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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
EDUCATION PROGRAM
Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Program Level: Докторантура/ Докторантура/ PhD
Мамандық
6D020200- «халықаралық қатынастар»
Специальность 6D020200- «международные отношения»
Specialty
6D020200-« international relations»
Стандартный срок обучения: 3 жыл
Оқытудың стандартты мерзімі: 3 года
Standard period of study: 3 years
Қайта қарастыру жиілігі : 3 жыл
Периодичность пересмотра: 3 года
Review frequency: 3 years
Берілетін дәреже/ Присуждаемая степень/Awarded degree: философия докторы (PhD)/ Доктор философии (PhD) / PhD

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 8 ҰБШ, 8 ЕБШ / 8 НРК, 8 ЕРК / 8 NQF, 8 EQF
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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The
Passport of Education Program
Халықаралық қатынастар, сыртқы саясат және сыртқы экономикалық
Қолдану саласы/
саласы /
Область применения /
Международные отношения, внешнеполитическая и
Application area
внешнеэкономическая область /
International relations, foreign policy and foreign economic field.

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

«6D020200 – Халықаралық қатынастар» /
«6D020200 – Международныеотношения» /
«6D020200 – International Relations».

«Білім туралы» Заңы; Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің
мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. Докторантура. №1080
23.08.2012 ж.; ТОБ 05.07.2016 ж.; ұлттық біліктілік шеңбері, ҚР
БҒМ нормативті-әдіснамалық құжаттар /
Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об
образовании»; Государственный общеобязательный стандарт
послевузовского
образования.
Докторантура.
№1080
от
23.08.2012г.; ТУП от 05.07.2016 г.;
национальные рамки
квалификаций; нормативно методические документы МОН РК /
«Education» Act;The state compulsory standard of postgraduate
education. Doctoral studies. №1080 from 23.08.2012г.; Model
curriculum of 05.07.2016; national framework of qualifications,
normative methodological documents of the Ministry of Education and
Science of the Republic of Kazakhstan.
Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля
подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education program
Білім беру бағдарлмасы iргелi әдiстемелiк және зерттеушiлік
ББ мақсаты/Цель ОП /
дайындығы бар және
Қазақстан Республикасының сыртқы
Objective of EP
саясатының
басымдықтары
анықтауға
негіз
болатын
мемлекетаралық қатынастар, халықаралық қауiпсiздiк
және
мемлекеттің сыртқы саясаты мәселелерi бойынша дербес
зерттеулер өткiзуге қабiлеттi болатын ғылыми - педагогикалық
кадрлардағы қажеттiктi қамтамасыз ету мақсатымен жасалған. /
Подготовка научно-педагогических кадров с фундаментальными
методологическими и исследовательскими навыками, способных
проводить
самостоятельные
исследования
в
области
межгосударственных отношений, международной безопасности и
проблем внешней политики государства для определения
приоритетов внешней политики Республики Казахстан. /
Preparation of scientific and pedagogical staff with fundamental
methodological and research training, capable of conducting
independent research in the field of interstate relations, international
security and problems of the state's foreign policy for determining the
priorities of the foreign policy of the Republic of Kazakhstan.
Білім беру бағдарламасының Білім беру бағдарламасын меңгеру нәтежиесінде білім
тұжырымдамасы/Концепция алушылардың біліктілігін дамыту білімдері мен дағдыларын
образовательной программы кәсіби қызметтің негізгі түрлерінде туындайтын нақты
/ The concept of education
мәселелерді шешу және халықаралық қатынастардың екі
program
өлшемінің бірінде: Халықаралық қатынастарды институттандыру
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және Орталық Азия қазіргі заманғы халықаралық қатынастарда
мамандандыру үшін қолдану. /
Развитие умений обучающихся применять знания и навыки,
полученные в результате освоения образовательной программы,
для решения конкретных проблем, возникающих в основных
видах профессиональной деятельности со специализацией на
одном из двух измерений международных отношений:
Институционализация международных отношений и Центральная
Азия в современных международных отношениях./
Development of the students’ abilities to apply knowledge and skills
acquired as a result of the mastering of educational program to solve
specific problems arising in the major occupations with specialization
in one of the two dimensions of international relations:
Institutionalization of international relations and Central Asia in
modern international relations.
Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /
Graduate Qualification Characteristics
Философия докторы (PhD) / Доктор философии (PhD) / PhD
Берілетін дәреже:
Присуждаемая степень:
Awarded degree:
Маманның лауазымдарының Сарапшылар, халықаралық деңгейдегі мамандар, әртүрлі
тізімі/Перечень должностей деңгейдегі басшылар, зерттеушілер, бақылаушылар, білім берудің
специалиста / List of a
барлық деңгейлеріндегі халықаралық мұғалімдері, менеджменттің
specialist’s positions
барлық аспектілерінде кәсіпқой бас менеджерлер, түрлі қызмет
салалары үшін топ-менеджерлер және т.б./
Аналитики, специалисты по международным вопросам,
руководители разного уровня, научные сотрудники, обозреватели,
преподаватели дисциплин международного профиля на всех
уровнях обучения, профессиональные менеджеры общего профиля
по всем аспектам управленческой деятельности, топ-менеджеры
для различных сфер деятельности и т.д./
Analysts, experts in international affairs, the leaders of different levels,
researchers, analysts, professors international profile disciplines and
foreign languages at all levels of education, professional general
managers in all aspects of management, executives for the various
fields of activity, etc.
Кәсіби қызмет
Дипломатия және сыртқы саясат, халықаралық қатынастар,
саласы/Область
ғылыми-зерттеу және педагогикалық салалар. /
профессиональной
Дипломатия и внешняя политика, международные отношения,
деятельности / The area of
научно- исследовательская область. /
professional activity
Diplomacy and foreign policy, international relations, scientificresearch and educational field.
Кәсіби қызмет
Жоғарғы оқу орындар, сыртқы саясат, мемлекетаралық байланыс,
объектісі/Объект
халықаралық ұйымдар, халықаралық қатынастар сұрақтарымен
профессиональной
айналысатын ғылыми зерттеу мекемелер, сараптау орталықтар,
деятельности / The object of
мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар, институттар мен
professional activity
фондтар /
ВУЗы, научно-исследовательские институты, аналитические
центры, государственные и негосударственные организации,
занимающихся вопросами международных отношений, внешней
политики,
межгосударственных
связей,
международные
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Кәсіби қызмет
функциялары/Функции
профессиональной
деятельности / Functions of
professional activity

организации, институты, фонды. /
Universities, research institutions, think tanks, governmental and
nongovernmental organizations concerned with international relations,
foreign policy, international relations, international organizations,
institutions, foundations.
Шет тілінде ғылыми-зерттеу терминдерін қолдана білу және
халықаралық қатынастар саласындағы зерттеу жұмысын
таныстара
білу;
Халықаралық қатынастар және пәнаралық салалардың мәселелері
бойынша мәселелерді зерттеуде жүйелі түсінік көрсете білу;
Өзекті зерттеу міндеттерін өз бетінше қоя білу және оларды
шешудің әдістемелік жолын ұсыну, ғылыми зерттеудің
бағдарламасын жасау, жүзеге асыру және үйлестіру, өз бетінше
зерттеудің тұжырымдамасын шығару және оларды жазбаша және
ауызша
түрде
сауатты
жеткізу
Ғылыми-зерттеу тобының құрамында жұмыс істей бәлу және
халықаралық
қатынастар
саласындағы
ғылыми-зерттеу
жұмыстарына
жетекшілік
жасай
білу;
Халықаралық
қатынастар
мәселелерін
зерттеудегі
жаңа
көзқарастарға, жаңа теорияларға негізделген идеяларға сыни
талдай;
бағалай
және
синтездей
білу;
Халықаралық қатынастар ғылымының дамуына айрықша
зерттеулер арқылы үлес қосу және олардың нәтижелерін ұлттық
және халықаралық басылымдарда жариялау. /
Владение научно-исследовательской терминологией и умение
презентовать исследовательскую работу в сфере международных
отношений на иностранном языке;
Системное понимание вопросов и проблем, связанных с
исследовательской деятельностью в области международных
отношений и междисциплинарных областях;
Умение
самостоятельно
формулировать
актуальные
исследовательские задачи в сфере международных отношений и
предлагать соответствующую методологию их решения
разрабатывать, реализовывать и корректировать программу
научного исследования, самостоятельно формулировать выводы
исследования и грамотно представлять их публично в письменной
и устной форме;
Умение работать в составе научно-исследовательской группы, а
также
осуществлять руководство научно-исследовательскими
работами в области международных отношений;
Умение критически анализировать, оценивать и синтезировать
новые и теоретически обоснованные идеи, новые подходы в
исследовании проблем международных отношений;
Развитие науки о международных отношениях оригинальным
исследованием, результаты которого должны быть отражены в
публикациях на национальном и международном уровне. /
Possession research terminology and the ability to present research
work in the field of international relations in a foreign language;
Systemic understanding of issues and problems related to research in
international relations and interdisciplinary areas;
Ability to independently formulate current research tasks in the field of
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international relations and propose appropriate methodology for their
decision to develop, implement and adjust the program of scientific
research, independently formulate research findings and correctly
present them publicly in written and oral form;
Ability to work as part of a research group, and also to manage research
in the field of international relations;
Ability to critically analyze, evaluate and synthesize new and
theoretically grounded ideas, new approaches in the study of problems
of international relations;
The development of the science of international relations by original
research, the results of which should be reflected in publications at the
national and international level.
Кәсіби қызмет түрлері/ Виды Ғылыми-зерттеу, талқылаушылық, педагогикалық, әкімшілікпрофессиональной
басқарушылық және сараптау-кеңесшілік қызмет / Научнодеятельности / Types of
исследовательская,
аналитическая,
педагогическая,
professional activity
административная и экспертно-консультативная / scientific and
research, analytical, pedagogical, administrative, consultative
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций
Кәсіби құзыреттілік/ Профессиональные
Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/
Оқыту нәтижесін қалыптастыратын
компетенции (ПК) / Professional
Результат обучения (единицы ПК) /
(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/
Competences
The result of training (PC units)
Наименование дисциплин, формирующих
результаты обучения (единицы
компетенций) /
The name of courses that form the results of
training (units of competences)
КҚАХалықаралық қатынастар мәселелері АКҚ1 Байланыстың әдіс-тәсілдері мен әр Халықаралық қатынастардың өзекті мәселелері
бойынша мәселелерді зерттеуде жүйелі түсіну. түрлі
көзқарастарды
ұштастыруды, Актуальные проблемы международных
ПКАСпособность системно понимать вопросы сараптамалық құжаттамаларды рәсімдеу отношений
и проблемы, связанные с исследовательской мен ұсынуды біледі, кәсіптік қызметтің, Relevant problems of international relations
деятельностью в области международных ғылыми және тәжірибелік жұмыстардың
әр түрлі салаларында қазіргі заманғы Қазіргі геосаяси шынайылық және қауіпсіздік
отношений.
PCA The ability to systematically understand the бағдарламалық құралдарды пайдалана мәселелері Современные геополитические
issues and challenges related to research activities алады, кәсіптік тақырыптарда қазақ, орыс, реалии и вопросы безопасности
ағылшын тілдерінде баяндама оқи алады.
Contemporary Geopolitics and Security Issues
in the field of international relations.
АПК1Определяет способы коммуникации и
халықаралық
қатынастар
согласования точек зрения; применяет Қазіргі
даулы
аспектілері
навыки оформления и презентации архитектурасының
Дискуссионные
аналитической документации; использует
современной
архитектуры
современные программные продукты в аспекты
международных
отношений
различных областях профессиональной
деятельности, научной и практической Debates on Current Architecture of International
работе; выступает на профессиональные Relations
темы
на
казахском,
русском
и
Қазіргі халықаралық қатынастар жүйесінің
иностранном языках.
APC1Will be aware of the ways of трансформациясы Трансформация современной
communication and coordination of points of системы международных отношений
view, the design and presentation of Transformation of Contemporary System of
analytical documentation, will be able to use International Relations
modern software products in various areas of
professional activity, scientific and practical Халықаралық қатынастардағы
work; speak on professional topics in институционализация үдерісі
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Kazakh, Russian and foreign languages.
АКҚ2Одан әрі сандық және сапалық әдістәсілдерді
иелену
мен
жетілдіру
қаншалықты терең болса, соншалықты
арнайы бағдарламалық пакеттерді қолдану
арқылы соның ішінде үлкен ауқымды
мәліметтерді
талдауға
арналған
математикалық
әдістерді
пайдалану
арқылы
ерекше
зерттеулерімен,
халықаралық қатынастар ғылымының
дамуына үлес қосуға мүмкіндік береді.
АПК2Владеет навыками интегрирования
знаний
и
умений
с
целью
самостоятельного продолжения обучения
и проведения научно-исследовательской
работы с применением прикладных
методов исследования; обоснованного
применения количественных методов
исследования
через
критическое
осмысление
теоретических
гипотез;
проводит
в
изменчивых
условиях
самостоятельные
оригинальные
исследования в области международных
отношений.
APC2Мaster the skills of knowledge and skills
integrating in order to independently continue
the training and conduct research work using
applied research methods; substantiated
application of quantitative research methods
through critical comprehension of theoretical
hypotheses; carrying out of independent
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Процесс институционализации в МО
Institutionalization Processes in International
Relations
Халықаралық қатынастарды зерттеудің сандық
әдістері
Количественные
методы
исследования
международных отношений
Quantitative Research Methods in International
Relations
Кейс-стади халықаралық қатынастарды зерттеу
әдісі ретінде
Кейс-стади
как
метод
исследования
международных отношений
Case Study in International Relations Research

КҚВҒылыми-зерттеу терминдерін қолдана
білу және
халықаралық қатынастар
саласындағы зерттеу жұмысын таныстара білу
ПКВ
Способность
владеть
научноисследовательской терминологией и умением
презентовать исследовательскую работу в
сфере международных отношений
PCB The ability to master research terminology
and the ability to present research work in the
field of international relations

original research in the field of international
relations in changing conditions.
ВКҚ1Оқу
ағарту
саласындағы
инновациялық қызметте және жоғарғы
мектептегі
педагогикалық
үдерісті
ұйымдастыруда
педагогикалық
мәдениеттің
жоғарғы
деңгейін
қалыптастыру.
BПК1
Осуществляет
организацию
педагогического процесса в высшей
школе и инновационной деятельности в
сфере образования.
BPC1The development of a high level of
pedagogical culture, the skills of organizing
the pedagogical process in higher education
and innovative activities in the field of
education.
ВКҚ2Ғылыми зерттеулерді жоспарлау,
ұйымдастыру, жүзеге асыру туралы,
халықаралық қатынастар мен сыртқы
саясатта қазіргі зерттеушілер қолданатын
ғылыми әдістер туралы тұтас түсінік
қалыптастыру
BПК2Формирует целостное представление
о
планировании,
организации
и
проведении
научного
исследования;
научных
методах,
используемых
современными
исследователями
международных отношений
BPC2 Forming doctoral holistic view of
planning, organizing and carrying out
scientific research; scientific methods used
by modern researchers of international
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Педагогикалық практика
Педагогическая практика
Pedagogical practice

Зерттеу практикасы
Исследовательская практика
Research practice

relations
ВКҚ3 Өз бетімен зерттеу тақырыбы
бойынша, зерттелетін материалдарды
іздеу,
жинақтау
және
өңдеуді
ұйымдастыру жұмыстарын жүргізе алуы
тиіс
BПК3Самостоятельно организовывает и
проводит поиск, сбор и обработку
исследовательского материала по теме
исследования
BPC3 Be able to self-organize and conduct a
search, collection and processing of research
material on the subject of research
Жалпы кәсіби құзыреттілік/
Общепрофессиональные компетенции
(ОПК) / General professional competences
(GPC)

ЖКҚАҒылымның
эволюциясын
көптеген
өлшемдермен және ғылыми ақпараттарды
статистикалық өңдеу арқылы білу (белгілі бір
уақыт
кезеңінде
жарияланған
ғылыми
мақалалардың саны, дәйексөз және т.б.); түрлі
ғылыми бірліктерді енгізу және қаржыландыру
шаралары қалай бағаланады.
ОПКАЗнать об эволюции науки через
многочисленные измерения и статистическую
обработку научной информации (количество
научных статей, опубликованных в данный
период времени, цитируемость и т. д.); как

ДҒЗЖ (оқу жұмысының басқа түрлерімен
қатар)
НИРД (параллельно с другими видами учебной
работы)
SRWD (together with other types of study)

Докторлық
диссертацияны
жазу
(оқу
жұмысының басқа түрлерімен қатар)
Выполнение
докторской
диссертации
(параллельно с другими видами учебной
работы)
Writing of doctoral dissertation (together with
other types of study)
Оқыту нәтижесі (ОПК млшері) /
Оқыту нәтижесін қалыптастыратын
Результат обучения (единицы ОПК) /
(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/
The result of training (GPC units)
Наименование дисциплин, формирующих
результаты обучения (единицы
компетенций) /
The name of courses that form the results of
training (units of competences)
АЖКҚ1
ғалымдардың, Наукометрия
шығармашылықтардың, елдердің ғылыми Наукометрия
әлеуетін
ғылыми
қызметтегі Science metrics
құбылыстарды сыни түрде бағалау;
ғылымның даму үрдістерін және оның
жетістіктерін талдау; ғылымның жұмыс
істеуіне
қатысты
түрлі
деректерді
түсіндіреді.
АОПК1 критически оценивает явления в
научной деятельности научный потенциал
ученых, уреждений, стран;
анализирует тенденции в развитии науки и
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измеряют
оценки
выполнения
и
финансирования различных научных единиц.
GPCA To know about the evolution of science
through numerous measurements and statistical
processing of scientific information (the number of
scientific articles published in a given period of
time, citation, etc.); how measures of
implementation and funding of various scientific
units are measured.

ее достижения; интерпретирует различные
данные,
относящиеся
к
функционированию науки.
AGPC1 critically evaluate the phenomena in
scientific activity the scientific potential of
scientists, amusements, countries;
to analyze trends in the development of
science and its achievements; interpret
various data related to the functioning of
science.
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