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№ Пәннің циклы/ 

Цикл 

дисциплины/ 

Cycle of the 

course 

Пәннің атауы/ 

Название дисциплины/ 

Name of the course 

ECTS Қысқаша аннотация/ 

Краткая аннотация/ 

Annotation 

Пререквизиттер/ 

Пререквизиты/ 

Prerequisites 

1 семестр /1 семестр / Semester 1 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

1 КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Халықаралық қатынастар 

ахуалдық өзектілігі 

Ситуативная 

релевантность 

международных 

отношений 

Situational relevance of 

international relations 

5 Пән қазіргі халықаралық қатынастардың өзекті 

мәселелерін жүйелеу дағдыларын қалыптастыруға, 

халықаралық қатынастардың жетекші субъектілерінің 

геосаяси стратегияларының теориялық және 

тұжырымдамалық негіздерін іске асырылған саяси 

шешімдерден бөліп қарастыруға бағытталған. Пән 

мақсаты – нақты халықаралық мәселені шешуге 

бағытталған «жол картасы» түрінде бағдарламаларын 

әзірлеу 

Дисциплина направлена на формирование умений 

систематизировать современные проблемы 

международных отношений, вычленять теоретические и 

концептуальные основы геополитических стратегий 

ведущих акторов международных отношений из 

реализуемых политических решений. Целью предмета 

является выработка собственной программы решения 

Халықаралық қатынастар 

теориясы 

Теория международных 

отношений 

Theory of International 

Relations 



конкретной международной проблемы в виде «дорожной 

карты» 

Discipline is aimed at shaping the skills to systematize the 

relevant issues of international relations, to isolate the 

theoretical and conceptual foundations of the international 

relations leading actors geopolitical strategies from the 

implemented political decisions. The purpose of the subject is 

to develop its own program through the road map to address a 

specific international issue  

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

2 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Халықаралық 

қатынастарды зерттеудің 

сандық және сапалық 

әдістері 

Количественные и 

качественные методы 

исследования 

международных 

отношений 

Quantitative and 

Qualitative Research 

Methods in International 

Relations 

5 Пән мазмұны халықаралық қатынастар саласындағы 

зерттеулердің әдіснамалық мәселелерін тереңдетуге, 

сонымен қатар, теориялық гипотезаларды сыни түсіну 

және халықаралық қатынастар саласында өзіндік бірегей 

зерттеулер жүргізу арқылы сандық және сапалы зерттеу 

әдістерін қолдану дағдыларын жетілдіруге бағытталған  

Содержание учебной дисциплины нацелено на 

углубленное изучение методологических вопросов в 

области исследования международных отношений, а 

также усовершенствование навыков применения 

количественных и качественных методов исследования 

через критическое осмысление теоретических гипотез и 

проведения самостоятельных оригинальных исследований 

в области международных отношений 

The content of the discipline is aimed at in-depth analysis of 

methodological issues in the field of studying international 

relations, as well as improving the application of quantitative 

and qualitative research methods through critical 

understanding of theoretical hypotheses. The study of 

discipline is aimed at improving the skills of doctoral students 

in conducting independent original research in the field of 

international relations  

Халықаралық қатынастар 

теориясы 

Теория международных 

отношений 

Theory of International 

Relations 

Халықаралық 

қатынастарды зерттеу 

мағлұматтарын жинау 

және өңдеу 

Сбор и обработка 

5 Бұл курстың мақсаты техникалық тұрғыдан қатаң, 

практикалық және саяси маңызды болып табылатын 

жазбаларды жазу үшін ұсыныстар жасау болып табылады. 

Студенттер деректерді жинауды үйрене отырып, 

тұжырымдамалық және эмпирикалық стратегияны 

Халықаралық қатынастар 

теориясы 

Теория международных 

отношений 

Theory of International 



исследовательских 

данных международных 

отношений 

Research Data Collection 

and Analysis of the 

International Relations 

әзірлейді және өздерінің ғылыми жұмыстарының жобасын 

дайындау барысында талдау жасаумен айналысады. 

Сондай-ақ, тиімді  жазбаша және ауызша презентациялар 

жасауға көп көңіл бөлінеді 

Цель данного курса – выработать рекомендации по 

написанию технически строгих, практичных и 

политически значимых исследований. Студенты изучают 

навыки по сбору данных, разрабатывают концептуальную 

и эмпирическую стратегию и проводят комплексный 

анализ в рамках подготовки проекта собственной научной 

работы. Особое внимание также уделяется эффективной 

презентации как в письменной, так и в устной форме 

The goal of this course is to produce recommendations for 

writing that are technically rigorous, practical, and politically 

relevant. Students learn data collection, develop a conceptual 

and empirical strategy, and undertake a mix of technical, 

political analysis in the frame of preparation of a draft of their 

own scientific work. There is also substantial emphasis on 

effective presentation, in both the writing and oral 

presentations 

Relations 

3 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Сыртқы саяси 

шешімдерді қабылдау 

үрдісінде стратегияларды 

әзірлеу 

Выработка стратегий в 

процессе принятия 

внешнеполитических 

решений 

Developing strategies in 

making foreign policy 

decisions 

6 Бұл курста сыртқы саяси шешімдердің қалай және 

неліктен маңызды болып табылатыны туралы кең 

ауқымды мәселені зерттеу үшін сыртқы саясатта ең 

маңызды заманауи қатерлердің кейбірі қарастырылады. 

Шешім қабылдаудың негізін қолдана отырып, студенттер 

соңғы жиырма жылдағы мәселелерге қатысты оннан астам 

нақты, тарихи шешімдерді қарастырады 

Данный курс рассматривает одну из основных 

современных проблем внешней политики – вопрос о том, 

как и почему принимаются важные внешнеполитические 

решения. Используя рамки принятия решений, 

обучащиеся изучат более десятка конкретных 

исторических решений, принятых за последние двадцать 

лет 

This course uses some of the greatest contemporary challenges 

in foreign policy to explore the broader issue of how and why 

important foreign policy decisions are made. Employing a 

Халықаралық қатынастар 

теориясы 

Теория международных 

отношений 

Theory of International 

Relations 



decision making framework, students will examine more than 

a dozen specific, historic decisions made in regard to the 

issues over the last twenty years 

Қазіргі халықаралық 

қатынастар 

архитектурасының даулы 

аспектілері  

Дискуссионные аспекты 

современной архитектуры 

международных 

отношений   

Debates on Current 

Architecture of 

International Relations 

6 Пәнді оқу барысында халықаралық қатынастар 

теориясының және халықаралық жүйенің 

трансформациясының негізгі пікірталас сұрақтары 

зерттелетін болады. Білім алушылар халықаралық 

қатынастардың негізгі парадигмалары, жаһандық 

қауіпсіздіктің жаңа қатерлері дамуының қазіргі 

тенденцияларын, бағыттары мен заңдылықтарын білуі 

және түсінуі тиіс. Докторанттар халықаралық саяси 

үдерістерге қатысты жаңа идеяларды сыни талдау, 

бағалау және синтездеу мүмкіндігіне ие болады 

В ходе изучения дисциплины будут исследованы 

основные дискуссионные вопросы теории 

международных отношений и трансформации 

международной системы. Обучающиеся должны знать и 

понимать современные тенденции, направления и 

закономерности развития основных парадигм 

международных отношений, новых угроз глобальной 

безопасности. Докторанты должны уметь критически 

анализировать, оценивать и синтезировать новые идеи, 

касающиеся международно-политических процессов 

During the study of the discipline will be investigated the 

main issues of discussion of the theory of international 

relations and the transformation of the international system. 

Students should know and understand the current trends, 

trends and patterns of development of the main paradigms of 

international relations, new threats to global security. Doctoral 

students should be able to critically analyze, evaluate and 

synthesize new ideas related to international political 

processes 

Халықаралық қатынастар 

теориясы 

Теория международных 

отношений 

Theory of International 

Relations 

4 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Халықаралық 

қатынастардағы Ойын 

теориясы 

Теория игр в 

международных 

6 Пән, тараптардың оңтайлы шешімін және тактикасын 

әзірлеу үдерісін моделдеуге қажетті дағдыларды 

тереңдетуге бағытталған. Білім алушылар нақты саяси 

процестерге қатысушылардың мінез-құлқы мен 

классикалық стратегиялық ойындардың қатысушылары 

Халықаралық қатынастар 

теориясы 

Теория международных 

отношений 

Theory of International 



отношениях 

Game Theory in 

International Relations 

арасындағы аналогияны келтіріп, нақты халықаралық 

және ішкі саяси жағдайларды формалды модельдерге 

қисындырып, халықаралық саяси және ішкі саяси 

дағдарысты жағдайлардың  дамуының белгілі бір 

аспектілерін болжайды  

Дисциплина призвана углубить навыки, необходимые при 

моделировании процесса выработки оптимального 

решения и тактики поведения сторон. Обучающиеся 

будут проводить аналогии между поведенческими 

установками участников реальных политических 

процессов и участников классических стратегических игр, 

сводить реальные международные и внутриполитические 

ситуации к формальным моделям, прогнозировать 

определенные аспекты развития международно-

политических и внутриполитических кризисных ситуаций 

Discipline is designed to deepen the skills needed in modeling 

the process of developing an optimal solution and tactics of 

the parties. Students will draw analogies between the 

behavioral attitudes of genuine political processes and classic 

strategic games participants, reduce real international and 

domestic political situations to formal models, predict certain 

aspects of the international political and domestic political 

crisis situations development 

Relations 

Жаһандық басқарудың 

қолданбалы сараптамасы 

Прикладной анализ 

проблем глобального 

управления 

Applied Analysis of Global 

Governance Issues 

6 Пән мазмұны жаһандық басқарудың өзекті мәселелері 

бойынша нақты кейстерге қатысты аналитикалық 

әдістерді қолдануға бағытталған. Пән жаһандану 

контекстіндегі басқарушылық мәселелерді қолданбалы 

талдаудың дағдыларын дамытуды, жаһандық басқарудың 

әлеуеті мен тиімділігінің шегін, аймақтық және 

мемлекеттік қырынан жаһандық басқаруды болжауды 

қамтиды 

Содержание учебного предмета направлено на 

применение прикладных аналитических методик к 

конкретным кейсам по актуальным проблемам 

глобального управления. Предмет предусматривает 

развитие навыков прикладного анализа проблем 

управляемости в контексте глобализации, пределов 

Халықаралық қатынастар 

теориясы 

Теория международных 

отношений 

Theory of International 

Relations 



дееспособности и эффективности глобального 

управления, прогнозирования глобального управления в 

региональном и страновом ракурсах 

The content of the subject is aimed at the application of 

applied analytical techniques to specific cases on relevant  

issues of global governance. The subject provides applied 

analysis skills development of the governance issues within 

the context of globalization, limits of efficiency and 

effectiveness of global governance, forecasting of global 

governance in regional and country perspectives   

2 семестр /2 семестр / Semester 2 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / Universitycomponent 

1 БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Халықаралыққатынастард

ыоқытудыңинновациялық

әдістері 

Инновационные методы 

преподавания 

международных 

отношений 

Innovative Teaching 

Methods of International 

Relations 

5 Бұл курста екі мақсат бар: біріншіден, халықаралық 

қатынастар даму процесінің құбылмалы сипатын және 

сыртқы саясат пен институционалдық дизайнның рөлін 

жүйелі түрде зерттеу; екіншіден, халықаралық 

қатынастарда оқытудың тұжырымдамалары мен әдістерін 

қолданудың әсерін көрсету. Бұл болашақ мамандарды 

қалыптастыруда тиімділігі бар оқыту әдістерін 

нормативтік талдауды қамтиды 

Данный курс преследует две цели: во-первых, 

систематически исследовать природу изменений в 

процессе развития международных отношений и 

связанную с этим роль внешней политики и 

институциональной структуры; и во-вторых, 

проиллюстрировать использование ряда концепций и 

методов в преподавании международных отношений. Это 

будет включать в себя нормативный анализ методов 

обучения, эффективность которых имеет решающее 

значение для формирования будущих специалистов 

This course has two objectives: first, to systematically explore 

the nature of change in the development process of 

International Relations, and of the associated role of foreign 

policy and institutional design; and second, to illustrate the use 

of the range of concepts and techniques in teaching 

International Relations. This will include the normative 

analysis of teaching methods, the effectiveness of which is 

Халықаралық қатынастар 

ахуалдық өзектілігі 

Ситуативная релевантность 

международных 

отношений 

Situational relevance of 

international relations 



crucial in shaping future professionals in international 

relations 

2 БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Кейс-стади халықаралық 

қатынастарды зерттеу 

әдісі ретінде 

Кейс-стади как метод 

исследования 

международных 

отношений 

Case Study in International 

Relations Research 

6 Пән кейс-стадидің пәнаралық маңыздылығын көрсететін 

кейстерді құрастырудың білімдері мен дағдыларын 

жүйелі түрде қолдануды, диссертациялық зерттеу 

шеңберінде түрлі кейстер түрінде нақты халықаралық 

мәселені шешудің өз бағдарламаларын әзірлеу 

дағдыларын дамытуды қамтамасыз етеді   

Дисциплина призвана обеспечить системное применение 

знаний и навыков по составлению кейсов, отражающих 

междисциплинарную значимость кейс-стади, 

формирование навыков выработки собственных программ 

решений конкретной международной проблемы в виде 

различных типов кейсов в рамках диссертационного 

исследования  

Discipline is designed to ensure the systematic applying 

knowledge and skills on case development, reflecting on case 

studies interdisciplinary importance, building skills to develop 

their own programs to address a specific international issue in 

the form of various types of cases within dissertation research     

Халықаралық қатынастар 

ахуалдық өзектілігі 

Ситуативная релевантность 

международных 

отношений 

Situational relevance of 

international relations 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / OptionalComponents 

3 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазіргі халықаралық 

қатынастар жүйесінің 

трансформациясы: 

сараптама және болжау 

Трансформация 

современной системы 

международных 

отношений: экспертиза и 

прогнозирование 

Transformation of 

Contemporary System of 

International Relations: 

expertise and forecasting 

5 Бұл курста халықаралық қатынастардың заманауи 

жүйесін құруға әкелген маңызды тарихи өзгерістер 

қарастырылады. Атап айтқанда, материалдық, 

демографиялық, технологиялық, идеологиялық, әскери 

немесе діни өлшемдеріндегі күш қарастырылып – оның 

кеңірек трансформацияға қалай әсер етуі. Курстың 

мақсаты – жүйені қалыптастырушы құбылыстарды 

анықтау, сондай-ақ болашақтағы үрдістерді болжау үшін 

белгіленген тәртіпті өзгертудің негізгі себептері болып 

табылады 

Данный курс исследует основные исторические сдвиги, 

которые привели к созданию современной системы 

международных отношений. В частности, 

рассматривается фактор силы в различных ее проявлениях 

– материальная, демографическая, технологическая, 

идеологическая, военная или религиозная – и как она 
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влияет на более широкие преобразования. Целью курса 

является определение системообразующих явлений, а 

также ключевых причин изменения установленных 

порядков для выявления тенденций будущего 

This course explores the major historical changes that led to 

the creation of a modern system of international relations. In 

particular, power is considered in all its dimensions — 

material, demographic, technological, ideological, military, or 

religious — and how it affects wider transformations. The 

purpose of the course is to identify the system-forming 

phenomena, as well as the key reasons for changing the 

established order to identify future trends 

Масс-медиа және 

халықаралық-саяси 

үдерістер 

Масс-медиа и 

международно-

политические процессы 

Mass media and 

International Political 

Processes 

5 Пәннің нысаны бұқаралық коммуникация 

құралдарының ақпараттық қызметі, олардың 

халықаралық саяси процестердің басқа 

қатысушыларымен (мемлекеттермен, үкіметтік емес 

ұйымдармен, трансұлттық компаниялармен) өзара іс-

қимылының нысандары, тетіктері және нәтижелері 

болып табылады. Курс қазіргі заманғы үрдістерді, 

масс медиа дамуының бағыттары мен 

заңдылықтарын, олардың халықаралық қатынастар 

субъектілерімен өзара іс-қимылын зерттеуге 

бағытталған 

Предметом дисциплины является информационная 

деятельность средств массовых коммуникаций, 

формы, механизмы и результаты их взаимодействия 

с другими участниками международно –

политических процессов (государствами, 

неправительственными организациями, 

транснациональными компаниями). Курс нацелен на 

формирование знаний и умений интерпретировать 

современные тенденции, направления и 

закономерности развития масс медиа, их 

взаимодействие с субъектами международных 

отношений 
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The subject of the discipline is information activities of 

mass media, forms, mechanisms and results of their 

interaction with other participants of international 

political processes (States, non-governmental 

organizations, transnational companies). The course is 

aimed at the formation of knowledge and interpretation 

of modern trends, trends and patterns of development of 

the media and their interaction with the subjects of 

international relations 
 

 

Кафедра отырысында қарастырылды және бекітілді 

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры  

Considered and approved at the meeting of the department 

Күні / дата / date     _________ 20___    хаттама / протокол / Record № ___ 

__________________     _______________  _______________ 
       (Аты-жөні/ФИО/Name)                                        (подпись/қолы/signature)                            (дата/күні/date) 


