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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы /  

The Passport of Education Program  

 

Қолдану саласы/ 

Область применения /  

Application area 

Қазіргі білім беру бағдарламасы магистратураның магистр дәрежесі бойынша 

магистратурада оқыту шеңберінде халықаралық білім магистрлерін дайындауға 

арналған оқу үрдісін өткізу тәртібін белгілейді.  

Настоящая образовательная программа устанавливает процедуру проведения 

образовательного процесса при подготовке  магистров международных знаний в 

рамках обучения в магистратуре по уровню профильной магистратуры.  

The present educational program establishes the procedure for conducting an 

educational process in the preparation of masters of international knowledge in the 

framework of training in a master's program in terms of the profile of a master's 

degree. 

Білім беру бағдарламасының коды 

мен атауы/ 

Код и наименование 

образовательной программы / The 

code and name of education program 

6М020200-«Халықаралық қатынастар»/ 

6М020200 – «Международные отношения» 

6М020200 – «International Relations» 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы/Нормативно-правовое 

обеспечение / There regulatory and 

legal support 

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. 

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 education program 

ББ мақсаты/Цель ОП / Objective of 

EP 

Халықаралық қатынастар, сыртқы саясат, халықаралық қатынастар саласындағы 

мемлекетаралық қатынастарды дамыту саласындағы аналитикалық, сарапшы, 

консулдық, дипломатиялық және әкімшілік-басқару іс-әрекеттерінің 

дағдыларына ие гуманитарлық білімнің білікті шеберлерін дайындау. 

Подготовка квалифицированных магистров гуманитарных знаний, обладающих 

навыками  аналитической, экспертной,  консульской, дипломатической и  

административно-управленческой деятельности в сфере международных 

отношений, внешней политики, развитии межгосударственных связей.   

Preparation of qualified masters of humanitarian knowledge, possessing the skills of 

analytical, expert, consular, diplomatic and administrative and managerial activities in 

the field of international relations, foreign policy, development of interstate relations. 

 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/Концепция 

образовательной программы / The 

concept of education program 

Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін жүзеге асырудың мақсаттарын, 

нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы саладағы 

түлектердің дайындық сапасын бағалауды реттейді және  Халықаралық 

қатынастар мамандығы, магистратура 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 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 

of training and includes materials that ensuring the quality of the training of graduate 
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students in the field of International Relations. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Маманның лауазымдарының 

тізімі/Перечень должностей 

специалиста / List of a specialist’s 

positions 

Талдаушы, сарапшы, консул, елші, атташе, ҚР СІМ бөлімдерінің қызметкері, 

халықаралық ұйымның, институттың, қордың қызметкері, трансұлттық 

компания бөлімнің қызметкері./ 

Аналитик,  эксперт, консул, посол, атташе, сотрудник  отделов МИД РК ,  

сотрудник международной организации, института, фонда,  сотрудник отдела 

транснациональной компании.    

Analyst, expert, consul, ambassador, attache, employee of the departments of the 

MFA of the RK, employee of the international organization, institute, foundation, 

employee of the transnational company department. 

Кәсіби қызмет саласы/Область 

профессиональной деятельности / 

The area of professional activity 

Халықаралық, сыртқы саясат, мемлекетаралық ынтымақтастық/ 

Международная, внешнеполитическая, межгосударственного сотрудничества. 

International, foreign policy, interstate cooperation. 

Кәсіби қызмет объектісі/Объект 

профессиональной деятельности / 

The object of professional activity 

- Сараптамалық орталықтар; 

- Мемлекеттік және үкіметтік емес ұйымдар, халықаралық қатынастар 

мәселелерімен айналысатын мекемелер, сыртқы саясат, мемлекетаралық 

байланыстар; 

- Консулдықтар, дипломатиялық өкілдіктер; 

- Халықаралық ұйымдар, институттар, қорылар; 

- Трансұлттық корпорациялардың халықаралық бөлімшелері;/ 

-аналитические центры; 

- государственные и негосударственные организации, учреждения 

занимающиеся вопросами международных отношений, внешней политики, 

межгосударственных связей; 

- консульства, дипломатические представительства; 

- международные организации,  институты, фонды; 

- международные отделы Транснациональных корпораций. 

- analytical centers; 

- state and non-governmental organizations, institutions dealing with international 

relations, foreign policy, interstate relations; 

- consulates, diplomatic missions; 

- international organizations, institutions, funds; 

- international departments of transnational corporations; 

Кәсіби қызмет 

функциялары/Функции 

профессиональной деятельности / 

Functions of professional activity 

- Дипломатияның сыртқы саясатының, халықаралық қатынастар мәселелерінің 

талдауын жүргізеді; 

- Мекемелерінің, халықаралық мемлекеттік және мемлекеттік емес 

ұйымдарының әкімшілік және басқару қызметін жүзеге асырады; 

- Консулдық немесе дипломатиялық қызмет атқарады; 

- Трансұлттық корпорацияларда, қорыларда, институттарда және халықаралық 

ұйымдарын ұйымдастырушылық немесе сараптамалық-кеңес беру қызметін 

жүзеге асырады./  

- проводит анализ  проблематики  международных отношений, внешней 

политики, дипломатии; 

- осуществляет административно-управленческую деятельность в  

международных государственных и негосударственных организациях и 

учреждениях; 

- осуществляет консульскую или дипломатическую деятельность; 

-  осуществляет экспертно-консультативную или организаторскую деятельность 

в международных организациях, институтах, фондах и транснациональных 

корпорациях.   

- conducts  analysis of the problems of international relations, foreign policy, 

diplomacy; 

- carries out administrative and management activities in international governmental 

and non-governmental organizations and institutions; 

- carries out consular or diplomatic activities; 

- carries out expert-advisory or organizing activities in international organizations, 

institutions, funds and transnational corporations. 
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Кәсіби қызмет түрлері/ Виды 

профессиональной деятельности / 

Types of professional activity 

Ғылыми-сараптамалық, консулдық-дипломатиялық, әкімшілік-басқару, 

сараптамалық-кеңес беру./ 

Аналитическая, консулько-дипломатическая,  административно-

управленческая, экспертно-консультационная. 

Analytical, consular-diplomatic, administrative-management, expert-consulting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое 

2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций 

Кәсіби құзыреттілік/ Профессиональные 

компетенции (ПК) / ProfessionalCompetences 

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 -Дипломатиялық келіссөздерді дайындау 

және өткізу, заманауи халықаралық 

қатынастардағы дипломатияның әртүрлі 

түрлерінің рөлін түсіну, ресми және бейресми 

дипломатия арналарын қолдана білу, 

дипломатия мен сыртқы саясатдағы заманауи 

БАҚ рөлін түсіну және дипломатиялық 

қызметте бұқаралық коммуникацияны 

пайдалану./ 
ПК

А
– Подготавливать и проводить 

дипломатические переговоры, понимать роль 

различных видов дипломатии в современных 

международных отношений,  уметь применять 

каналы официальной и неофициальный 

дипломатии, понимать роль современных 

средств массовой коммуникации в дипломатии 

и внешней политике, применят средства 

массовой коммуникации  в дипломатической 

деятельности. 

PC
А

– To prepare and conduct diplomatic 

negotiations, understand the role of various types of 

diplomacy in modern international relations, be able 

to apply channels of official and unofficial 

diplomacy, understand the role of modern media in 

diplomacy and foreign policy, and use mass 

communication in diplomatic activities. 

 

А КҚ1 екіжақты және көпжақты деңгейде халықаралық келіссөздерді дайындау және 

өткізу үдерісін жоспарлауға, ұйымдастыруға және басқаруға қабілетті; 
А

ПК1
 умеет планировать, организовывать и управлять процессом подготовки и 

проведения международных переговоров на двустороннем и многостороннем уровнях; 

А
PC1

be able to plan, organize and manage the process of preparation and conduct of 

international negotiations at the bilateral and multilateral levels; 

А КҚ2   Келіссөздер стратегиясын және тактикасын әзірлейді, түрлі тәсілдерді 

қолданады. 

А
ПК2

 Подгатавливает стратегию и тактики переговоров, применяя различные подходы. 

А
PC2

prepare the strategy and tactics of negotiations, applying different approaches. 

А КҚ3 Халықаралық акторлар мен олардың стратегияларының мәнін, сондай-ақ 

детерминативті жүйені қалыптастыратын факторларды трансформациялау мәселелерін 

сыни түсінуді қалыптастырады./ 

А
ПК3

 Формирует критическое понимание вопросов, связанных с трансформацией как 

сущности международных акторов и их стратегий, так и детерминирующих 

системообразующих факторов. 

А
PC3

form a critical understanding of issues related to the transformation of both the essence of 

international actors and their strategies, and determinative system-forming factors. 

А КҚ5  Қазіргі заманғы әлемдегі қоғамдық дипломатияның рөлін түсінеді, сондай-ақ 

мемлекеттің сыртқы саяси мақсаттарына қол жеткізу үшін қоғамдық дипломатияны 

қалай қолданатынын біледі.   

А
ПК4

 Оценивает роль современных коммуникационных средств в дипломатии и 

внешней политике. 

А
PC4

assess the role of modern communication tools in diplomacy and foreign policy. 

Келіссөз процесінің 

тәжірибесі 

Практика переговорного 

процесса 

Practice of negotiation process 

 

Қазіргі халықаралық 

қатынастардағы ресми және 

бейресми дипломатия 

Официальная и 

неофициальная дипломатия в 

современных 

международных отношениях 

Official and unofficial 

diplomacy in contemporary 

international relations 

 

Бұқаралық байланыс және 

қазіргі заманғы дипломатия 

Средства массовой 

коммуникации и 

современная дипломатия 

Mass communication and 

modern diplomacy 

А
ПК5

Понимает роль публичной дипломатии в современном мире, а также умеет 

использовать приемы публичной дипломатии для достижения внешнеполитических 
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целей государства 

А
PC5

understand the role of public diplomacy in the modern world, and also be able to use the 

techniques of public diplomacy to achieve the foreign policy goals of the state. 

 

КҚ
В

Халықаралық сараптаманың 

ерекшеліктерін түсінутүрлі салалардағы 

жобалар және оларды іске асыру үшін 

мүмкіндіктер жасау; мемлекет, ұлттық және 

халықаралық институттар мен бизнес-

құрылымдар арасындағы қатынастар жүйесін 

түсіну; халықаралық жобаларды әзірлеу және 

басқару процесін түсініп, жобаларды 

дайындауға дағдыларды қалыптастырады. 

ПК
В

 Понимать особенности  комплексной 

экспертизы международных 

проектов в различных сферах и формировать 

способности по ее реализации; понимать  

систему  отношений государства, национальных 

и международных институтов и бизнес-

структур; понимать  процесс  разработки и 

управления международными проектами и 

формировать умения по подготовке проектов. 

PC
В

Understand the features of a comprehensive 

expertise of international 

projects in various spheres and to form capacities 

for its implementation; understand the system of 

relations between the state, national and 

international institutions and business structures; 

understand the process of developing and managing 

international projects and formulate skills in 

preparing projects. 

 

 

 

 

 

 

В КҚ1әртүрлі салаларда халықаралық жобалардың кешенді сараптауын жүзеге асырады./ 

B
ПК1

 осуществляет  комплексную экспертизу международных проектов в различных 

сферах. 

B
PC1

carries out a comprehensive expertise of international projects in various fields. 

В КҚ2 - халықаралық жобалардын дизайыны туралы терең ұғымы бар./ 

В
ПК2

имеет  представление о дизайне международных проектов. 

В
PC2

have an idea of the design of international projects. 

В КҚ3 - Жобаны бағалайды және оның сараптамасын жүргізеді;/ 

B
ПК3

 Оценивает проект и проводит его экспертизу. 

B
PC3

Evaluate the project and carry out its expertise. 

В КҚ4 - әртүрлі деңгейдегі серіктестермен (шет елдердің өкілдері, мемлекеттік және 

жеке құрылымдар, халықаралық ұйымдар), сондай-ақ жобаны жүзеге асыратын топ 

мүшелерімен қарым-қатынастың ерекшелігі мен мәдени-этикалық сипаттамаларын 

ескере отырып, стратегиялар мен қарым-қатынастарды тиімді түрде жасауға және іске 

асыруға қабілетті./ 

B
ПК4

умеет эффективно выстраивать и реализовывать стратегии и взаимоотношения с 

партнерами разного уровня (представители зарубежных стран, государственные и 

частные структуры, международные организации), а также с членами команды, 

реализующей проект, с учетом специфики характера деятельности и культурно-

этических особенностей коммуникации. 

B
PC4

be able to effectively build and implement strategies and relationships with partners of 

different levels (representatives of foreign countries, public and private structures, international 

organizations), as well as with the members of the team implementing the project, taking into 

account the nature of the activity and the cultural and ethical characteristics of communication. 

 

 

 

Халықаралық жобаларды 

сараптау 

Экспертиза международных 

проектов 

Expertise of international 

projects 

 

Бизнес, мемлекеттік және 

халықаралық ұйымдар 

арасындағы қарым-қатынас 

теориясы мен тәжірибесі 

Теория и практика 

взаимоотношений бизнеса, 

государства и 

международных организаций 

Theory and practice of 

relationships between business, 

government and international 

organizations 

 

Халықаралық жобаларды 

әзірлеу және енгізу кезеңдері 

Этапы разработки и 

реализации международных 

проектов 

Stages of development and 

implementation of 

international projects 
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Жалпы кәсіби құзыреттілік (ЖКҚ)/ 

Обще профессиональные компетенции 

(ОПК)  

General professional competences (GPC) 

Оқыту нәтижесі (ЖКҚ бірлігі)/ 

Результат обучения (единицы ОПК)  

The result of training(GPC units) 

Оқу нәтижелерін 

қалыптастыратын 

пәндердің атауы 

(құзыреттілік бірлігі)/  

Наименование 

дисциплин, 

формирующих 

результаты обучения 

(единицы компетенций) 

The name of courses that 

form the results of 

training (units of 

competences) 

ЖКҚА1Халықаралық қатынастардың заманауи 

жүйесін, оның дамуының және жұмыс істеуінің 

қазіргі заманғы мәселелерін талдай білу.    

Халықаралық қатынастардың қазіргі үрдістерін 

сараптау жүзінде, халықаралық қатынастарды 

зерттеудің замануи 

әдістерін қолдану.Халықаралық қатынастар мен 

сыртқы саясаттың қазіргі зерттеушілері 

пайдаланатын ғылыми әдістер бойынша ғылыми 

зерттеулерді жоспарлау, ұйымдастыру және 

жүргізу; сыртқы саясатты талдаудың 

қолданылатын әдістерін меңгеру; 

Психологиялық үдерістерді, жеке тұлғаның 

қасиеттері мен қасиеттерін, қызметті реттеу 

тетіктерін, кәсіби қызметтің шеңберінде қажетті 

жеке және топ мінез-құлқының мінез-құлқын 

зерттеудің негізгі әдістерін тұтас қарауды 

қалыптастыру;  

Нормативтерді білу және академиялық жазу 

дағдыларын меңгеру, ғылыми шолуларды 

дайындау, аннотациялар, үздіксіз зерттеу 

тақырыбы бойынша эсселер, шет тіліндегі 

ғылыми мақалаларды талдау; 

А ЖКҚ1Ол халықаралық қатынастардың заманауи жүйесін қалыптастырудың 

мәселелерін, процестерін, принциптерін талдайды және негізгі теориялық мектептердің 

көзқарасын біледі./ 

А
ОПК1

 Подвергает анализу проблемы,  процессы, принципы формирования 

современной системы международных отношений, ввладеет  знаниями о воззрениях 

основных теоретических школ. 

 

А
GPC1

to analyze the problems, processes, principles of the formation of a modern system of 

international relations, and master the knowledge of the views of the main theoretical schools. 

А ЖКҚ2Халықаралық қатынастары ғылыми зерттеу барысында зерттеу әдістерін 

қолданады./ 

А
ОПК2

Использует методы  исследования при  проведении  

научных исследований по международным отношениям. 

А
GPC2

to use research methods for conducting research on international relations. 

 

 

 

 

 

 

 

Халықаралық қатынастар 

теориясы 

Теория международных 

отношений 

Theory of International 

Relations 

 

Халықаралық қатынастарды 

зерттеу әдістері 

Методы исследования 

международных отношений 

Research Methods in 

International Relations 

 

Психология 

Психология  

Psychology 

 

Шетел тілі (кәсіби) 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

Foreign language 

(professional) 
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Заманауи менеджменттің әдістерін және 

тәсілдерін қолдана отырып әртүрлі әкімшілік-

басқару мәселелерін шешу. 

ОПК
А1

 Уметь проводить анализ  современной 

системы международных отношений, 

современных проблем ее развития и 

функционирования. Применять  современные 

методы исследования 

 международных отношений, при анализе 

современных процессов международных 

отношений;  

Представлять планирование, организации и 

проведении научного исследования; о научных 

методах, используемых современными 

исследователями международных отношений и 

внешней политики; освоить прикладные методы 

внешнеполитического анализа;  
Сформировать целостное  представление об 

основных методах исследования 

психологических  процессов, состояний и 

свойств личности, механизмов регуляции 

деятельности, закономерности поведения 

личности и группы необходимых в рамках 

профессиональной деятельности; 

Знать нормыи владеть навыками 

академического письма, подготовки научных 

обзоров,   аннотаций, эссе по тематике 

проводимых исследований, анализа научных 

статей на иностранном языке; 

Уметь решать  разнообразные проблемы 

административно-управленческого характера с 

используя приемы и способы современного 

менеджмента. 

GPC
А1

To be able to carry out an analysis of 

modern system of international relations, modern 

problems of its development and functioning. To 

apply modern methods of studying international 

relations, in the analysis of modern processes of 

international relations; 

Represent planning, organization and conduct of 

А ЖКҚ3  Кәсіби қызмет аясында тұлғааралық іскерлік қарым-қатынас орнатуда заманауи 

психология әдістерін қолданады./ 

А
ОПК3

Применяетсовременныеметодыпсихологиивустановлениимежличностногоделово

гообщенияврамкахпрофессиональнойдеятельности 

А
GPC3

to apply modern methods of psychology in the establishment of interpersonal business 

communication within the framework of professional activity 

А ЖКҚ4 Шет тілінде ғылыми мақалаларды, шолуларды, аннотацияларды, эсселерді 

дайындайды/ 

А
ОПК4

Подготавливаетнаучныестатьи, обзоры, аннотации, эссенаиностранномязыке 

А
GPC4

toprepare scientific articles, reviews, annotations, essays in a foreign language. 

А ЖКҚ5   Кәсіптік қызметті тиімді ұйымдастыру үшін бизнестің және басқару 

сипатының дағдыларын қолданады./ 

А
ОПК5

Применяет  навыки делового и управленческого характера, для эффективной 

организации профессиональной деятельности. 

А
GPC5

to apply business and management skills to effectively organize professional activities. 

 

Менеджмент 

Менеджмент 

Management 
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scientific research; about the scientific methods 

used by modern researchers of international 

relations and foreign policy; to master applied 

methods of foreign policy analysis; 

To form a holistic view of the basic methods of 

studying psychological processes, states and 

properties of the personality, the mechanisms of the 

regulation of activity, the patterns of behavior of the 

individual and the group necessary in the 

framework of professional activity; 

Know the norms and have the skills of academic 

writing of preparation of scientific reviews, 

annotations, essays on the subject of ongoing 

research, the analysis of scientific articles in a 

foreign language; 

be able to solve various administrative and 

managerial problems using methods and approaches 

of modern management. 

 

 

 

 


