activities of government bodies and organizations 

of the Republic of Kazakhstan working in the field of foreign policy 

relations, and pedagogical activity. 

 

Кәсіби қызмет объектісі/ 

Объект  профессиональной 

деятельности /  

The object of professional 

activity 

Әлемдік саясат, қазіргі заманғы қақтығыстар және оларды реттеу 

әдістері, геосаясат негіздері, дипломатиялық этикет және 

протокол, дипломатия тарихы, әлемдік қауымдастықтың кіші 

жүйелері, халықаралық қатынастар, халықаралық оқиғаларға, 

қазіргі әлемнің жаһандық мәселелеріне елеулі әсер ете алатын 

халықаралық ұйымдар қызметінің тәжірибелік және теориялық 

аспектілері / Мировая политика, современные конфликты и 

методы их урегулирования, основы геополитики дипломатический 

этикет и протокол, история дипломатии, подсистемы мирового 

сообщества, международные отношения, практические и 

теоретические аспекты деятельности международных 

организаций, способные оказывать существенное влияние на 

международные события, глобальные проблемы современного 

мира / World politics, modern conflicts and methods of their 

settlement, the bases of geopolitics, diplomatic etiquette and protocol, 

the history of diplomacy, subsystems of the international community, 

international relations, practical and theoretical aspects of the activities 

of international organizations that can significantly influence 

international events and global problems of the modern world. 
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Кәсіби қызмет функциялары/ 

Функции  профессиональной 

деятельности /  

Functions of professional 

activity 

 «5В020200 – Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша 

бакалавр келесі функцияларды орындай алады: 

 - халықаралық қатынастар жүйесіндегі оқиғалар мен 

құбылыстарды, ҚР сыртқы саясатының ӛзекті мәслелерін талдау 

және сыртқы саяси міндеттерді  қалыптастыру; 

- ақпараттық-талдамалық жұмыстарды ұйымдастыру; 

- сыртқы саясат саласында жұмыс істейтін ҚР – ның мемлекеттік 

басқару органдары мен ведомстволарына арналған сыртқы саяси 

шешімдерді дайындауға және іске асыруға ғылыми негізделген  

тәжірибелік ұсыныстарды әзірлеу; 

- мемлекеттік және мемлекеттік емес кәсіпорындар мен 

ұйымдардың халықаралық құрылымдардың жұмысын 

ұйымдастыру / Бакалавр по специальности «5В020200 - 

Международные отношения» может выполнять следующие 

функции: 

- анализ событий и явлений в системе международных отношений, 

актуальных проблем внешней политики Республики Казахстан и 

постановка внешнеполитических задач; 

организация информационно-аналитической работы; 

выработка научно обоснованных практических рекомендаций для 

органов государственного управления и ведомств Республики 

Казахстан, работающих в сфере внешнеполитических отношений, 

в подготовке и осуществлении внешнеполитических решений; 

оказание консультативной помощи в рамках вопросов 

региональной и международной обстановки; 

-организация работы международных структур государственных и 

негосударственных предприятий и организаций / A bachelor in the 

specialty of "5В020200 - International Relations" can perform the 

following functions: 

- the analysis of events and phenomena in the system of international 

relations, topical problems of the foreign policy of the Republic of 

Kazakhstan and the formulation of foreign policy tasks; 

organization of information and analytical work; 

development of scientifically sound practical recommendations for 

government bodies and departments of the Republic of Kazakhstan, 

working in the field of foreign policy relations, in the preparation and 

implementation of foreign policy decisions; 

providing advice on regional and international issues; 

-organization of the work of international structures of state and non-

state enterprises and organizations. 

Кәсіби қызмет түрлері/  

Виды профессиональной 

деятельности/  

Types of professional activity 

 «5В020200 – Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша 

бакалаврлар зерттеушінің, басқарушының, машықтанушының үш 

бірлікті дағдыларына ие жас маманға тиесілі заманауи талаптарға 

сай болуы керек және келесі кәсіби қызметтерді орындауға 

қабілетті болуы керек: 

Ақпараттық – шығармашылық – жоғары кәсіби деңгейді және 

іргелі гуманисттік негізді иеленіп, ақпараттық ағымдарды (БАҚ, 

ғаламтор және т.б.) шығармашылық, тәуелсіз, сыни тұрғыдан 

ӛңдей алу және болып жатқан оқиғаларды объективті және 

шынайы сипатын жасау үшін қолдану; 

Ақпараттық – референттік – ақпараттарды реферат, қызметтік 

жазба, есептерді жасауда шығармашылық, тәуелсіз, сыни тұрғыдан 
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пайдалана алу; 

Ақпараттық – аналитикалық – аналитикалық ойлау дағдыларын 

меңгеру, алынған ақпараттарды білікті ӛңдеу үшін ақпараттық 

ағымдарды кәсіби түрде пайдалана білу, ақиқаттың қазіргі 

оқиғалары мен құбылыстарына толық талдау жасау, 

басқарушылық-ұйымдастырушылық жұмыс дағдыларына ие бола 

отырып, шетелдік ведомстволар, бӛлімшелер, агенттіктер мен 

үкіметтік емес ұйымдар (министрліктер, әкімдіктер, Президент 

кеңсесінің, ҚР Премьер-министрліктер және т.б. ұйымдар) басқару, 

ӛзіңе бағынатын ұжымда жауапты шешімдер қабылдау және 

олардың орындалуын қадағалау; 

Ғылыми-зерттеулік – халықаралық қатынастар мамандығы 

бойынша дағдыларына сәйкес халықаралық қатынастар маманы 

тарих саласында немесе осы екі пәннің қиылысында магистрлік 

диссертациясын жазу мақсатында аспирантура мен 

докторантурада оқуын жалғастыра алады; 

Консультациялық – сарапшы – білікті консультациялар беру және 

халықаралық қатынастар, дипломатия бойынша ұлттық және 

аймақтық сыртқы саясат бойынша сарапшы болу; 

Білім берушілік – еліміздің жоғары оқу орындарында заманауи 

қоғамның гуманитарлық мәселелерін шешуде жауапкершілік 

кӛтеру және елде білім беруді жаңғыртуға, жоғары білім беруді 

әртараптандыруға жәрдемдесу / Бакалавры по специальности 

«5В020200 - Международные отношения» должны 

соответствовать современным требованиям к молодому 

специалисту, обладающему триедиными навыками исследователя, 

управленца, практика, и способного выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности: 

Информационно-творческая - имея высокий профессиональный 

уровень и фундаментальную гуманистическую основу, уметь 

творчески, независимо и критично обрабатывать информационные 

потоки (из СМИ, Интернета и т.д.) и использовать для создания 

объективной и реалистичной картины происходящих событий и 

явлений действительности. 

Информационно-референтская - уметь творчески, независимо и 

критично использовать информацию для составления рефератов, 

служебных записок, справок, докладов и т.п. 

Информационно-аналитическая - получая навыки аналитического 

мышления, уметь профессионально использовать 

информационные потоки для квалифицированной обработки 

получаемых данных, давая при этом детальный анализ 

происходящих событий и явлений действительности. 

Управленческая - имея навыки организаторской работы, 

руководить внешнеполитическими отделами, департаментами, 

структурами государственных и негосударственных ведомств 

(министерств, акиматов, аппарата президента, премьер-министра, 

организаций, и т.п.); принимать ответственные решения и отвечать 

за их исполнение в коллективе, который тебе подчиняется. 

Научно-исследовательская - имея навыки научной и 

исследовательской работы, специалист по международным 

отношениям может продолжить свое обучение в аспирантуре и 

докторантуре с целью написания диссертации, как в области 
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исторической науки, так и политической науки, либо на стыке 

этих дисциплин. 

Консультационно-экспертная - давать квалифицированные 

консультации и выступать в роли эксперта по вопросам 

международных отношений, дипломатии, национальной или 

региональной внешней политике. 

Образовательная - стать преподавателем и нести социальную 

ответственность при решении гуманитарных проблем 

современного общества в высших учебных заведениях страны; 

способствовать модернизации образования в стране и 

осуществлению диверсификации высшего образования / Bachelors 

in the specialty of "5В020200 - International Relations" have to meet 

the modern requirements for a young specialist with three-track skills 

of the researcher, manager, practitioner, and capable of performing the 

following types of professional activities: 

Informational-creative - having a high professional level and a 

fundamental humanistic basis, be able to creatively, independently and 

critically process information flows (from the media, the Internet, etc.) 

and use it to create an objective and realistic picture of current events 

and phenomena of reality. 

Information-referential - be able to creatively, independently and 

critically use information to compose abstracts, service notes, 

references, reports, etc. 

Informational-analytical - getting the skills of analytical thinking, be 

able to professionally use information flows for the qualified 

processing of the received data, while giving a detailed analysis of 

current events and phenomena of reality. 

Managerial - having the skills of organizing work, managing foreign 

policy departments, structures of state and non-state departments 

(ministries, akimats, presidential staff, prime minister, organizations, 

etc.); take responsible decisions and be responsible for their 

implementation in the team that obeys you. 

Research - having the skills of scientific and research work, an expert 

in international relations can continue education in postgraduate studies 

with a view to writing a dissertation, both in the field of historical 

science and political science, or at the junction of these disciplines. 

Consultative-expert - to give qualified consultations and act as an 

expert on international relations, diplomacy, national or regional 

foreign policy. 

Educational - to become a teacher and to bear social responsibility 

when solving the humanitarian problems of modern society in higher 

educational institutions of the country; to promote modernization of 

education in the country and implementation of higher education 

diversification 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций 

 

Кәсіби 

құзыреттілік/ 

Профессиональные 

компетенции (ПК) / 

Professional 

Competences 

 

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/  

Результат обучения (единицы ПК)/ 

The result of training(PC units) 

Оқыту нәтижесін 

қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлшері) 

пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, 

формирующих результаты 

обучения (единицы 

компетенций) / 

The name of courses that 

form the results of training 

(units of competences)  

КҚ
А
 Дипломатия 

мен дипломатиялық 

қызметті талдау 

саласында  

ПК
А
 в области 

анализа дипломатии 

и дипломатической 

службы  

PC
А
 in the field of 

analysis of diplomacy 

and diplomatic servise 

 

А
КҚ1

Мемлекеттің сыртқы саяси қызметінің 

маңызды және жаңа бағыты – қоғамдық 

дипломатия жӛнінде білімін қалыптастыру; 

дипломатиялық қызметтің ерекшеліктерін 

сараптай білу  

А
ПК1

 Формировать знание публичной 

(общественной) дипломатии как одного из 

важных и относительно новых направлений 

внешнеполитической деятельности 

государства; уметь анализировать 

особенности дипломатической службы 

различных государств  

А
PC1

A (PC3) Form the knowledge of public 

diplomacy as one of the important and relatively 

new directions of the foreign policy activity of 

the state; be able to analyze the features of the 

diplomatic service of various states 

Дипломатияның генезисі 

және эволюциясы  

Генезис и эволюция 

дипломатии 

Genesis and evolution of 

diplomacy 

Дипломаттың ақпараттық-

коммуникативті қызметі  

Информационно-

коммуникативная 

деятельность дипломата  

Information and 

Communication Activities of 

Diplomat 

Жариялылық дипломатия 

Публичная дипломатия 

Public Diplomacy 

Экономикалық дипломатия 

Экономическая дипломатия 

Economic Diplomacy 

А
КҚ2

Мемлекеттердің сыртқы саяси 

қызметіндегі жаңа бағыттардың бірі ашық 

дипломатияны зерттеуді қалыптастыру; 

мемлекеттердің дипломатиялық қызмет 

жүйелерін талдау қабілеттерін дамыту 

А
ПК2

 

Формировать знание публичной 

(общественной) дипломатии как одного из 

важных и относительно новых направлений 

внешнеполитической деятельности 

государства; уметь анализировать 

особенности дипломатической службы 

различных государств 

А
PC2

To study public diplomacy as one of the 

most important and relatively new dimension of 

state foreign policy; to distinguish the features of 

diplomatic services of various states 

 

Халықаралық деңгейдегі іс-

шараларды дайындау және 

ӛткізу 

Организация и проведение 

мероприятий 

международного уровня 

Organization and Support of 

International Events 

Мемлекеттің сыртқы саяси 

доктринасын қалыптастыру 

Формирование 

внешнеполитической 

доктрины  государства 

The formation of foreign 

policy doctrine of the state 
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А
КҚ3

Дипломатиялық және консулдық 

қызмет дамуының негізгі аспектілерінің 

болуы; халықаралық қатынастар мен 

мемлекеттердің сыртқы саясатындағы 

міндеттердің жүзеге асырылуындағы 

дипломатиялық және консулдық қызметтің 

орны мен ролін кӛрсету; ҚР СІМ-дегі 

мамандандырылған қызметіне дайындық, 

сондай-ақ ҚР мен шетелдердегі 

дипломатиялық жіне консулдық 

ӛкілдіктердегі қызметке дайындық  

А
ПК3

Иметь основные аспекты развития 

дипломатической и консульской службы; 

показать место и роль дипломатической и 

консульской службы в реализации задач 

внешней политики государств и в 

международных отношениях; готовность к 

профессиональной деятельности в МИД РК, 

дипломатических представительствах и 

консульствах Республики Казахстан и 

зарубежных стран  

А
PC3

 A (PC1) Have the main aspects of the 

development of the diplomatic and consular 

service; to show the place and role of the 

diplomatic and consular services in the 

implementation of the tasks of foreign policy of 

states and in international relations; readiness for 

professional activities in the MFA of the RK, 

diplomatic missions and consulates of the 

Republic of Kazakhstan and foreign countries 

ҚР сыртқы саясатының 

аймақтық аспектілері 

Региональные аспекты 

внешней политики РК 

Regional Aspects of Foreign 

Policy of the Republic of 

Kazakhstan 

Әлемде ҚР позитивті 

имиджін қалыптастыру 

тетіктері 

Механизмы продвижения 

позитивного имиджа РК на 

мировой арене 

Promotion of Positive Image 

of the Republic of Kazakhstan 

in the World 

А
КҚ4

Әлемнің әр түрлі аймақтарындағы 

интеграцияның теориялық және құқықтық 

негіздерін талдай білу, аймақтық саяси 

құқықтық жүйелерді салыстырмалы талдау 

дағдысына ие болу; еуразиялық кеңістіктегі 

интеграцияны зерттеудің саяси құқықтық 

факторлары мен әдістерінің түрлерін және 

әрекет механизмдеріне ие болу 

А
ПК4

Уметь анализировать теоретические и 

правовые основы интеграции в различных 

регионах мира, обладать навыками 

сравнительного анализа региональных 

политико-правовых систем; иметь 

представление о современном состоянии 

правового механизма осуществления 

интеграции на постсоветском пространстве 

А
PC4

To know and understand the theoretical 

and legal basis of integration within the CIS, the 

legal mechanisms of functioning of the 

CIS and types of research methods of political 

Әлемдік интеграция: 

теориясы және тәжірибесі 

Мировая интеграция: теория 

и практика  

Global Integration: Theory and 

Practice 

Еуропалық интеграцияның 

саяси аспектлері  

Политические аспекты 

европейской интеграции 

Political Acpects of European 

Integration 

Медиаторлық және 

халықаралық дағдарыстарды 

реттеу  

Медиаторство и 

регулирование 

международных кризисов  

Mediation and International 

Crisis Management 

ЕО және ОА ӛзара 
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and legal factors of integration within the CIS; to 

have a notion about the current state of the legal 

mechanism of integration within the CIS; to 

have notion on factors, stages,  regularities and 

features of political and legal development of 

countries of the region; to be able to analyze 

issues in sphere of state and political 

development of the SEA at the end of XX – the 

beginning of XXI century; to be able to compare 

ways of formation of political systems in various 

states of Southeast Asia; to be able to analyze 

the theoretical and legal foundations of 

integration in various regions of the world, 

mastering skills of comparative analysis of 

regional political and legal systems. 

ықпалдастығы 

Взаимодействие ЕС и ЦАР 

Cooperation between the EU 

and Central Asia 

КҚ
B
 Халықаралық 

қатынастардың 

экономикалық 

аспектілерін зерттеу 

саласында  

ПК
B
 в области 

исследования 

экономических 

аспектов 

международных 

отношений  

PC
B
 in the field of 

analysis of economic 

aspects of 

international relations 

B
КҚ1

Халықаралық экономикалық 

ұйымдархалықаралық экономикалық 

қатынастардың негізгі субъектісі ретінде 

әсерін зерттеу; халықаралық экономикалық 

(ТҰК, халықарлық ұйымдар) қатынастар 

акторын түсіну; қазіргі заманғы 

экономикалық стратегияларды жаһандық 

экономикалық басқарудың аймақтық және 

жаһандық деңгейдегі функцияларға 

байланысты зерттеу 

В
ПК1

Изучение влияния международных 

экономических организаций как основных 

акторов международных экономических 

отношений; демонстрировать знания об 

акторах международных экономических 

отношений (ТНК, международные 

организации); изучение современных 

экономических стратегий в зависимости от 

функций, выполняемых на региональном и 

глобальном уровнях мирового 

экономического хозяйства 

В
PC1

To study new actors of international 

relations, such as multinational companies and 

international organizations specializing on the 

issues of regulation of world trade; to 

demonstrate knowledge of the actors of 

international economic relations (TNCs, 

international organizations); to study current 

economic strategies, depending on the functions 

at the regional and global levels of world 

economic management 

Халықаралық экономикалық 

ұйымдар  

Международные 

экономические организации 

 International Economic 

Organizations 

Халықаралық саяси 

экономия  

Международная 

политэкономия  

International Political 

Economy 

Халықаралық экономикалық 

қатынастардың акторлары 

Акторы международных 

экономических отношений  

Actors of international 

economic relations 

Экономикалық жаһандану 

Экономическая 

глобализация 

Economic Globalization 

B
КҚ2

Халықаралық экономикалық 

қатынастардың акторлары ретінде 

халықаралық экономикалық ұйымдардың 

ықпалын зерттеу; халықаралық 

Сыртқы экономикалық 

қызметтің концептуалды 

негіздері 

Концептуальные основы 

внешнеэкономической 
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экономикалық акторлары (ТҰК, халықаралық 

ұйымдар) туралы білім қалыптастыру; 

әлемдік экономикалық шаруашылық 

деңгейінде аймақтық және жаһандық 

қызметіне байланысты қазіргі экономикалық 

стратегияларды оқыту  

В
ПК2

 Изучение влияния международных 

экономических организаций как основных 

акторов международных экономических 

отношений; демонстрировать знания об 

акторах международных экономических 

отношений (ТНК, международные 

организации); изучение современных 

экономических стратегий в зависимости от 

функций, выполняемых на региональном и 

глобальном уровнях мирового 

экономического хозяйства  

В
PC2

 B (PC1) Study of the influence of 

international economic organizations as the main 

actors of international economic relations; to 

demonstrate knowledge of the actors of 

international economic relations (TNCs, 

international organizations); the study of modern 

economic strategies depending on the functions 

performed at the regional and global levels of 

the world economic economy 

деятельности 

Conceptual Basics of Foreign 

Economic Policy 

Экономикалық 

интеграцияның 

институционаллық негіздері  

Институциональные основы 

экономической интеграции 

Institutional Basis of 

Economic Integration 

ЕО экономикалық 

интеграция моделі  

Модель экономической 

интеграции ЕС  

Model of EU's Economic 

Integration 

B
КҚ3

Аймақтық және жаһандық деңгейіндегі 

экономикалық саясат стратегияларын жүзеге 

асырудағы талдау дағдыларын 

қалыптастыру; энергетикалық фактордың 

ролін бағалау және талдау  

В
ПК3

Формировать навыки анализа 

реализации стратегии экономической 

политики на региональном и глобальном 

уровнях; понимать, анализировать и 

оценивать роль энергетического фактора  

В
PC3 

B (PC2) To develop skills for analyzing 

the implementation of the economic policy 

strategy at the regional and global levels; 

understand, analyze and evaluate the role of the 

energy factor 

ХҚ кӛлік-коммуникациялық 

стратегиялар 

Транспортно-

коммуникационные стратегии 

в МО 

Transport and Communication 

Strategies in International 

Relations 

Қазіргі халықаралық 

шиеленістердің 

экономикалық компонеті 

Экономическая 

составляющая современных 

международных конфликтов 

Economic Component of 

Contemporary International 

Conflicts 

АҚШ сыртқыэкономикалық 

саясатының ӛзекті 

мәселелері 

Актуальные проблемы 

внешнеэкономической 

политики США 

Relevant Issues of USA 

External Economic Policy 
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B
КҚ4

Жаңа индустриалды Латын Америкасы, 

Кариб бассейні және Оңтүстік-Шығыс Азия 

елдерінің халықаралық қатынастар 

жүйесіндегі орны мен ролін жобалау; НИС-

ның экономикалық даму артықшылықтарын 

және мәселелерін, ерекшеліктерін, 

үдерістерін талдау  

В
ПК4

 Проектировать место и роль новых 

индустриальных стран Латинской Америки, 

Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии 

в системе международных отношений; 

анализировать процессы, особенности, 

проблемы и перспективы экономического 

развития НИС  

В
PC4

 B (PC3)  Design the place and role of the 

newly industrialized countries of Latin America, 

the Caribbean and South-East Asia in the system 

of international relations; analyze processes, 

features, problems and prospects for economic 

development of NIS 

Постиндустриалды елдердің 

халықаралық экономикалық 

қатынастардағы рӛлі 

Роль постиндустриальных 

стран в международных 

экономических отношениях 

Role of Postindustrial 

Countries in International 

Economic Relations 

Жаңа индустриалды 

елдердің халықаралық 

экономикалық 

қатынастардағы рӛлі 

Роль НИС в международных 

экономических отношениях 

Role of NIS in International 

Economic Relations 

КҚ
C
 Халықаралық 

қатынастардың 

құқықтық 

аспектілерін зерттеу 

саласында  

ПК
C
 в области 

исследования 

правовых аспектов 

международных 

отношений  

PC
C
 in the field of 

analysis of legal 

aspects of 

international relations 

С
КҚ1

Халықаралық құқықтың даму 

контекстінде мемлекет тәуелсіздігінің 

актуалдық мәселелерін оқытуды қолдану. 

Студенттер мемлекеттердің құқықтық 

субъектіндегі ерекшеліктерімен танысуы, 

қазіргі кезеңдегі мемлекет тәуелсіздігінің 

мәселелері бойынша білімді болуы міндетті. 

Халықаралық құқықтың даму контекстінде 

халықаралық қатынастарды реттеудің 

актуалды мәселелерін түсіну. Халықаралық 

құқықтың реттеуші ролін түсінуді әртүрлі 

жолдар арқылы оқыту  

С
ПК1

 Употреблять изучение актуальных 

проблем государственного суверенитета в 

контексте развития международного права. 

Студенты должны знать особенности 

правосубъектности государств, овладеть 

знаниями о проблемах государственного 

суверенитета на современном этапе. 

Выяснение актуальных проблем 

регулирования международных отношений в 

контексте развития международного права. 

Изучение различных подходов к пониманию 

регулятивной роли международного права  

С
PC1

C (PC1) Use the study of topical problems 

of state sovereignty in the context of the 

development of international law. Students 

should know the peculiarities of the legal 

personality of states, acquire knowledge about 

the problems of state sovereignty at the present 

ХҚ құқықтың реттеушілік 

ролі  

Регулятивная роль права в 

МО 

Regulatory  Role of  Law in 

International  Relations 

Мемлекетаралық 

ынтымақтастықтың 

құқықтық негіздері  

Правовые основы 

межгосударственного 

сотрудничества  

Legal framework of 

international cooperation 

Халықаралық 

қатынастардағы әскери 

фактор 

Военный фактор в МО 

Military Factor in IR 
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stage. Elucidation of actual problems of 

regulation of international relations in the 

context of the development of international law. 

Study of various approaches to understanding 

the regulatory role of international law 

С
КҚ2 

Халықаралық экономикалық 

қатынастардың құқықтық реттелу сипатына 

және жағдайына жаһандану үдерісінің әсер 

етуін зерттеуді қалыптастыру; еңбек 

миграциясын басқару саласындағы 

мемлекеттердің қызметін сараптау 

С
ПК2

Формировать изучение влияния 

процессов глобализации на состояние и 

характер правового регулирования 

международных экономических связей; 

анализировать деятельность государства в 

сфере управления трудовой миграцией 

С
PC2

To study the impact of globalization on the 

state and character of the legal regulation of 

international economic relations; to analyze 

activities of the state to manage labour migration 

Халықаралық нормалардың 

қалыптасуы және 

әмбебаптануы 

Формирование и 

универсализация 

международных норм 

Formation and diffusion of 

international norms  

Халықаралық-құқықтық 

құжаттарды дайындау  

Подготовка и разработка 

международных правовых 

документов 

Drafting International Legal 

Documents 

Трансұлттық терроризммен 

күресудің халықаралық 

құқықтық негіздері 

Международно-правовые 

основы борьбы с 

транснациональным 

терроризмом 

International Legal Framework 

of Combating Against 

Transnational Terrorism 

С
КҚ3

Жаһандану үрдістерінің халықаралық 

экономикалық қатынастарды құқықтық  

реттеудің құрамы мен сипатына әсерін 

зерттеу; еңбек кӛші- қонын басқару 

саласында мемлекеттің қызметін талдау  

С
ПК3

 Формировать изучение влияния 

процессов глобализации на состояние и 

характер правового регулирования 

международных экономических связей; 

анализировать деятельность государства в 

сфере управления трудовой миграцией  

С
PC3

 C (PC2) To form a study of the impact of 

globalization processes on the state and nature of 

the legal regulation of international economic 

relations; to analyze the activities of the state in 

the sphere of labor migration management 

Аймақтық интеграцияны 

реттеудің халықаралық-

құқықтық тетіктері 

Международно-правовые 

механизмы регулирования 

региональной интеграции 

International Legal 

Mechanisms of Regional 

Integration Regulation 

Еуразиялық интеграцияның 

саяси-құқықтық факторлары  

Политико-правовые 

факторы евразийской 

интеграции 

Political and Legal Factors of 

Eurasian Integration 

Аймақтық қауіпсіздіктің 

құқықтық аспектілері 

Правовые аспекты 

региональной безопасности 

Legal Aspects of Regional 
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Security 

С
КҚ4

Аймақтық қауіпсіздік және гендерлік 

саясатқа қатысты халықаралық құқық пен 

халықаралық қатынастардағы қазіргі заманғы 

трендтерін талдауға бағытталған тәсілдерді 

зерттеу және оларды практикада қолдану 

қабілеттерін дамыту 

С
ПК4

Изучение и применение современных 

подходов к анализу новых тенденций в 

международном праве и МО в области 

обеспечения безопасности и гендерной 

политики 

С
PC4

To study and apply modern approaches to 

the analysis of new trends in international law 

and IR in the area of maintenance of security and 

gender policy 

Гендерлік саясаттың 

халықаралық құқықтық 

қамтамасыз етілуі 

Международно-правовое 

обеспечение гендерной 

политики  

International Legal Framework 

for Gender Policy 

Халықаралық құқықтың 

қазіргі заманғы жүйесіндегі 

БҰҰ 

ООН в современной системе 

международного права 

UN in Contemporary System 

of International Law 

Халықаралық еңбек 

миграциясының құқықтық 

реттелуі  

Правовое регулирование 

международной трудовой 

миграции 

Legal Regulation of 

International Labour Migration 

КҚ
D
 Іс-тәжірибе 

саласында  

ПК
D
 в области 

практики  

PC
D
 in the field of 

internship 

D
КҚ1

Тәжірибе барысында дипломатия және 

диломатиялық қарым- қатынастар туралы 

алған білімдерін іс жүзінде қолдану; 

дипломатиялық саладағы халықаралық 

қатынастар мамандығының ерекшелігін 

түсіну; дипломатиялық іс- қағаздарды 

жүргізудің және құжат айналымының 

негіздерін меңгеру; дипломатиялық 

протоколдың және этикеттің нормаларын 

және олардың тәжірибеде қолдану қабілетін 

меңгеру;  

D
ПК1

 Применять полученные в ходе 

обучения знания о дипломатии и 

дипломатических отношениях на практике; 

понять специфику профессии специалиста по 

международным отношениям в 

дипломатической сфере; овладеть основами 

дипломатического делопроизводства и 

документооборота; усвоить нормы 

дипломатического протокола и этикета и 

уметь применять их на практике; 

сформировать представление о технике и 

культуре ведения международного 

дипломатического общения; применять 

знания иностранных языков на практике; 

D
PC1

 To apply the knowledge gained in the 

course of training about diplomacy and 

Оқу практикасы 

Учебная практика 

Educational internship 

Ӛндірістік практика 

Производственная практика 

Industrial externship 
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diplomatic relations in practice; to understand 

the specifics of the profession of a specialist in 

international relations in the diplomatic sphere; 

master the basics of diplomatic records 

management and document circulation; to 

master the norms of the diplomatic protocol and 

etiquette and be able to apply them in practice; 

to form an idea of  the technique and culture of 

international diplomatic communication;  

D
КҚ2

Оқу барысында алған дипломатия және 

дипломатиялық қатынастар туралы 

білімдерін іс-тәжірибеде қолдану; 

дипломатиялық қатынастар саласында 

қызмет ететін халықаралық қатынастар 

маман кәсібінің ерекшеліктерін игеру; 

дипломатиялық құжаттарды жүргізу және 

халықаралық құжаттама негіздерін игеру;  

D
ПК2

Применять полученные в ходе 

обучения знания о дипломатии и 

дипломатических отношениях на практике; 

понять специфику профессии специалиста по 

международным отношениям в 

дипломатической сфере; овладеть основами 

дипломатического делопроизводства и 

документооборота; усвоить нормы 

дипломатического протокола и этикета и 

уметь применять их на практике;  

D
PC2

To apply the knowledge received during 

learning about diplomacy and diplomatic 

relations in practice; to understand a specificity 

of a profession of the expert in international 

relations in diplomatic sphere; to master the 

bases of diplomatic documentation management 

and international document circulation;  

Ӛндірістік практика 

Производственная практика 

Industrial externship 

Дипломалды практика 

Преддипломная практика 

Pre-diploma work internship 

D
КҚ3

Оқу барысында алған экономикалық 

саладағы халықаралық үдерістер туралы 

білімдерін іс-тәжірибеде қолдану; 

экономикалық саладағы халықаралық 

қатынастар бойынша маман кәсібінің 

ерекшеліктерін түсіну; шетел тілінен алған 

білімін іс-тәжірибеде қолдану;  

D
ПК3

Применять полученные в ходе 

обучения знания о международных процессах 

в экономической сфере на практике; понять 

специфику профессии специалиста по 

международным отношениям в 

экономической сфере; применять знания 

иностранных языков на практике;  

D
PC3

To apply the knowledge received during 

learning about international processes in 

Ӛндірістік практика 

Производственная практика 

Industrial externship 

Дипломалды практика 

Преддипломная практика 

Pre-diploma work internship 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=8463_1_2
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economic sphere; to understand a specificity of a 

profession of the expert in international relations 

in economic sphere; to apply knowledge of 

foreign languages into practice;  

D
КҚ4

Құқықтық саладағы халықаралық 

процестер туралы оқу барысында алынған 

білімді тәжірибеде қолдану; құқықтық 

саладағы халықаралық қатынастар бойынша 

маман кәсібінің ерекшеліктерін түсіну; 

D
ПК4

Применять полученные в ходе 

обучения знания о международных процессах 

в правовой сфере на практике; понять 

специфику профессии специалиста по 

международным отношениям в правовой 

сфере; 

D
PC4

To apply the knowledge received during 

learning about international processes in legal 

area; to understand a specificity of a profession 

of the expert in international relations in legal 

sphere; 

Ӛндірістік практика 

Производственная практика 

Industrial externship 

Дипломалды практика 

Преддипломная практика 

Pre-diploma work internship 

 

D
КҚ5

Ғылыми және кәсіби мүдделеріне 

сәйкес мамандығы бойынша кәсіби қызметке 

дайын. Дипломдық жұмысты логикалық 

жүйелеу мен жазуды жүзеге асыру. 

Дипломдық жұмыстың тақырыбы  студенттің 

оқыған  бағытына сәйкес болуы қажет.   

Дипломдық жұмыстың мақсаты теориялық 

ой жүйені дамыту, ақпаратты ӛңдеу мен 

жүйелеу дағдыларын ұштастыру, 

аналитикалық сараптамалар жасау, сыншыл 

кӛзқараста жұмыс жасау, ӛздігінен 

жүргізілген зерттеу нәтижелерін жеткізу 

болып табылады. 

D
ПК5

Готов к профессиональной 

деятельности по специальности соответствии 

с научными и профессиональными 

интересами. Осуществлять логическое 

завершение и оформление дипломной 

работы. Тема дипломной работы должна 

соответствовать избранной траектории. Цель 

дипломной работы состоит в расширении 

теоретических знаний, совершенствовании 

навыков по систематизации и обработке 

информации, умений аналитически и 

критически мыслить, обобщать результаты 

самостоятельного исследования проблемы. 

D
PC5

It is ready to professional activity in the 

specialty according to 

scientific and professional interests. To run 

logical completion and design of the thesis. The 

Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан 

Государственный экзамен по 

специальности 

State examination in a 

speciality 

Дипломдық жобаны жазу 

және қорғау 

Написание и защита 

дипломного проекта 

Writing and defense of 

Bachelor degree diploma 

project 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=8463_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=8463_1_2
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theme of the thesis must comply with the chosen 

track. 

The aim of the thesis is to extend the theoretical 

knowledge, to develop skills of systematization 

and information processing, abilities to think 

critically and analytically, to generalize the 

results of independent research. 

Жалпы кәсіби 

құзыреттілік/ 

Общепрофессионал

ьные компетенции 

(ОПК) /  

General professional 

competences (GPC) 

Оқыту нәтижесі (ОПК млшері) /  

Результат обучения (единицы ОПК) / 

The result of training(GPC units) 

Оқыту нәтижесін 

қалыптастыратын   

(құзыреттілік мөлшері) 

пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, 

формирующих результаты 

обучения (единицы 

компетенций) / 

The name of courses that 

form the results of training 

(units of competences) 

ЖКҚ
А
 Қазақ (орыс) 

және шет 

тілдерін кәсіби 

қызмет 

саласында қолдануға 

қабілеттілік. 

 

ОПК
А
 Способность 

к использованию 

казахского (русского) 

и иностранного языка 

в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

GPC
А
 Ability to use 

of Kazakh 

(Russian) and foreign 

languages in the sphere 

of professional activity. 

А
ЖКҚ1

Халықаралық конференцияларда 

баяндама жасай алады, ғылыми 

мақала дайындайды, халықаралық дерек 

кӛздерінен кәсіби 

мағынадағы ақпарат ала алады. 

А
ОПК1

Получает информацию 

профессионального содержания из 

международных источников, готовит 

научные статьи, выступает с 

докладами на международных конференциях. 

А
GPC1

Obtains information of professional 

contents from the international 

sources, prepares scientific articles, makes 

reports at the international 

conferences 

Кәсіби бағытталған шетел 

тілі 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Professionaly oriented foreign 

language 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный 

казахский (русский) язык 

Professional Kazakh (Russian) 

language 

ЖКҚ
B1

Халықаралық 

қатынастарды 

сараптау мен зерттеу 

саласында 

ОПК
B1

 в области 

исследования и 

анализа 

международных 

отношений . 

GPC
B1

  in the field of 

research and analysis 

B
ЖКҚ1

Кәсіби қызметте обьект туралы 

тұжырымды қалыптастыру, сондай-ақ 

объекті жайлы, халықаралық қтынастар пәні 

мен әдістемсін ғылым тұрғысынан, 

категорялық-түсінік аппаратының базалық 

элементтерін білу; халықаралық 

қатынастардан алған білімді  

класификациялық әдістемлік сараптама 

жасай білу; алғашқы және соңғы 

ақпараттарды межелеуге үйрену; алған 

білімді қабылдай отырып, түрлі ақпаратты 

Халықаралық қатынастарға 

кіріспе  

Введение в международные 

отношения                                  

Introduction to International 

Relations 

Халықаралық қатынастарды 

сараптау негіздері                                                                                                                            

Основы анализа 

международных отношений 

Foundations of Analysis of 

International Relations 
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of international 

relations 

талдай келе логикалық тұрғыда сараптама 

жасау. 

B
ОПК1

Формировать  представления об 

объекте и сфере профессиональной 

деятельности, а также об объекте, предмете и 

методах международных отношений как 

науки; овладение базовыми элементами 

категориально-понятийного аппарата; 

получение знаний о сущности и 

классификации методов анализа 

международных отношений; обучение 

навыкам первичной и вторичной обработки 

информации; приобретение навыков поиска, 

восприятия и анализа различных форм 

информации и способности выносить 

логические и обоснованные суждения. 

B
GPC1

To give an idea about the object and 

scope of activities of specialist in international 

affairs, as well as about the object, subject and 

methods of international relations as a science, 

mastering basic elements of categorical and 

conceptual apparatus, obtaining knowledge 

about the nature and classification of methods of 

analysis of international relations, mastering 

skills of primary and secondary information 

processing, as well as skills in searching and 

interpreting information, the ability to make 

logical and reasoned judgments. 

Қазіргі заманғы 

халықаралық қатынастарды 

сараптау  бойынша 

практикум                                                                                 

Практикум по анализу 

современных 

международных отношений                                                                                                            

Work shopon the Analysis of 

Contemporary International 

Relations 

ЖКҚ
B2

 Орталық 

Азиядағы ішкі 

саясатты мен 

халықаралық 

қатынастарды 

зерттеу саласында 

ОПК
B2

 в области 

исследования 

внутренней 

политики и 

международных 

отношений в 

Центральной Азии  

GPC
B2

 in the field of 

research of domestic 

policy and  

international 

B
ЖКҚ2

Әлемдегі халықаралық жағдайды 

түсіндіре білу, қауіпсіздікті қамамасыз ету 

және ҚР-ның ағымдағы оқиғалар жағдайында 

орын мен құндылығын анықтау; ҚР- ның 

ұлттық және аймақтық қауіпсіздікті 

қамтамасыз етудегі тетікерін білу  

B
ОПК2

 Уметь интерпретировать 

международную ситуацию в мире, вызовы 

безопасности и уметь определить место и 

значение Республики Казахстан в контексте 

протекающих событий; знать механизмы 

обеспечения национальной и региональной 

безопасности РК.  

B
GPC2

 To be able to interpret the international 

situation in the world, security challenges and be 

able to determine the place and significance of 

the Republic of Kazakhstan in the context of 

ongoing events; know the mechanisms for 

ensuring national and regional security of the 

Republic of Kazakhstan. 

 

Орталық Азиядағы 

әлеуметтік-саяси және 

экономикалық   үдерістер.  

Социально-политические и 

экономические процессы в 

Центральной Азии. 

Social, Political and Economic 

Processes in Central Asia 

Қазақстан Республикасының 

сыртқы саясаты 

 Внешняя политика 

Республики Казахстан                                                                       

Foreign Policy of the Republic 

of Kazakhstan 



 
 

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

 

ЖКҚ
C1 

Мемлекеттердің ішкі 

және сыртқы 

саясатының тарихын 

зерттеу саласында 

ОПК
C1

в области 

исследования 

истории внутренней 

и внешней политики 

стран  

GPC
C1

 in the field of 

research of history of 

domestic and foreign 

policy of countries 

C
ЖКҚ1

ХVII - ХХ ғғ. ХҚ тарихындағы және 

батыс державалар дипломатиясындағы 

негізгі оқиғалар жӛнінде түсінік 

қалыптастыру; жаңа кезеңдегі халықаралық 

қатынастар тарихының фундаменталды 

негіздерін білу; халықаралық қатынастардың 

жаңа заман тарихының негізгі білімдерін 

жүйелеу, жаңа кезең мемлекеттердің даму 

заңдылықтарын және метрополия, отар 

елдерінің ролін анықтау мен талдау; 

халықаралық қатынастар талдау әдістері 

туралы білім алу 

C
ОПК1

Сформировать представление об 

основных событиях в истории 

международных отношений с ХVII по ХХ вв. 

и дипломатии западных держав; изучение 

фундаментальных основ истории 

международных отношений в новое время; 

систематизация знаний касательно истории 

международных отношений в новое время, 

выявление и изучение закономерностей 

развития и роли стран метрополий и колоний 

в новое время; получение знаний о методах 

анализа международных отношений 

C
GPC1

To form notion on the main events of the 

IR history from the XVII to the XX centuries 

and the diplomacy of the Western countries; to 

learn the fundamental basics of international 

relations history in New Era; to systematize the 

fundamental knowledge on history of 

international relations in New Era, to determine 

and investigate the regularities of development 

and role of metropolitan countries and colonies 

in New Era; obtaining knowledge about methods 

of analysis of international relations 

Жаңа замандағы 

халықаралық қатынастар 

тарихы                              

История международных 

отношений в новое время                                   

History of International 

Relationsin New Era 

Жаңарған замандағы 

халықаралық қатынастар 

тарихы                                               

История международных 

отношений в новейшее 

время                                                                              

History of International 

Relations in Modern Era 

ЖКҚ
C2

Дипломатия 

мен дипломатиялық 

қызметті талдау 

саласында  

ОПК
C2

  в области 

анализа дипломатии 

и дипломатической 

службы GPC
C2

 in the 

field of analysis of 

diplomacy and 

diplomatic servise 

C
ЖКҚ2

Дипломатиялық және консулдық 

қызмет дамуының негізгі аспектеріне ие 

болу; мемлекеттің сыртқы саяси мақсаттарын 

жүзеге асыруда және халықаралық 

қатынастардағы дипломатиялық және 

консулдық қызметтің орны мен рӛлі;  ҚР СІМ 

–де, ҚР дипломатиялық  ӛкілдіктері мен 

консульдықтарында, шет елдердегі кәсіби 

қызметке даярлық 

C
ОПК2

Иметь основные аспекты развития 

дипломатической и консульской службы; 

показать место и роль дипломатической и 

консульской службы в реализации задач 

внешней политики государств и в 

международных отношениях; готовность к 

профессиональной деятельности в МИД РК, 

Дипломатиялық және 

ӛкілдік қызмет                                       

Дипломатическая и 

консульская служба                                 

DiplomaticandConsularServic

e 

 

Дипломатиялық протокол 

және этикет 

Дипломатический протокол 

и этикет 

Diplomatic Protocol and 

Etiquette 
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дипломатических  

представительствах и консульствах 

Республики Казахстан и зарубежных стран 

C
GPC2

To learn main aspects of the diplomatic 

and consular service’s development; to 

determine the role and importance of diplomatic 

and consular service in the process of 

implementation of foreign policy of states and in 

international relations; abilities to carry out 

professional activities in the Ministry of Foreign 

Affairs of the Republic of Kazakhstan, in 

diplomatic missions and consulates of the 

Republic of Kazakhstan and foreign countries 

C
ЖКҚ3

Дипломатиялық құжаттамалар мен 

хат алмасулардың түрлеріне ие болу; 

студенттер бойында талаптар мен 

ерекшеліктерге сай дипломатиялық 

құжаттарды құрастыра білу қабілетін 

қалыптастыру;  

C
ОПК3

Владеть  видами дипломатической 

документации и переписки; сформировать у 

студентов навыки составления 

дипломатических документов в соответствии 

со спецификой ситуации и требованиями, 

предъявляемыми к написанию и оформлению 

дипломатической документации;  

C
GPC3

To familiarize students with the types of 

diplomatic documents and coorespondence; to 

develop students’ skills of drafting diplomatic 

documents in accordance with the specific 

sityation and requirements for writing and 

design of diplomatic documents;  

Дипломатиялық 

келіссӛздерді жүргізу 

техникасы 

Техника ведения 

дипломатических 

переговоров 

Diplomatic Negotiations 

Technique 

Дипломатиялық құжаттама                                                                 

Дипломатическая 

документация                                                                   

Diplomatic Documentation 

 

Кӛпжақты дипломатия                                                      

Многосторонняя дипломатия                                                     

Multilateral Diplomacy 

ЖКҚ
D
 Қазіргі 

халықаралық жүйені 

зерттеу саласында  

ОПК
D
 в области 

исследования 

современной 

системы 

международных 

отношений  

GPC
D
 in the field of 

analysis of 

contemporary system 

of international 

relations 

D
ЖКҚ

 Халықаралық шиеленістерді шешудің 

заманауи формалары мен халықаралық 

қоғамдастықтың қолсұғушылық әдістері 

туралы түсінікті қалыптастыру; халықаралық 

қолсұғушылықтың заңды/заңсыз болуының 

критерийлерін игеру 

D
ОПК

Сформировать целостное 

представление о современных формах 

разрешения международных конфликтов, 

методах вмешательства мирового 

сообщества; освоить критерии легитимности 

/ нелигитимности международного 

вмешательства 

D
GPC

 To form notion about modern forms of 

the resolution of international conflicts, methods 

of intervention of the world community; to 

familiarize students with criteria of 

legitimacy/illegitimacy of international 

Геополитика және 

геоэкономика  

Геополитика и геоэкономика  

Geopolitics and Geoeconomics 

ТҰК халықаралық 

қатынастардың акторлары 

ретінде                              

ТНК как акторы 

международных отношений                                                    

Transnational Corporations as 

Actors of International 

Relations                

Халықаралық 

қатынастардың қазіргі 

кездегі мәселелері 

Современные проблемы 

международных отношений  

Current Issues of International 
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intervention Relations 

ЖКҚ
E
 Шет тілдері 

саласында  

ОПК
E
  в области 

иностарнных языков  

GPC
E
  in the field of 

foreign language 

E
ЖКҚ

 Жазбаша, ауызша тілді белсенді игеру 

және болашақ  кәсіби қызметімен 

сабақтасатын  мәтіндерді ауызша, жазбаша 

аударуға ие болу. Шығыс немесе батыс  

тілдерінің бірін кәсіби деңгейде игеру. Тілдік 

дағдыларды кәсіби қызметте қолдану.  

E
ОПК

 Владеть устной и письменной речью, 

навыкам устного и письменного перевода 

текстов, ориентированных на специфику 

будущей профессиональной деятельности. 

Владеть одним из западных или восточных 

языков на профессиональном уровне. 

Применять языковые навыки в 

профессиональной деятельности.  

E
GPC

 To teach students actively use oral and 

written language, make oral and written 

translations of the texts, oriented on their future 

professional activity. 

To have professional knowledge of one of the 

foreign languages.  

Екінші шет тілі ІV 

Второй  иностранный язык 

ІV 

Second Foreign Language, 

Part ІV 

Әмбебап 

құзыреттілік / 

Универсальные 

компетенции (УК) / 

Universalcompetenc

es (UC) 

Оқыту нәтижесі (УК мөлшері) /  

Результаты обучения (единицы УК) /  

The result of training(UC units) 

Оқыту нәтижесін 

қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлшері) 

пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, 

формирующих  

результаты обучения 

(единицы компетенций) / 

The name of courses that 

form the results of  

training (units of 

competences) 

ӘҚ
А1

 Ана тілі және 

шет тілі саласында   

 

УК
А1

 в области 

родного и 

иностранного 

языков 

 

UC
А1

 in the field 

area of native and 

foreign languages 

А
ӘҚ1

Шет тілде тілдесу дағдыларына ие 

болу, оқылған және тыңдалған материалдың 

негізгі ойын ауызша және жазбаша түрде 

жеткізе білу. 

А
УК1

Владеть навыками общения на 

иностранном языке, уметь передать 

основную мысль прочитанного и 

прослушанного в устной и письменной 

форме. 

А
UC1

Possess communication skills in a foreign 

language, be able to retell basic ideas of  oral 

Қазақ (орыс) тілі 1 

Казахский (русский) язык 1 

Kazakh (Russian) language 1 

Шетел тілі 1 

Иностранный язык 1 

Foreign language 1 
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and written forms of texts read and heard 

А
ӘҚ2

Аутентті кәсіби бағытталған мәтіндерді 

интерпретациялау дағдысына ие болу; кәсіби 

тілдесу мәселелеріне қатысты мамандық 

бойынша  терминалогияларды қолдана 

отырып,  алдын-ала дайындалмаған  пікірін 

дұрыс жеткізе алу. 

А
УК2

Владеть навыками интерпретирования 

аутентичных профессионально-

ориентированных текстов; уметь 

продуцировать (воспроизводить) 

неподготовленное высказывание по 

проблемам профессионального общения, 

используя терминологию по специальности 

А
UC2

Be skilled in interpreting authentic 

professionally-oriented texts; be able to produce 

(reproduce) unprepared statements on 

professional communication using specialized 

terminology 

Қазақ (орыс) тілі 2 

Казахский (русский) язык 2 

Kazakh (Russian) language 2 

Шетел тілі 2 

Иностранный язык 2 

Foreign language 2 

ӘҚ
А2

Коммуникаци

я және 

ақпаратты 

пайдалану 

негізінде кәсіби 

міндеттердің 

жиынтығын шешуге 

қабілеттілік. 

УК
А2

  Способность 

решать 

совокупность 

профессиональных 

задач на основе 

использования 

информации и 

коммуникации 

UC
А2

  Ability to 

solve set of 

professional tasks on 

the basis of use of 

information and 

communication 

А
ӘҚ3

Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі 

студенттердің кәсіби қызметтің әртүрлі 

салаларында АКТ-ны қолдана алу туралы 

тұтас кӛзқарасқа ие болуымен және заманауи 

ақпараттық технологиялардың 

мүмкіндіктерін игеру, қолданбалы 

бағдарламалармен, желілер және веб-

қосымшалармен жұмыс істей алуымен 

байланысты. 

А
УК3

Необходимость обучения данной 

дисциплины обусловлена тем, чтобы 

студенты имели целостное представление об 

использовании ИКТ в различных областях 

профессиональной деятельности и уметь 

применять возможности современных 

информационных технологий,   работать с 

пакетами прикладных программ, сетевых и 

веб приложений. 

А
UC3

The necessity of teaching this discipline is 

conditioned by the fact that students have a 

holistic view of the use of ICT in various fields 

of professional activity and be able to use the 

capabilities of modern information technologies, 

work with application programs, network and 

web applications. 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Information-comunication 

technology 

ӘҚ
А3

 Оқу 

дайындық саласында   

 

УК
А3

 в области 

учебной подготовки  

А
ӘҚ4

Салауатты ӛмір сүру салтын ұстануға, 

салауатты ӛмір сүру салты 

туралы әлеуметтік маңызы бар идеяны 

ұстануға қабілетті. 

А
УК4

Способен следовать социально-

Дене шынықтыру /  

Физическая культура / 

Physical Culture (1) 

Дене шынықтыру /  

Физическая культура / 

  Physical Culture (2) 
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UC
А3

in the field of 

academic training 

значимым представлениям о 

здоровом образе жизни, придерживаться 

здорового образа жизни. 

А
UC4

It is capable to follow socially important 

ideas of a healthy lifestyle, to 

adhere to a healthy lifestyle. 

А
ӘҚ5 

Дене шынықтыру құралдары және 

әдістерін, дене тәрбиесінің әдістемелік 

принціптерін меңгереді. Денсаулығын 

нығайту және ағзаның бейімдеу резервтерін 

арттыру үшін оны ӛз бетінше қолданады. 

А
УК5

Владеет методическими принципами 

физического воспитания, методами и 

средствами физической культуры. 

Самостоятельно применяет их для 

повышения адаптационных резервов 

организма и укрепления здоровья. 

А
UC5

Owns the methodical principles of physical 

training, methods and means of physical culture. 

Independently applies them to increase in 

adaptation reserves of an organism and 

strengthening of health. 

Дене шынықтыру /  

Физическая культура / 

  Physical Culture (3) 

Дене шынықтыру /  

Физическая культура /  

Physical Culture (4) 

ӘҚ
B1

Қоғамдағы 

қабылданған 

әлеуметтік-

этникалық 

нормаларды ескере 

отырып, кәсіби 

міндеттердің 

жиынтығын шешуге 

қабілеттілік. 

УК
B1

Способность 

решать 

совокупность 

профессиональных 

задач с учетом 

принятых в 

обществе 

социально-

этнических 

норм. 

UC
B1

Ability to solve 

set of 

professional tasks 

taking into account 

accepted in the society 

of social and ethnic 

norms 

B
ӘҚ1

Қазақстан тарихы және дүниежүзі 

тарихының негізгі кезеңдері, процесстер мен 

нешізгі оқиғалар туралы жүйелу білімге ие 

болу; себеп- салдарлық байланыстарды 

түсіну және отандық тарихьағы негізгі 

мәселелерді талдай білу; тарихи оқиғалари 

мен тұлғалардың әртүрлі нұсқалары ме 

бағалауларына ӛз кӛзқарастарын айқындау 

және ақтай білу; әлеуметтік тәжірибеде, 

қоғамдық қызметте, мәлениетарарлық 

қатынаста тарихи- мәдени білімді қолдана 

білу 

B
УК1

 Владеть  системными знаниями об 

основных периодах, процессах и ключевых 

событиях истории Казахстана и всемирной 

истории; понимать причинно-следственные 

связи и уметь анализировать ключевые 

проблемы Отечественной истории; 

определять и обосновывать свое отношение к 

различным версиям и оценкам исторических 

событий и личностей; уметь применять 

исторические и историко-культурные знания 

в социальной практике, общественной 

деятельности, межкультурном общении  

B
UC1

 To have systemic knowledge of the main 

periods, processes and key events in the history 

of Kazakhstan and world history; understand 

cause-effect relationships and be able to analyze 

Қазақстанның қазіргі  заман 

тарихы 

Современная история 

Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 

Рухани жаңғыру 

  Рухани жангыру 

  Rukhani Zhangyru 



 
 

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

 

key problems of the Fatherland's history; to 

determine and substantiate their attitude to 

different versions and assessments of historical 

events and personalities; be able to apply 

historical and historical and cultural knowledge 

in social practice, social activities, intercultural 

communication 

ӘҚ
B2

 Әлеуметтік 

(тұлғааралық, 

мәдениетаралық, 

азаматтық) 

саласында  

 

 УК
B2

 в области 

социальной 

подготовки 

(межличностные, 

межкультурные, 

гражданские 

компетенции)  

UC
B2

 in social 

training 

(interpersonal, 

intercultural, civic 

competences) 

B
ӘҚ2

Әлеуметтік және гуманитарлық 

ғылымдар саласындағы базалық білімге ие 

болу, ол кеңесті дүниетаныммен және ойлау 

мәдениетімен жоғары білім беретін адамның 

қалыптасуына ықпал етеді.  

B
УК2

 Обладать  базовыми знаниями в 

области социальных, гуманитарных наук,  

способствующих формированию 

высокообразованной личности с широким 

кругозором и культурой мышления. 

B
UC2

To have basic knowledge in the field of 

social and human sciences that contribute to the 

formation of a highly educated person with a 

broad outlook and a culture of thinking. 

Саясаттану 

Политология 

Political Science 

Философия                                                                                                        

Философия 

Philosophy 

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Psychology of management 

Саясаттың теориясы мен 

тәжірибесі 

Теория и практика политики 

Theory and practice of politics 

ӘҚ
B3

Қоғамдағы 

қабылданған 

әлеуметтік-

этникалық 

нормаларды ескере 

отырып, кәсіби 

міндеттердің 

жиынтығын шешуге 

қабілеттілік. 

УК
B3

Способность 

решать 

совокупность 

профессиональных 

задач с учетом 

принятых в 

обществе 

социально-

этнических 

норм. 

UC
B3

Ability to solve 

set of 

professional tasks 

taking into account 

accepted in the society 

of social and ethnic 

B
ӘҚ3

Экономикалық білімдердің негіздерін 

меңгеру, менеджмент, маркетинг, қаржы 

және т.б. туралы ғылыми идеяларғы ие болу; 

экономиканы мемлекетік реттеудің 

мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы 

мемлекеттік сектордың рӛлін білу және 

түсіну  

B
УК3

Обладать основами экономических 

знаний, иметь научные представления о 

менеджменте, маркетинге, финансах и т.п.; 

знает и понимает цели и методы 

государственного регулирования экономики, 

роль государственного сектора в экономике  

B
UC3

 To possess the basics of economic 

knowledge, have scientific ideas about 

management, marketing, finance, etc.; to know 

and understand the purposes and methods of 

state regulation of the economy, the role of the 

public sector in the economy 

Кәсіпкерлік және бизнес 

Предпринимательство и 

бизнес 

Entrepreneurship and business  

 

Цифрлық технологияларды 

салалар бойынша қолдану 

Цифровые технологии по 

отраслям применения 

Digital technologies by 

branches application 

B
ӘҚ4

Адам ӛмірінің қауіпсіздігін қамтамасыз 

етудің ұйымдастырушылық негіздерін білу; 

алғашқы медициналық және тӛтенше 

жағдайларындағы бастапқы кӛмек әдістеріне 

ие болу, еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау 

ережелері мен стандарттарына құхыретті 

Әлеуметтану 

Социология 

Sociology  

Ӛзін-ӛзі тану 

Самопознание 

Self-cognition 
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norms болуы тиіс . Ӛздерінің кәсіби қызметін 

жүзеге асыру үшін компьютер мен басқа да 

ақпараттық иехнологияларды қолдаана білу  

B
УК4

 Обладать знаниями  организационных 

основ обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека; владеть 

приемами оказания первичной (доврачебной) 

помощи в быту и чрезвычайных ситуациях; 

быть компетентным в правилах и нормах 

охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности. 

B
UC4

 to have knowledge of the organizational 

framework for ensuring the safety of human life; 

own methods of providing primary (pre-hospital) 

care in everyday life and emergency situations; 

be competent in the rules and regulations of 

occupational safety and health. 

B
ӘҚ5

Қазақстан халқының дәстүрлері мен 

мәдениеті туралы түсінік қалыптастыру; 

әлемнің басқа елдеріннің мәдениетіне, 

дәстүріне толеранныт болу; отандық 

нәсілшілдікке, ксенофобияға, экстремизмге 

және оларға қарсы әрекетке, толерантты 

мінез- құлықты түсіну  

B
УК5

 Иметь представление о традициях и 

культуре народов Казахстана; быть 

толерантным к традициям, культуре других 

народов мира;  понимать установки 

толерантного поведения, профилактики 

бытового расизма, ксенофобии, экстремизма 

и противодействия им  

B
UC5

 To have knowledge on the traditions and 

culture of the peoples of Kazakhstan; be tolerant 

of the traditions, culture of other peoples of the 

world; understand attitudes of tolerant behavior, 

prevention of domestic racism, xenophobia, 

extremism and counteraction to them 

Культурология 

Мәдениеттану 

Culturalstudies 

 

Тіл мәдениеті және іскери ри

торика  

Культура речи и деловая рит

орика 

  

Speech culture and business rhe

toric  

 

B
ӘҚ6

Адамның, қоғамның, қоршаған 

ортаның қатынасын реттейтін этикалық және 

құқықтық нормаларды түсіну /  

B
УК6

Иметь  представление об этических и 

правовых нормах регулирующих отношения 

человека к человеку, обществу, окружающей 

среде  

 B
UC6

To have an idea of the ethical and legal 

norms governing a person's relationship to a 

person, society, environment 

Сыбайлас жемқорлыққа қарс

ы мәдениет 

  

Антикоррупционная культура 

  Anti-corruption culture 

Международное право 

Халықаралық құқық 

International law 

Халықаралық қауіпсіздік       

Международная 

безопасность 

International Security       
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