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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы /  

The Passport of Education Program 

Қолдану саласы 

 

 

Область применения  

 

 

Application area 

Білім беру бағдарламасы халықаралық қатынастар 

саласындағы PhD философия докторларды даярлауға 

арналған 

 

Образовательная программа направлена на подготовку 

докторов философии PhD в области международных 

отношений 

 

The educational program is designed to train PhD doctors of 

philosophy with the major of international relations 

Білім беру бағдарламасының коды 

мен атауы 

Код и наименование 

образовательной программы  

The code and name of education 

program 

8D03102 - «Халықаралық қатынастар» 

 

8D03102 -  «Международные отношения» 

 

8D03102 - «International Relations» 

Нормативтік-құқықтық қамтылуы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правовое обеспечение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The regulatory and legal support 

«Білім» туралы Қазақстан Республикасының Заңы  

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандарты(31.10.2018ж., №604)  

Жоғарғы және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім 

беру ұйымдары қызметінің үлгілік ережелері (30.10.2018 ж., 

№595) 

Кредиттік технология бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру 

ережелері(12.10.2018 ж., №563) 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар 

кадрларды дайындау бағыттарының сыныптауышын бекіту 

туралы (13.10.2018 ж., №569) 

«Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (07.03. 2002 г., № 

299-II) 

Дипломатиялық қатынастар туралы Вена конвенциясы 

(18.04.1961 г.) 

Консулдық қатынастар туралы Вена конвенциясы 

(24.04.1963 г.) 

 

Закон Республики Казахстан «Об образовании» 

Государственный общеобязательный стандарт 

послевузовского образования (31.10.2018 г., №604)  

Типовые правила деятельности организаций образования, 

реализующих образовательные программы высшего и (или) 

послевузовского образования (30.10.2018 г., №595) 

Правила организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения (12.10.2018 г., №563) 

Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и 

послевузовским образованием (13.10.2018 г., №569) 

Закон Республики Казахстан «О дипломатической службе 

Республики Казахстан» (07.03. 2002 г., № 299-II) 

Венская конвенция о дипломатических сношениях 

(18.04.1961 г.) 

Венская конвенция о консульских сношениях (24.04.1963 г.) 

 

Law «On Education» of the Republic of Kazakhstan  

State General Education Standard on Postgraduate Education 
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(31.10.2018, № 604) 

Study Programs of Higher and (or) Postgraduate Education 

(30.10.2018, №595) 

Rules for the Organization of the Educational Process on the 

Credit Technology of Education (12.10.2018, №563) 

Classifier of Areas of Training with Higher and Postgraduate 

Education (13.10.2018, №569) 

Law of the Republic of Kazakhstan “On the Diplomatic Service 

of the Republic of Kazakhstan” (07.03. 2002 г., № 299-II) 

Vienna Convention on Diplomatic Relations (18.04.1961 г.) 

Vienna Convention on Consular Relations (24.04.1963 г.) 

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-саяси, экономикалық, саяси-құқықтық, 

ғылыми, ақпараттық және мәдени ынтымақтастық 

саласындағы тұлғалық, жалпымәдени және кәсіби 

құзыреттерге ие, кәсіби бағалауға, саяси қатынастардың 

ерекшеліктері мен сипаттамаларын ғылыми талдауға, 

дипломатия, құқық, экономика, мәдениет, әскери істер, 

сыртқы және ішкі саясат саласындағы зерттеулер жүргізуге, 

бәсекеге қабілетті PhD-докторларын дайындау  

 

Подготовка конкурентоспособных PhD-докторов, 

обладающих личностными, общекультурными и 

профессиональными компетенциями в сфере международно-

политического, экономического, политико-правового, 

научного, информационного и культурного взаимодействия, 

способных к профессиональной оценке, научному анализу 

специфики и особенностей политических 

взаимоотношений, проведению исследований в области 

дипломатии, права, экономики, культуры, военного дела, 

внешней и внутренней политики 

 

Preparing competitive PhD doctors with the personal, general 

cultural and professional competences in the field of international 

political, economic, political and legal, scientific, informational 

and cultural interaction, capable of professional assessment, 

scientific analysis of the political relations specificities and 

features, research in the field of diplomacy, law, economics, 

culture, military, foreign and domestic policy  

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концепция образовательной 

программы 

 

 

 

Білім беру бағдарламасы бойынша оқу нәтижелері 

оқытылатын пәндерінің кәсібіне сәйкес мамандандырылған 

және жүйелі түрде ғылыми-әдістемелік қызметпен 

айналысатын ғылыми-педагогикалық кадрлармен, және  

зерттеудің теориялары мен әдістері, әлемдік дамудың іргелі 

мәселелері сынды элективті курстары арқылы оқытуды 

дараландырудың есебінен, сонымен қатар, өз бетінше жұмыс 

жасау және ДҒЗЖ, белсенді оқыту әдістерін қолдану арқылы 

диссертациялық зерттеу тақырыбын дифференциалды 

таңдау нәтижесінде қамтамасыз етіледі 

 

Достижение результатов обучения по образовательной 

программе обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими специализацию, соответствующую 

профилю преподаваемых дисциплин, и систематически 

занимающимися научной и научно-методической 
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The concept of education program 

деятельностью, за счет индивидуализации обучения через 

элективные курсы по теории и методам исследования, 

фундаментальным вопросам мирового развития, а также 

дифференцированный выбор темы диссертационного 

исследования, за счет выполнения самостоятельной работы и 

НИРД, использования методов активного обучения 

 

Achievement of learning outcomes for the educational program is 

provided by scientific and pedagogical staff with a specialization 

relevant to the fields of subjects taught, and systematically 

engaged in scientific and methodological activities, due to the 

individualization of training through elective courses on the 

theory and methods of research, the fundamental issues of world 

development, together with a differentiated selection of the topic 

of dissertation research, through the implementation of 

independent work and SRWD, using active learning methods 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже 

 

 

Присуждаемая степень 

 

 

Awarded degree 

«8D03102 – Халықаралық қатынастар» білім беру 

бағдарламасы бойынша PhD докторы 

 

Доктор философии PhD по образовательной программе 

«8D03102 – Международные отношения»  

 

PhD doctor of philosophy on the education program «8D03102 – 

International Relations» 

Маманның лауазымдарының тізімі 

 

 

 

 

 

Перечень должностей специалиста  

 

 

 

 

 

 

List of a specialist’s positions 

Басшы, ұлттық үкіметке, Үкіметтік емес ұйымдар мен 

халықаралық саясат саласындағы халықаралық ұйымдарға 

кеңесші, әр түрлі қызмет бағыттары бойынша топ-менеджер, 

сарапшы, халықаралық мәселелер маманы,  менеджер, 

ғылыми қызметкер, шолушы, пән мұғалімі  

 

Руководитель, советник для национальных правительств, 

НПО и международных организаций в области 

международной политики, топ-менеджер для различных 

сфер деятельности, аналитик, специалист по 

международным вопросам, менеджер, научный сотрудник, 

обозреватель, преподаватель 

 

Executive, advisor for national governments, NGOs and 

international organizations in the field of international politics, 

top manager for various fields of activity, analyst, international 

expert, manager, researcher, reviewer, teacher 

Кәсіби қызмет саласы 

 

 

Область профессиональной 

деятельности  

 

 

The area of professional activity 

Сыртқы саясат, мемлекетаралық ынтымақтастық, ғылыми-

зерттеу қызметі, әлеуметтік сала, педагогикалық қызмет  

 

Внешнеполитическая деятельность, межгосударственное 

сотрудничество, научно-исследовательская деятельность, 

социальная сфера, педагогическая деятельность 

 

Foreign policy, intergovernmental cooperation, scientific-

research activity, social sphere, pedagogical activity   

Кәсіби қызмет объектісі 

 

 

Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі, 

мемлекеттік ведомстволар және халықаралық сипаттағы 

мемлекеттік басқару органдары, халықаралық ұйымдар, 
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Объект  профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The object of professional activity 

трансұлттық корпорациялар, қазақстандық және шетелдік 

кәсіби мекемелер, Қазақстандық және шетелдік бизнес-

құрылымдар, халықаралық қатынастармен байланыстағы 

немесе халықаралыө мәселелермен айналысатын 

коммерциялық емес және қоғамдық ұйымдар, бұқаралық 

ақпарат құралдарының редакциялары, халықаралық 

сипаттағы академиялық және ғылыми-зерттеу ұйымдары    

 

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, 

государственные ведомства и органы государственного 

управления международного профиля, международные 

организации, транснациональные корпорации, казахстанские 

и зарубежные бизнес-структуры, некоммерческие и 

общественные организации, поддерживающие 

международные связи или занимающиеся международной 

проблематикой, редакции средств массовой информации, 

академические и научно-исследовательские организации 

международного профиля 

 

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan, 

governments and government agencies of international profile, 

international organizations, transnational corporations, 

Kazakhstan and foreign business structures, non-profit and public 

organizations supporting international relations or dealing with 

international issues, media editorial, academic and scientific 

international research organizations 

Кәсіби қызмет функциялары мен 

түрлері  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции  и виды 

профессиональной деятельности  

 

 

 

Ғылыми-зерттеу  – сыртқы саясат және халықаралық 

қатынастар саласында аналитикалық және стратегиялық 

зерттеулер жүргізу; ғылыми зерттеу нәтижелерін енгізу, 

таңдалған ғылыми саласы бойынша ақпараттық-іздеу 

жұмыстарын ұйымдастыру және басқару; 

Ғылыми-педагогикалық – бакалавриат, магистратура, 

докторантурада әлеуметтік ғылымдарды дайындау бағыты 

бойынша оқыту, білім алушылардың ғылыми-зерттеу, 

жобалық, оқу-кәсіби және өзге де қызметтерінде жетекшілік 

ету, оқу пәндерінің оқу-әдістемелік қамтамасыз етуін 

құрастыру; 

Басқару – сыртқы саясат бөлімшелерінің, 

департаменттерінің, мемлекеттік және мемлекеттік емес 

құрылымдардың (министрліктер, әкімдіктер, президенттің 

кеңсесі, премьер-министрлері, ұйымдары және т.б.) 

стратегияларын анықтау, үдерістерін басқару, 

басқарушылық шешімдерді қабылдау және олар үшін 

жауапты болу;  

Сараптамалық және консультативтік – сыртқы саяси 

қатынастар саласында жұмыс істейтін Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік басқару органдары мен 

ведомстволары үшін және сыртқы саяси шешімдерді жүзеге 

асыру бойынша ғылыми-негізделген тәжірибелік ұсыныстар 

әзірлеу, аймақтық және халықаралық жағдайлар шеңберінде 

кеңес түрінде көмек көрсету 

 

Научно-исследовательская – проведение аналитических и 

стратегических исследований в сфере внешней политики и 

международных отношений, внедрение результатов 

научных исследований, руководство и организация 

информационно-поисковой работы по выбранному 
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Functions and types of professional 

activity 

научному направлению; 

Научно-педагогическая – преподавание по направлению 

подготовки социальных наук в бакалавриате,  магистратуре, 

докторантуре, руководство научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности 

обучающихся, разработка учебно-методического 

обеспечения учебных дисциплин; 

Управленческая – определение стратегии, управление 

процессами и деятельностью внешнеполитических отделов, 

департаментов, структур государственных и 

негосударственных ведомств (министерств, акиматов, 

аппарата президента, премьер-министра, организаций, и 

т.п.), принятие управленческих решений и ответственности 

за них; 

Экспертно-консультационная – выработка научно 

обоснованных практических рекомендаций для органов 

государственного управления и ведомств Республики 

Казахстан, работающих в сфере внешнеполитических 

отношений, по подготовке и осуществлению 

внешнеполитических решений, оказание консультативной 

помощи в рамках вопросов региональной и международной 

обстановки 
 

Scientific and research – conducting analytical and strategic 

research in the foreign policy and international relations fields; 

implementation of research results, organization and 

management of information and retrieval work on the chosen 

scientific direction. 

Scientific and pedagogical – teaching of Social Studies at 

bachelor’s, master’s and doctoral degree levels; guide research, 

project, educational and professional, and other activities of 

students, development of educational and methodological support 

of academic disciplines.  

Management  – defining strategy, managing processes and 

activities 

of foreign policy departments, bodies of state and non-state 

agencies (ministries, akimats, the offices of the President, the 

Prime-Minister, organizations, etc.), managerial decision making 

and assuming the responsibility within institutional frameworks. 

Expert and consulting – development of scientifically based 

practical recommendations for government bodies and 

departments of the Republic of Kazakhstan working in the field 

of foreign policy relations, the preparation and implementation of 

foreign policy decisions and the provision of advice on regional 

and international situation 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций/ Map/profile of Competences 

 

 

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК)/ 

General professional competences 

(GPC) 

Оқыту нәтижелері (ОПК мөлшері)/ Результаты 

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) 
 

ЖКҚ1 - Жоғары білім беру саласында 

білім беру қызметін ұйымдастыруға, 

өзін-өзі дамытуға және ұстаз ретінде 

өзін-өзі танытуға қабілетті болу 

ОПК
1
 -  Способность  к организации  

педагогической деятельности в высшей 

школе, саморазвитию и самореализации 

в качестве педагога 

GPC1 – The ability to organize 

pedagogical activity in higher education, 

self-development and self-realization as a 

teacher 

 

ОН1 - Жоғары білім беру жүйесінде оқу үдерісін 

ұйымдастыру, өзін педагог ретінде ұстау,  білім 

беру қызметінде өзін-өзі дамытудың нақты 

мақсаттарын қою және оларға қол жеткізу  

РО
1
 - Организовывать учебный процесс в высшей 

школе, позиционировать себя в качестве педагога, 

ставить и достигать конкретные цели саморазвития 

в педагогической деятельности 

RT1 – To organize the educational process in higher 

education, position itself as a teacher, set and achieve 

specific goals of self-development in teaching 

 

1. Халықаралық қатынастарды оқытудың 

инновациялық әдістері 

Инновационные методы преподавания 

международных отношений 

Innovative Teaching Methods of International 

Relations 

2. Педагогикалық практика 

Педагогическая практика  

Pedagogical practice 

 

ЖКҚ2 - Ғылыми-зерттеу қызметін 

жүзеге асыру, халықаралық қатынастар 

саласында және пәнаралық салада 

зерттеулердің нақты міндеттерін 

өздігінен қоя алу, зерттеуші ретінде 

өзін-өзі дамыту және таныту қабілеті  

ОПК
2
 - Способность осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность,  самостоятельно ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в области 

международных отношений и в 

междисциплинарной сфере, 

способность к саморазвитию и 

 

ОН2 - Ғылыми бағдарламалар мен жобаларды 

жасау, әртүрлі кезеңдерде жеке және ұжымдық 

сараптамалық-талдау қызметтерін ұйымдастыру, 

үнемі өздігінен білім алу, сараптамалық-

аналитикалық қызметтің оңтайлы стратегиясы мен 

әдістерін таңдау, ғылыми құжаттаманы және 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын рәсімдеу   

РО
2
 – Составлять исследовательские программы и 

проекты, организовывать индивидуальную и 

коллективную экспертно-аналитическую 

деятельность на разных ее этапах, постоянно 

самообразовываться, выбирать оптимальные 

стратегии и техники экспертно-аналитической 

деятельности, оформлять научную документацию и 

 

1. ДҒЗЖ (оқу жұмысының басқа түрлерімен 

қатар) 

НИРД (параллельно с другими видами учебной 

работы) 

SRWD (together with other types of study) 

2. 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 

3. Зерттеу практикасы 

Исследовательская практика 

Research practice 
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самореализации в качестве 

исследователя 

GPC2 - The ability to carry out research 

activities, independently set specific tasks 

of research in the international relations 

and interdisciplinary fields, self-

development and self-realization as a 

researcher 

исследовательские работы 

RT2 – To develop research programs and projects, 

organize individual and collective expert-analytical 

activities at its different stages, constantly self-educate, 

choose the best strategies and techniques of expert-

analytical activities, draw up scientific documentation 

and research work 

4. Халықаралық қатынастарды зерттеу 

мағлұматтарын жинау және өңдеу 

Сбор и обработка исследовательских данных 

международных отношений 

Research Data Collection and Analysis of the 

International Relations  

Кәсіби құзыреттілік/  

Профессиональные компетенции 

(ПК) / Professional Competences (PC) 

Оқыту нәтижелері (ПК мөлшері)/ 

Результаты 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)  
 

КҚ3 – Халықаралық оқиғаларды, 

құбылыстар мен үдерістерді ғылыми 

тұрғыдан бағалау және оқиғалардың 

дамуын болжау қабілеттілігі 

ПК
3 

– Способность к научно 

обоснованной оценке международных 

событий, явлений и процессов и 

прогнозированию развития событий 

PC3  – The ability to scientifically based 

assessment of international events, 

phenomena and processes and forecasting 

the development of events 

 

ОН3 - Халықаралық үдерістерді түсіндіру және 

сыни бағалау, әлемдік даму мәселелерін шешу 

бойынша ұсыныстар әзірлеу, мүмкін даму 

сценарийлерін жасау 

РО
3 

– Интерпретировать и критически оценивать 

международные процессы, генерировать 

предложения по решению проблем мирового 

развития, проектировать возможные сценарии 

развития событий 

РС3 – To interpret and critically evaluate international 

processes, generate proposals for addressing world 

development issues, design possible scenarios 

 

1.  Халықаралық қатынастар ахуалдық өзектілігі 

Ситуативная релевантность международных 

отношений 

Situational relevance of international relations 

2. Қазіргі халықаралық қатынастар 

архитектурасының даулы аспектілері  

Дискуссионные аспекты современной 

архитектуры международных отношений 

Debates on Current Architecture of International 

Relations 

3. 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 

4.  Халықаралық қатынастардағы ойын теориясы 

Теория игр в международных отношениях 

Game Theory in International Relations 

5. Жаһандық басқарудың қолданбалы 

сараптамасы 

Прикладной анализ проблем глобального 
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управления 

Applied Analysis of Global Governance Issues 
 

КҚ4 – Басқару үдерістерін 

ұйымдастыру мен саяси және 

басқарушылық шешімдерді әзірлеу 

мүмкіндігі  

ПК
4 

– Способность к организации 

управленческих процессов и 

разработке политико-управленческих 

решений 

PC4  – The ability to organize 

management processes and to develop 

political and managerial decisions 

 

ОН4 - Ұйымның сипатына және оның құзырындағы 

міндеттеріне сәйкес түрлі ұйымдық басқару 

құрылымдарын модельдеу 

РО
4 

– Моделировать разнообразные 

организационные структуры управления в 

зависимости от характера организации и решаемых 

ею задач 

РС4 – Simulate a variety of organizational management 

structures, depending on the nature of the organization 

and its tasks 

 

1. Сыртқы саяси шешімдерді қабылдау үрдісінде 

стратегияларды әзірлеу 

Выработка стратегий в процессе принятия 

внешнеполитических решений 

Developing strategies in making foreign policy 

decisions 

2. Масс-медиа және халықаралық-саяси 

үдерістер 

Масс-медиа и международно-политические 

процессы 

Mass media and International Political Processes 

3.  Халықаралық қатынастардағы ойын теориясы 

Теория игр в международных отношениях 

Game Theory in International Relations 

4. Кейс-стади халықаралық қатынастарды 

зерттеу әдісі ретінде 

Кейс-стади как метод исследования 

международных отношений 

Case Study in International Relations Research 

КҚ5 – Халықаралық қатынастарды 

зерттеудің жалпы және арнайы 

әдістерін қолдану, инновациялық 

идеяларды қалыптастыру, тәуелсіз 

ғылыми негізделген гипотезалар жасау 

ПК
5 

– Способность применять общие и 

специальные методы исследования 

международных отношений, 

генерировать инновационные идеи, 

выдвигать самостоятельные научно 

обоснованные гипотезы 

PC5  – The ability to apply general and 

special methods of international relations 

research, to generate innovative ideas, to 

generate independent science-based 

hypotheses 

ОН5 - Халықаралық саяси талқыламалардағы 

мәселелік аумақтар мен қайшылықтарды анықтау, 

заманауи ғылымның теориялық құралдарының 

функционалдық диагностикасын жүргізу, ғылыми 

гипотезаларды сынау 

РО
5 

– Выявлять проблемные области и 

противоречия в международно-политических 

дискурсах, проводить диагностику 

функциональности теоретического инструментария 

современной науки, апробировать научные 

гипотезы 

РС5 – To identify problem areas and contradictions in 

international political discourses, carry out diagnostics 

of the functionality of the theoretical tools of modern 

science, test scientific hypotheses 

1. Халықаралық қатынастарды зерттеудің сандық 

және сапалық әдістері 

Количественные и качественные методы 

исследования международных отношений 

Quantitative and Qualitative Research Methods in 

International Relations 

2. Халықаралық қатынастарды зерттеу 

мағлұматтарын жинау және өңдеу 

Сбор и обработка исследовательских данных 

международных отношений 

Research Data Collection and Analysis of the 

International Relations 

3.  Халықаралық қатынастардағы ойын теориясы 

Теория игр в международных отношениях 

Game Theory in International Relations 

4. Жаһандық басқарудың қолданбалы 
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сараптамасы 

Прикладной анализ проблем глобального 

управления 

Applied Analysis of Global Governance Issues 

5. Кейс-стади халықаралық қатынастарды 

зерттеу әдісі ретінде 

Кейс-стади как метод исследования 

международных отношений 

Case Study in International Relations Research 
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3 Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the education program 

 

Модуль атауы 

және коды 

Название и код 

модуля 

Module Name and 

Code 

Пәннің коды 

Код 

дисциплины  

Course Code 

Пән атауы 

Наименование дисциплины 

Course Name 

Цикл, 

компонент           

Цикл, 

компонент 

Cycle, 

Component 
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1 семестр /1 семестр / Semester 1 

INRE73001 

Қазіргі 

халықаралық 

қатынастар 

Современные 

международные 

отношения 

Modern 

international 

relations 

HKOM7301 

APMO7301 

RPIR7301 

Халықаралық қатынастар 

ахуалдық өзектілігі 

Ситуативная релевантность 

международных отношений 

Situational relevance of international 

relations 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ3 

ПК
3
 

PC3 

 

Халықаралық 

қатынастар/ 

Международные 

отношения/ 

International 

Relations 

 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

INRE72002 

Халықаралық 

қатынастарды 

зерттеу әдістері 

Методы 

исследования 

международных 

отношений 

Research Methods 

of International 

Relations 

HKZSSA7201 

KKMIMO7201 

QQRMIR7201 

Халықаралық қатынастарды 

зерттеудің сандық және сапалық 

әдістері 

Количественные и качественные 

методы исследования 

международных отношений 

Quantitative and Qualitative 

Research Methods in International 

Relations 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ5 

ПК
5
 

PC5 

 

Халықаралық 

қатынастар/ 

Международные 

отношения/ 

International 

Relations 

 



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

INRE72002 

Халықаралық 

қатынастарды 

зерттеу әдістері 

Методы 

исследования 

международных 

отношений 

Research Methods 

of International 

Relations 

HKZMZO7201 

SOIDMO7201 

RDCAIR7201 

Халықаралық қатынастарды 

зерттеу мағлұматтарын жинау 

және өңдеу 

Сбор и обработка 

исследовательских данных 

международных отношений 

Research Data Collection and 

Analysis of the International 

Relations 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ5 

ПК
5
 

PC5 

 

Халықаралық 

қатынастар/ 

Международные 

отношения/ 

International 

Relations 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

INRE72002 

Қазіргі 

халықаралық 

қатынастар 

Современные 

международные 

отношения 

Modern 

international 

relations 

KGSKM7302 

SGRVB7302 

CGSI7302 

Сыртқы саяси шешімдерді 

қабылдау үрдісінде 

стратегияларды әзірлеу 

Выработка стратегий в процессе 

принятия внешнеполитических 

решений 

Developing strategies in making 

foreign policy decisions 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ4 

ПК
4
 

PC4 

 

Халықаралық 

қатынастар/ 

Международные 

отношения/ 

International 

Relations 

 

INRE72002 

Қазіргі 

халықаралық 

қатынастар 

Современные 

международные 

отношения 

Modern 

international 

relations 

KHKADA7302 

DASAMO7302 

DCAIR7302 

Қазіргі халықаралық қатынастар 

архитектурасының даулы 

аспектілері  

Дискуссионные аспекты 

современной архитектуры 

международных отношений   

Debates on Current Architecture of 

International Relations 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ3 

ПК
3
 

PC3 

Халықаралық 

қатынастар/ 

Международные 

отношения/ 

International 

Relations 

 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

INRE72002 

Халықаралық 

қатынастарды 

зерттеу әдістері 

Методы 

исследования 

международных 

отношений 

Research Methods 

of International 

Relations 

HKOT7303 

TIMO7303 

GTIR7303 

Халықаралық қатынастардағы 

ойын теориясы 

Теория игр в международных 

отношениях 

Game Theory in International 

Relations 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ3 

ПК
3
 

PC3 

 

Халықаралық 

қатынастар/ 

Международные 

отношения/ 

International 

Relations 



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

INRE72002 

Халықаралық 

қатынастарды 

зерттеу әдістері 

Методы 

исследования 

международных 

отношений 

Research Methods 

of International 

Relations 

ZBKS7303 

PAPGU7303 

AAGGI7303 

Жаһандық басқарудың 

қолданбалы сараптамасы 

Прикладной анализ проблем 

глобального управления 

Applied Analysis of Global 

Governance Issues 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ3 

ПК
3
 

PC3 

 

Халықаралық 

қатынастар/ 

Международные 

отношения/ 

International 

Relations 

 

SRWG 82001 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы және 

практика модулі 

Модуль научно-

исследовательской 

работы и практики  

Module scientific-

research work and 

internship 

DGZJ7401(1)N

IRD 7401(1) 

SRWG 7401(1) 

Докторанттың ғылыми зерттеу 

жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

докторанта 

Scientific-research work of PhD 

students  

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

8     Есеп 

Отчет   

Report 

ЖКҚ2 

ОПК
2
 

GPC2 

Халықаралық 

қатынастар/ 

Международные 

отношения/ 

International 

Relations 

 

2 семестр /2 семестр / Semester 2  

INRE73001 

Халықаралық 

қатынастарды 

оқыту 

әдістемелері 

Методы 

преподавания 

международных 

отношений 
Methods of 

teaching 

international 

relations 

HKOIA7202 

IMPMO7202 

ITMIR7202 

Халықаралық қатынастарды 

оқытудың инновациялық әдістері 

Инновационные методы 

преподавания международных 

отношений 

Innovative Teaching Methods of 

International Relations 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚ1 

ОПК
1
 

GPC1 

Халықаралық 

қатынастар/ 

Международные 

отношения/ 

International 

Relations 

 

INRE72002 

Халықаралық 

қатынастарды 

зерттеу әдістері 

Методы 

исследования 

международных 

отношений 

Research Methods 

of International 

Relations 

KSHKZA7304 

KSMIMO7304 

CSIRR7304 

Кейс-стади халықаралық 

қатынастарды зерттеу әдісі 

ретінде 

Кейс-стади как метод 

исследования международных 

отношений 

Case Study in International 

Relations Research 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ4 

ПК
4
 

PC4 

 

Халықаралық 

қатынастар/ 

Международные 

отношения/ 

International 

Relations 



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

INRE72002 

Қазіргі 

халықаралық 

қатынастар 

Современные 

международные 

отношения 

Modern 

international 

relations 

KHKZT7305 

TSSMO7305 

TCSIR7305 

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 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ3 

ПК
3
 

PC3 

 

Халықаралық 

қатынастар/ 

Международные 

отношения/ 

International 

Relations 

 

INRE72002 

Қазіргі 

халықаралық 

қатынастар 

Современные 

международные 

отношения 

Modern 

international 

relations 

MMHSU7305 

MMMPP7305 

MMIPP7305 

Масс-медиа және халықаралық-

саяси үдерістер 

Масс-медиа и международно-

политические процессы 

Mass media and International 

Political Processes 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ4 

ПК
4
 

PC4 

 

Халықаралық 

қатынастар/ 

Международные 

отношения/ 

International 

Relations 

 

SRWG 82001 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы және 

практика модулі 

Модуль научно-

исследовательской 

работы и практики  

Module scientific-

research work and 

internship 

DGZJ7401 (2) 

NIRD7401 (2) 

SRWG 7401 (2) 

Докторанттың ғылыми зерттеу 

жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

докторанта 

Scientific-research work of PhD 

students  

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

14     Есеп 

Отчет   

Report 

ЖКҚ2 

ОПК
2
 

GPC2 

Халықаралық 

қатынастар/ 

Международные 

отношения/ 

International 

Relations 

 

1 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 1 курс 

Total credits for 1st year 

 

60 210 150  780 

   

3 семестр /3 семестр / Semester 3 

INRE73001 

Халықаралық 

қатынастарды 

зерттеу әдістері  

Методы 

исследования 

международных 

отношений 

Research Methods of 

International Relations 

PT 7203 

PP 7203 

TI 7203 

Педагогикалық практика 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

 5     Есеп 

Отчет 

Report 

ЖКҚ1 

ОПК
1
 

GPC1 

Халықаралық 

қатынастар/ 

Международные 

отношения/ 

International 

Relations 

 



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

SRWG 82001 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы 

және практика 

модулі 

Модуль научно-

исследовательской 

работы и практики  

Module scientific-

research work and 

internship 

DGZJ7401 

(3) 

NIRD7401 

(3) 

SRWG 7401 

(3) 

Докторанттың ғылыми зерттеу 

жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

докторанта 

Scientific-research work of PhD 

students  

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

25     Есеп 

Отчет 

Report 

ЖКҚ2 

ОПК
2
 

GPC2 

Халықаралық 

қатынастар/ 

Международные 

отношения/ 

International 

Relations 

 

4 семестр /4 семестр / Semester 4 

SRWG 82001 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы және 

практика модулі / 

Модуль научно-

исследовательской 

работы и практики  

Module scientific-

research work and 

internship 

ZT 7306 

IP 7306 

RI 7306 

Зерттеу тәжірибесі 

Исследовательская практика 

Research practice 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

10     Есеп 

Отчет 

Report 

ЖКҚ2 

ОПК
2
 

GPC2 

Халықаралық 

қатынастар/ 

Международные 

отношения/ 

International 

Relations 

 

DGZJ7401 

(4) 

NIRD7401 

(4) 

SRWG 7401 

(4) 

Докторанттың ғылыми зерттеу 

жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

докторанта 

Scientific-research work of graduate 

students  

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

20     Есеп 

Отчет 

Report 

ЖКҚ2 

ОПК
2
 

GPC2 

Халықаралық 

қатынастар/ 

Международные 

отношения/ 

International 

Relations 

2 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 2 курс 

Total credits for 2nd year 

 60        

 

 

5 семестр /5 семестр / Semester 5 

SRWG 82001 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы және 

практика модулі 

Модуль научно-

исследовательской 

работы и практики  

Module scientific-

research work and 

internship 

DGZJ7401 

(5) 

NIRD7401 

(5) 

SRWG 7401 

(5) 

Докторанттың ғылыми зерттеу 

жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

докторанта 

Scientific-research work of graduate 

students  

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

30     Есеп 

Отчет 

Report 

ЖКҚ2 

ОПК
2
 

GPC2 

Халықаралық 

қатынастар/ 

Международные 

отношения/ 

International 

Relations 

 

6 семестр /6 семестр / Semester 6 

SRWG 82001 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы және 

практика модулі 

Модуль научно-

исследовательской 

DGZJ7401 

(6) 

NIRD7401 

(6) 

SRWG 7401 

(6) 

Докторанттың ғылыми зерттеу 

жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

докторанта 

Scientific-research work of PhD 

students  

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

18     Есеп 

Отчет 

Report 

ЖКҚ2 

ОПК
2
 

GPC2 

Халықаралық 

қатынастар/ 

Международные 

отношения/ 

International 

Relations 



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

работы и практики  

Module scientific-

research work and 

internship 

 

MFA 82001 

Қорытынды 

аттесттау модулі  

Модуль итоговой 

аттестации  

Module final 

attestation 

Докторлық диссертацияны жазу және қорғау  

Написание  и защита докторской диссертации 

Accomplishment and defense a doctoral dissertation 

ҚА 

ИА 

FA 

 12     ДДҚ 

ЗДД 

DDD 

ЖКҚ2 

ОПК
2
 

GPC2 

Халықаралық 

қатынастар/ 

Международные 

отношения/ 

International 

Relations 

3 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 3 курс 

Total credits for 3rd year 

 

60 

       

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 

Итого по образовательной программе 

Total for education program 

 

180 210 150  780 

   



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

4 Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі 

Cводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы 

Consolidation table displaying the amount of obtained credits within the modular education program 
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Білім беру үдерісін ұйымдастыру /Организация образовательного процесса/ 

Organization of educational process 

 

1. Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: Докторантураға «магистр» 

дәрежесін  алған және кемінде 1 (бір) жыл жұмыс тәжірибесі бар адамдар қабылданады. 

Докторанураға үміткерлер шет тілін білетіндігін дәлелдейтін жалпы еуропалық 

құзыреттіліктеріне (стандарттарына) сәйкес келетін халықаралық сертификаттарды ұсынады. 

Докторантураға оқуға түсу емтиханының қорытындысы бойынша конкурстық негізде жүзеге 

асырылады. Шетел азаматтарын докторантураға қабылдау ақылы негізде жүзеге асырылады. 
 

Особые вступительные требования: В докторантуру принимаются лица, имеющие степень 

«магистр» и стаж не менее 1 (одного) года. Поступающие в докторантуру предоставляют 

международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком в 

соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владение иностранным 

языком. Прием в докторантуру осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных экзаменов. Прием иностранных граждан в докторантуру осуществляется на 

платной основе.  
 

Specific admission requirements: The doctoral program (PhD) accepts applicants with a "master" 

degree and experience of at least 1 (one) year. Applicants to the PhD program provide international 

certificates confirming the knowledge of a foreign language in accordance with European 

competencies (standards) foreign language proficiency. Admission to the PhD program is carried 

out on a competitive basis according to the results of entrance exams. Foreign citizens may be 

accepted for the PhD program only on a fee basis. 

 

2. Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар: Алдыңғы білімді тану 

шарттары университеттің ішкі нормативтік құжаттары аясында жүзеге асырылады. Бейресми 

білім беру нәтижелерін растайтын құжат - аяқталу туралы куәлік. 
 

Особые условия для признания предшествующего обучения и результатов 

неформального обучения: Условие для признания предшествующего образования 

осуществляется в рамках внутренних нормативных документов университета.Документом, 

подтверждающим результаты неформального обучения, является сертификат о завершении 

обучения или свидетельство о завершении обучения.  
 

Special conditions for the recognition of prior study and the results of non-formal education: 
The condition for the recognition of prior education is carried out within the internal regulations of 

the university. The document confirming the results of non-formal education is a certificate of 

completion. 

 

3. Дәрежені беру талаптары мен ережелері: Оқудың барлық кезеңдерінде, соның ішінде 

докторанттың академиялық және ғылыми-зерттеу жұмыстарының барлық түрлерін қоса 

алғанда, кемінде 180 академиялық кредит игерген және докторлық диссертациясын табысты 

қорғаған тұлғаларға «8D03102 - Халықаралық қатынастар» білім беру бағдарламасы бойынша 

«философия докторы (PhD)» дәрежесі беріледі және (транскриптпен) мемлекеттік үлгідегі 

диплом беріледі. 

Докторлық оқу бағдарламасын уақытынан бұрын меңгерген және диссертацияны сәтті 

қорғаған жағдайда оқу мерзіміне қарамастан «философия докторы» (PhD)  дәрежесі беріледі. 

Білім беру бағдарламасының теориялық зерттеуінің толық курсын меңгерген, бірақ ғылыми 

компонентті аяқтамаған докторантқа кейінгі жылдары ақылы негізде ғылыми компоненттің 

академиялық кредиттерін қайтадан алуға және диссертация қорғауға мүмкіндік беріледі. 

Докторантураның толық курсын меңгерген, ғылыми компонентін аяқтаған, бірақ докторлық 

диссертациясын қорғамаған, оқу нәтижелерін және академиялық кредиттерді толық игерген 
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докторант кандидаттық диссертациясын кейінгі жылдары 4 кредит көлемінде ақылы негізде 

қорғауға мүмкіндік береді. 
 

Требования и правила присвоению степени: Лицам, освоившим не менее 180 академических 

кредитов за весь период обучения, включая все виды учебной и научной деятельности магистранта, и 

успешно защитившим докторскую диссертацию, присуждается степень «доктора философии (PhD)» 

по образовательной программе «8D03102 – Международные отношения» и выдается диплом 

государственного образца с приложением (транскрипт). 

В случае досрочного освоения образовательной программы докторатуры и успешной защиты 

диссертации докторантуру  присуждается степень доктора философии (PhD) или независимо от срока 

обучения. 

Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы, но не 

выполнившему научную компоненту, предоставляется возможность повторно освоить академические 

кредиты научной компоненты и защититить диссертацию в последующие годы на платной основе.  

Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы 

докторантуры, выполнившему научную компоненту, но не защитившему докторскую диссертацию, 

результаты обучения и академические кредиты присваиваются и предоставляется возможность 

защититить диссертацию в последующие годы на платной основе в обьеме 4 кредитов.  
 

Requirements and rules for the award a degree: Those who have mastered at least 180 academic 

credits for the entire period of study, including all types of educational and research activities of a 

graduate student, and successfully defended a doctoral dissertation, are awarded the degree of PhD 

and receive a state diploma with an attachment (transcript). 

In the case of early mastering of the educational program and the successful defense of the thesis, 

the degree of the doctor of philosophy (PhD) on the education program «8D03102 – International 

Relations» is awarded regardless of the period of study. 

A PhD student who has mastered the full course of theoretical study of the educational program, but 

has not completed the scientific component, is given the opportunity to re-master academic credits 

of the scientific component and defend the dissertation in subsequent years on a fee basis. 

A PhD student who has mastered the full course of theoretical study of the PhD education program, 

who has completed the scientific component but has not defended the doctoral thesis, the learning 

outcomes and academic credits are assigned and the opportunity is given to defend the thesis in 

subsequent years on a paid basis in the amount of 4 credits. 

 

4. Түлектердің кәсіби бейіні: Бітірушілер дәрежесін алған соң жоғарғы оқу орындарында, 

сыртқы саясат, мемлекетаралық байланыс, халықаралық ұйымдар, халықаралық қатынастар 

сұрақтарымен айналысатын ғылыми зерттеу мекемелерінде, сараптау орталықтарында, 

мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда, институттар мен фондтарда қызмет атқара 

алады.  
 

Профессиональный профиль выпускников: Выпускники имеют квалификацию для 

работы вузах, научно-исследовательских учреждениях, аналитических центрах, 

государственных и негосударственных организациях, занимающихся вопросами 

международных отношений, внешней политики, межгосударственных связей, 

международных организациях, институтах, фондах. 
 

Occupational profile/s of graduates: Graduates may carry out activities in universities, research 

institutions, think tanks, governmental and nongovernmental organizations concerned with 

international relations, foreign policy, international relations, international organizations, 

institutions, foundations. 
 

5. Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: ББ жүзеге асыру кезінде 

сабақтарда инновациялық технологиялар және оқытудың интерактивті әдістері 

қолданылады.   
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Способы и методы реализации образовательной программы: При реализации ОП на 

учебных занятиях будут использованы инновационные технологии и интерактивные методы 

обучения. 
 

Methods and techniques for program delivery: For realisation of EP on academic classes would 

be used innovation technologies and interactive methods of teaching. 
 

6. Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері:  Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, 

дағдылары, қабілеттері және құзыретіліктері) халықаралық жүйеге сәйкес келетін 100 

баллдық шкала бойынша әріптік жүйемен (қанғаттанарлық бағалар кемуіне қарай «А» -дан 

«D» -ге дейін, «қанағаттанарлықсыз» - «FХ», «F») 4 баллдық шкалаға келетін сандық 

эквивалентке сәйкес (кесте). 
 

Критерии оценки результатов обучения: Учебные достижения (знания, умения, навыки и 

компетенции) обучающихся оцениваются в баллах по 100-бальной шкале, соответствующих 

принятой в международной практике буквенной системе (положительные оценки, по мере 

убывания, от «А» до «D», «неудовлетворительно» – «FХ», «F») с соответствующим 

цифровым эквивалентом по 4-х балльной шкале (Таблица). 
 

Assessment criteria of learning outcomes: Learning achievements (knowledge, skills, abilities 

and competencies) of students are scored according to a 100-point scale corresponding to the 

international letter grading system (positive grades, as they decrease, from «А» to «D», 

«unsatisfactory» – «FХ», «F») with the corresponding digital equivalent on a 4-point scale (see 

Table). 
 

Оқу жетістіктерін есепке алудың баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі, білім 

алушыларды дәстүрлі бағалау шкаласына және ECTS-ке ауыстыру 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, 

обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS  

Grade-rating letter system for assessing educational achievements of students with their 

transfer into the traditional grading scale and ECTS 

 Әріптік жүйе 

бойынша 

баға/Оценка по 

буквенной системе/ 

 Evaluation by letter 

grading system 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті/ 

Цифровой 

эквивалент / 

Equivalent in 

numbers 

Баллдар (%-

түрінде) 

Баллы (%-ное 

содержание) 

Points( in %) 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

баға/Оценка по 

традиционной системе/ 

Assessment by traditional 

system 

А 4,0 95-100 Өте жақсы/Отлично/ 

Excellent А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

Жақсы/Хорошо/ Good 
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 
Қанағаттанарлық/ 

Удовлетворительно/ 

Satisfactory 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз/ 

Неудовлетворительно/ 

Unsatisfactory 
F 0 0-24 

 


