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Мамандық білім беру бағдарламасы
Образовательная программа специальности
Specialty Degree Programme

Стандартный срок обучения:
Оқытудың стандартты мерзімі:
Standard period of study:

2 года
2 жыл
2 years

Қайта қарастыру жиілігі:
Периодичность пересмотра:
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Берілетін дәреже/ Присуждаемая степень/Awarded degree: гуманитарлық ғылымдарының магистрі / магистр гуманитарных наук / Master of Arts
Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification Level: 7ҰБШ, 7 ЕБД / 7 НРК, 7 ЕРК / 7 NQF, 7 EQF
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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы /
The Passport of Degree Program

Қолдану саласы/
Область применения /
Application area

Білім беру бағдарламасы халықаралық қатынастар саласындағы гуманитарлық
білікті магистрлерді даярлауға арналған
Образовательная программа предназначена для подготовки квалифицированных
магистров гуманитарных наук в сфере международных отношений
The degree program is designed to prepare qualified masters of arts in international
relations

Білім беру бағдарламасының коды
мен атауы/
Код и наименование
образовательной программы / The
code and name of degree program
Нормативтік-құқықтық
қамтылуы/Нормативно-правовое
обеспечение / The regulatory and
legal support

6М020200 –«Халықаралық қатынастар»
6М020200 – «Международные отношения»

6М020200-«International relations»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.08.2012 ж. №1080 қаулысымен
бекітілген Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға
міндетті стандартына (Магистратура)
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрінің типтік оқу
жоспары (05.07.2016 ж.).
Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования
(Магистратура), утвержденным постановлением Правительства Республики
Казахстан от 23.08.2012 г. №1080
ТУП от 05.07.2016 г. (Приложение 194 к приказу Министра образования и
науки РК)
Национальные рамки квалификаций, нормативно-методические документы
МОН РК
State compulsory standard of postgraduate education (master's Degree), approved by
The government of the Republic of Kazakhstan dated 23.08.2012 №1080
Model curriculum from 05.07.2016
National qualifications framework, regulatory and methodological documents of MES
RK
Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках
образовательной программы / Profile map of Degree program
ББ мақсаты/Цель ОП / Objective of Ғылыми-зерттеу жұмыстарының дағдыларына ие гуманитарлық ғылымдар
EP
бойынша білікті магистрлерді даярлау, мамандық бойынша пәндерді оқыту
әдістемесін білетін ғаламдық процестерді кешенді түсіну мен талдауда
халықаралық қатынастарды зерттеудің заманауи әдістерін қолдануға қабілетті /
Подготовка квалифицированных магистров гуманитарных наук, обладающих
навыками научно-исследовательской работы, умеющих применять современные
методы исследования международных отношений при комплексном
осмыслении и анализе глобальных процессов, владеющих методикой
преподавания дисциплин по специальности/
To prepare qualified Masters of Arts possessing the skills of scientific research work,
able to apply modern methods of research of international relations in complex
reflection and analysis of the global processes, and possessing the methodology of
teaching the disciplines on their specialty.
Білім беру бағдарламасының
Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін жүзеге асырудың мақсаттарын,
тұжырымдамасы/Концепция
нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы саладағы
образовательной программы / The түлектердің дайындық сапасын бағалауды реттейді және
Халықаралық
concept of degree program
қатынастар мамандығы магистратураның ғылыми – педагогикалық бағыты
бойынша білім алушыларға арналған, оқыту сапасын қамтамасыз ететін
материалдарды және тиісті білім беру технологияларын енгізуді қамтиды.
Образовательная программа регламентирует цели, результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся научно –
педагогического уровня магистратуры по специальности Международные
отношения.
The degree program regulates the goals, results, content, conditions and technologies
of the educational process, assessment of the quality of graduate training in this area
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of training and includes materials that ensuring the quality of the training of graduate
students in the field of International Relations.
Түлектің біліктілік сипаттамасы/ Квалификационная характеристика выпускника /
Graduate Qualification Characteristics
Маманның лауазымдарының
Оқытушы, зерттеуші, сарапшы, эксперттік кеңесші, ҚР СІМ қызметкері,
тізімі/Перечень должностей
ғылыми қызметкер
специалиста / List of a specialist’s
Преподаватель, исследователь, аналитик, эксперт-консультант, сотрудник МИД
positions
РК, научный работник
Teacher, researcher, analytic, expert, consultant, Foreign Ministry employee,
scientific specialist
Кәсіби қызмет саласы/Область
Сыртқысаяси әрекеттер, мемлекетаралық ынтымақтастық, ғылыми-зерттеу
профессиональной деятельности /
әрекеттері, оқытушылық
The area of professional activity
Внешнеполитической деятельности, межгосударственного сотрудничества,
научно-исследовательской деятельности , преподавательской.
Foreign policy activities, interstate cooperation, research activities, teaching
Кәсіби қызмет объектісі/Объект
Жоғары оқу орындары, ғылыми мекемелер, мемлекеттік және мемлекеттік емес
профессиональной деятельности /
ұйымдар, Сыртқы істер министрлігі, министрліктердің халықаралық
The object of professional activity
ынтымақтастық бөлімдері, аймақтық саясат мәселелері бойынша халықаралық
ұйымдар, халықаралық институттар мен ұйымдар, сарапшылар орталығы.
Высшие учебные заведения, научно-исследовательские учреждения,
государственные и негосударственные организации, министерство иностранных
дел, отделы по международному сотрудничеству министерств, организации по
проблемам региональной политики, международные институты и организации,
аналитические центры.
Higher education institutions, research institutions, governmental and nongovernmental organizations, the Ministry of Foreign Affairs, International Relations
Departments of ministries, organizations responsible for regional policy, international
institutions and organizations, analytical centres.
Кәсіби қызмет
Оқытушылық, зерттеуші эксперттік, сарапшы, кеңесші
функциялары/Функции
Преподавательская,
исследовательская,
экспертная,
аналитическая,
профессиональной деятельности /
консультационная.
Functions of professional activity
Teaching, research, expert, informative, consulting.
Кәсіби қызмет түрлері/ Виды
Ғылыми-зерттеу, талқылаушылық, педагогикалық, әкімшілік-басқарушылық
профессиональной деятельности /
және сараптау кеңесшілік қызмет.
Types of professional activity
Научно-исследовательская, аналитическая, педагогическая, административно –
управленческая , экспертно-консультативная.
Scientific and research, analytical, pedagogical, administrative-management,
consultative.
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций/ Map / competence profile
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)
Жаһандану
үрдісі және
КҚ А Жаһандану үдерісінің түрлі аспектілерін кешенді түсіну. А КҚ1 Жаһандану тұжырымдамасының және оның ықпалын көрсетудің
халықаралық
қатынастар
ПКА Формировать комплексное понимание различных аспектов әсерін түсінеді.
Процесс
глобализации
и
АПК1 Понимает влияние концепции глобализации и проявлений ее
процесса глобализации.
международные отношения
PCА To form a comprehensive understanding of the various aspects влияния.
Globalization Process and
АPC1 Understands the impact of the concept of globalization and the
International Relations
of the globalization process.
manifestations of its fluence.
Гендерлік және жаһандық
А КҚ1 Жаһандық проблемаларды бағалайды, жаһандық проблемалар
мәселелер
мен гендерлік теңдік арасындағы өзара әрекеттесуді анықтайды.
Гендер и глобальные
АПК2 Оценивает глобальные проблемы, выявляет взаимовлияние
проблемы
между глобальными проблемами и гендерным равенством.
АPC2Assesses global problems, identifies the interaction between global
Gender Issues and Global
Problems
problems and gender equality.
Жаһандық басқару
АПК3 Жаһандық басқару проблемаларын анықтайды.
Глобальное управление
АПК2 Определяет проблемы глобального управления.
Global Governance
АPC2Defines the problems of global governance.
Bкқ1 Халықаралық қатынастарда жаһандық және аймақтық жүйелерді,

КҚ В Әлемдік саяси және аймақтық ішкі жүйенің фактор рөлін, жүйелік ойлауды теориялық және қолданбалы зерттеулерге талдауда
және актор мәселесін зерттеу
ПКВ Исследовать проблемы акторов, факторов, и их роли в
мировой политической и региональных подсистемах.
PCВTo investigate the problems of actors, factors, and their role in
the world political and regional subsystems.
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қолдану.
BПК1Применяет системное мышление в анализе, как теоретических, так
и прикладных исследований, системы международных отношений на
глобальном и региональных уровнях.
Bpc1Applies system thinking in the analysis of both theoretical and applied
research, the system of international relations at the global and regional
levels.

Әлемдік саяси жүйе
Мировая политическая
система
World Political System
XXI ғасырдағы халықаралық
қатынастардың өңірлік ішкі
жүйесі
Региональные подсистемы
международных отношений в

Bкқ2 Халықаралық акторлардың мәнін, олардың стратегияларын,
оларды анықтайтын жүйелік факторларды трансформациялау
мәселелерін сыни түрде бағалау.
BПК2Критически оценивает вопросы, связанные с трансформацией как
сущности международных акторов и их стратегий, так и
детерминирующих их системообразующих факторов.
Bpc2Critically assesses issues related to the transformation of both the
essence of international actors and their strategies, and the systemdetermining factors that define them.

XXI веке
Regional Subsystems of
International Relations in XXI
century
Халықаралық қатынастардағы
акторлық
Акторность в международных
отношениях
Actorness of International
Relations
Халықаралық үрдістер
субъектілері арасындағы өзара
әрекеттесудің факторлары
Факторы взаимодействия
субъектов международных
процессов
Factors of Interrelations of
Subjects of International
Processes

КҚ С Халықаралық қауіпсіздіктің қазіргі заманғы мәселелерін
түсіну
ПКСПонимать современные проблемы международной
безопасности
PCСTo understand modern problems of international security

СКҚ1

Қазіргі
халықаралық
қатынастардағы
шиеленістің
ықтималдылығының,
қақтығыстардың әлеует мәселелерін
және
олардың ықтималдылығының дәрежесін болжау.
СПК1Прогнозирует проблематику потенциальных конфликтов и
степени вероятности их эскалации и деэскалации в современных
международных отношениях.
Сpc1Forecasts the problems of potential conflicts and the degree of
probability of their escalation and de-escalation in contemporary international
relations.

Қазіргі халықаралық
қатынастардағы
қақтығыстардың әлеуеті
Конфликтогенный потенциал в
современных международных
отношениях
Conflict Potential of
Contemprary International
Relations
Терроризм мәселелері:

СКҚ2Терроризм эволюциясының негізгі кезеңдері және оның қазіргі жағдайын генезисі және қазіргі жағдайы
көрсетеді

СПК2Представляет основные этапы эволюции терроризма и его

современного состояния.
Сpc2Represents the main stages of the evolution of terrorism and its current
state.
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Проблема терроризма: генезис
и современное состояние
Issue of Terrorism: Genesis and
Contemporary State
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КҚE Қазіргі заманғы халықаралық қауіпсіздіктің қазіргі

мәселелерін бағалау және түсіну; Халықаралық қатынастар
мамандығы бойынша оқу үрдісін оқу-әдістемеліктермен
толықтырып қамтамасыз ету.

ПКE Оценивать и понимать актуальные проблемы

современной международной безопасности; Обеспечивать
учебно-методическое наполнение образовательного процесса по
специальности Международные отношения.
PCETo assess and understand current problems of modern
international security; To provide educational and methodological
content of the educational process on the specialty of International
Relations.

EКҚ1 Халықаралық қауіпсіздіктің қауіп-қатерлерін бағлау, болжау және
бейтараптандыру туралы ақпараты бар.

EПК1Владеет информацией об оценке, прогнозировании и

нейтрализации угроз международной безопасности.
EPC1Has information on assessing, forecasting and neutralizing threats to
international security.

EКҚ2 Қауіпсіздік мәселесіне әсер ететін факторларды талдаудың

қолдабалы әдістерін қолданады.
EПК2Применяет прикладные методы анализа факторов, влияющих на
проблему безопасности.
EPC2Applies applied methods of analysis of factors affecting the security
problem.
EКҚ3 Халықаралық қатынастар мамандығы бойынша оқу үдерісін
қамтамасыз ететін оқу-әдістемелік құжаттарды құрастырады және
рәсімдейді.
EПК3Составляет и оформляет учебно-методическую документацию
обеспечивающую образовательный процесс по специальности
Международные отношения.
EPC3Forms and prepares educational and methodological documentation that
provides the educational process on the specialty of International Relations.

Халықаралық
қауіпсіздіктің
қауіп-қатерлерін
бағалау,
болжау және бейтараптандыру
Оценка, прогнозирование и
нейтрализация
угроз
международной безопасности
Evaluation, Forecasting and
Neutralization of International
Security Threats
Халықаралық қауіпсіздікті
трансформациялау
Трансформация
международной безопасности
Development of applied method
son analyzing the factors
affecting the security problem
Халықаралық қауіпсіздіктің
құқықтық және
институционалдық аспектілері
Правовые и
институциональные аспекты
международной безопасности
Legal and Institutional Aspects
of International Security
Халықаралық қауіпсіздік
аясындағы көпжақты
дипломатия
Многосторонняя дипломатия в
сфере международной
безопасности
Multilateral Diplomacy in
International Security
Халықаралық
қатынастар
мамандарын оқыту үрдісінде
оқу-әдістемелермен
қамтамасыз ету
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Учебно-методическое
обеспечение образовательного
процесса по специальности
международные отношения
Educational and Methodic
Support of Training Process for
«International Relations»
Specialty
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КҚ F ОАА даму мәселелері саласын зерттеуде білімін FКҚ1 Орталық Азиядағы қауіпсіздіктік мәселесі қауіп-қатерлері мен қауіптері
синтездеу.
туралы ақпаратпен таныс болу.
ПКF Синтезировать знания в области исследования проблем
FПК1Владеет информацией о проблемах безопасности и потенциальных
развития ЦАР
PCFTo synthesize knowledge in the field of research the
development problems of the CARs

вызовах и угрозах безопасности в Центральной Азии.
FPC1Has information about security problems and potential challenges and
threats to security in Central Asia.

FҚК2Орталық Азия мемлекеттерінің экономикалық өзара
әрекеттесуін сыни түрде талдайды.

FПК2Критически анализирует экономическое взаимодействие

государств Центральной Азии.
FPC2Critically analyzes the economic interaction of Central Asian states.

FҚК3 ОАА-ғы интеграциялық даму тенденцияларын болжау.
FПК3Прогнозирует тенденции развития интеграции в ЦАР.
FPC3Predicts trends in the development of CA integration.
FҚК3Орталық Азия мемлекеттерінің халықаралық ұйымдармен өзара
әрекеттесу үрдісін талдайды.

Орталық Азиядағы қауіпсіздік
мәселелері
Проблемы безопасности в
Центральной Азии
Security problems in Central
Asia
Орталық
Азиядағы
экономикалық
интеграция
және ынтымақтастық
Экономическая интеграция и
сотрудничество в Центральной
Азии
Economic Cooperation and
Integration in Central Asia
Аймақтың экономикалық және
сауда мәселелері
Экономические и торговые
проблемы региона
Regional Trade and Economic
Issues

FПК3Анализирует процессы взаимодействия государств Центральной Орталық Азияның дамуы және
Азии с международными организациями.
FPC3Analyzes the processes of interaction of Central Asian states with
international organizations.
FҚК Аймақтағы халықаралық және экономикалық қатынастардың

шетелдік көмек
Иностранная помощь и
развитие Центральной Азии
Foreign Aid and Development of
Central Asia

ерекшеліктерін түсінеді.
FПК4Понимает специфику международных и экономических
отношений в регионе.
FPC4Understands the specifics of international and economic relations in the
region.

Орталық Азиядағы аймақтық
қауіпсіздік
Региональная безопасность в
Центральной Азии
Regional Security in Central Asia

4

FҚК5 Орталық Азия мемлекеттерінің даму саласындағы халықаралық

Аймақтық ынтымақтастықтың
ұйымдармен өзара әрекеттесуін талдайды.
мүмкіндіктері мен шектеулері
FПК5Анализирует взаимодействие государств Центральной Азии с Возможности и ограничения
международными организациями в области развития.
регионального сотрудничества
ой Азии с международными организациями в области развития.
Constraints and Opportunities of
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FPC5Analyzes the interaction of Central Asian states with international Regional Cooperation
organizations in the field of development.

FҚК6

Орталық Азиядағы халықаралық қатынастардың даму үдерісін және

аймақтық қауіпсіздік үдерістерін болжайды.

FПК6Прогнозирует процессы развития международных отношений и
региональной безопасности в Центральной Азии.
FPC6Forecasts the development of international relations and regional
security in Central Asia.

FҚК7Орталық Азия елдерінің әлемдік саясатта орны мен рөлі туралы
ақпаратқа ие болу.

FПК7Владеет информацией о месте и роли стран Центральной Азии в
мировой политике.
FPC7Has information on the place and role of Central Asian countries in
world politics.мировой политике.
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Орталық Азиядағы саясат:
Орталық Азия елдерінің ішкі
саясатының қазіргі мәселелері
Современные проблемы
внутренней политики стран
Центральной Азии
Relevant Issues of Domestic
Policy of Central Asian
Countries
Орталық Азия елдерінің
сыртқы саясаты және ұлы
державалар
Великие державы и внешняя
политика стран Центральной
Азии
Great Powers and Foreign Policy
of Central Asian Countries

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ Общепрофессиональные
компетенции (ОПК) /
General professional competences (GPC)

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)
Халықаралық қатынастар
ЖКҚА1 Халықаралық қатынастардың заманауи жүйесін, оның
дамуының және жұмыс істеуінің қазіргі заманғы мәселелерін
АЖКҚ 1 Қазіргі кезеңдегі халықаралық қатынастар жүйесінің қалыптасу теориясы
Теория международных
талдай білу. Халықаралық қатынастар, халықаралық
принциптерін, үрдісін, мәселені талдауға ұсыныс жасап, негізгі
отношений
қатынастардың заманауи процестерін талдауда заманауи зерттеу теоретикалық мектептердің көзқарасы туралы білімге ие.
Theory of International
әдістерін қолдану. Ғылыми зерттеулерді жоспарлау,
АОПК1 Подвергает анализу проблемы, процессы, принципы
Relations
ұйымдастыру және жүргізу; халықаралық қатынастар мен
Халықаралық қатынастарды
формирования современной системы международных отношений,
сыртқы саясаттың қазіргі зерттеушілері қолданатын ғылыми
зерттеу әдістері
ввладеет
знаниями
о
воззрениях
основных
теоретических
школ.
әдістер туралы; сыртқы саясатты талдаудың қолданылатын
Методы исследования
әдістерін меңгеру; Адам өмірінің маңызды мәселелеріне тәуелсіз А
Analyzes the problems, processes, principles of the formation the
GPC1
международных отношений
жауаптарды табу, күрделі мәселелерді талдай алатын қоршаған modern international relations system, and knows the views of the main
Research Methods in
ортамен сыни және шығармашылық түсінік қалыптастыру;
theoretical schools.
International Relations*
Жоғары білім берудегі педагогикалық қызметтің заманауи
А ЖКҚ 2 Халықаралық қатынастарды жүргізу барысында ғылыми Философия ғылымы және
әдістерін меңгеру; Психологиялық үдерістерді, жеке тұлғаның
зерттеу әдістерін қолданады
тарих
қасиеттері мен қасиеттерін, қызметті реттеу тетіктерін, кәсіби
История и философия науки
АОПК2Использует методы исследования при проведении
қызметтің шеңберінде қажетті жеке және топ мінез-құлқының
History and Philosophy of
мінез-құлқын зерттеудің негізгі әдістерін тұтас қарауды
научных исследований по международным отношениям.
Science
қалыптастыру. Нормативтерді білу және академиялық жазу
АGPC2Uses research methods in conducting scientific research on Педагогика
дағдыларын меңгеру, ғылыми шолуларды дайындау,
Педагогика
аннотациялар, үздіксіз зерттеу тақырыбы бойынша эсселер, шет international relations.
Pedagogics
тіліндегі ғылыми мақалаларды талдау.
Психология
ОПКА1Уметь проводить анализ современной системы
АЖКҚ 3Заманауи әлемнің әлеуметтік-мәдени жағдайында болу
Psychology
международных отношений, современных проблем ее развития и және бағдарлаудың экзистенттік мәселелеріне мағыналы
Академиялық шет тілі
функционирования. Применять современные методы
көзқарасты ұстанатын әлеуметтік-философиялық көзқарас бар.
Иностранный язык для
исследования
академических целей
А
международных отношений, при анализе современных ОПК3 Обладает социально-философским мировоззрением
Foreign Language for Academic
предполагающее осмысленное отношение к экзистенциальным
процессов международных отношений;
Purposes
Представлять планирование, организации и проведении вопросам бытия и ориентацию в социокультурной ситуации
Шетел тілі (кәсіби)
научного исследования; о научных методах, используемых современного мира.ю в социокультурной ситуации современного мира.
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Оқыту нәтижесі (ОПК млшері) / Результат обучения (единицы ОПК)
/
The result of training (GPC units)

современными исследователями международных отношений и А
Has a socio-philosophical worldview assuming a meaningful attitude to Иностранный язык
внешней
политики;
освоить
прикладные
методы GPC3
(профессиональный)
the existential issues of being and orientation in the sociocultural situation of
внешнеполитического анализа;
Foreign Language (Professional)
the modern world.
Формировать
критическое и творческое понимание
окружающей действительности, способных
анализировать АЖКҚ 4 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
сложные вопросы, находить самостоятельные ответы на жүйесінде оқу үдерісін ұйымдастырады.
важнейшие проблемы человеческого бытия;
Владеть А
Организовывает учебно-воспитательный
процесс в
современными методами педагогической деятельности в высшей ОПК 4
школе; Сформировать целостное представление об основных системе высшего и послевузовского образования.
методах исследования психологических процессов, состояний и АGPC 4Organizes the educational process in the system of higher and
свойств личности, механизмов регуляции деятельности, postgraduate education.
закономерности поведения личности и группы необходимых в
АЖКҚ 5 Кәсіби қызмет аясында тұлғааралық іскерлік қарымрамках профессиональной деятельности.
қатынас орнатуда заманауи психология әдістерін қолданады.
Знать нормы и владеть навыками академического письма,
подготовки научных обзоров, аннотаций, эссе по тематике
АОПК 5 Применяет современные методы психологии в
проводимых исследований, анализа научных статьей на
установлении межличностного делового общения в рамках
иностранном языке.
профессиональной деятельности.
GPCА1To be able to analyze modern system of international
АGPC 5 Applies modern methods of psychology in establishing interpersonal
relations, modern problems of its development and functioning. To
business communication within the framework of professional activity.
apply modern research methods in the analysis of modern processes
АЖКҚ 6 Шет тілінде ғылыми мақалаларды, шолуларды, аннотацияларды,
of international relations;
To represent planning, organization and conduct of scientific
эсселерді дайындайды
research; about the scientific methods used by modern researchers of А
Подготавливает научные статьи, обзоры, аннотации, эссе на
ОПК 6
international relations and foreign policy; to master applied methods
иностранном языке
of foreign policy analysis;
АGPC 6 Prepares scientific articles, reviews, annotations, essays in a foreign
To form a critical and creative understanding of the surrounding
reality, capable of analyzing complex issues, finding independent
language
answers to the most important problems of human existence.
To master modern methods of pedagogical activity in higher
education;
To form a holistic view of the basic methods of studying
psychological processes, condition and personalit characteristics, the
mechanisms of the regulation of activity, the patterns of individual`s
and group`s behavior necessary in the framework of professional
activity.
To know the norms and have the skills of academic writing, the
preparation of scientific reviews, annotations, essays on the subject of
ongoing research, the analysis of scientific articles in a foreign
language.
Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

