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Білім беру бағдарламасының мақсаты / Цели образовательной программы / Profile of the education programme
Білім беру бағдарлмасы iргелi әдiстемелiк және зерттеушiлік дайындығы бар және Қазақстан Республикасының сыртқы 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.
Образовательная программа нацелена на подготовку научно-педагогических кадров с фундаментальной методологической и
исследовательской подготовкой и способных проводить самостоятельные исследования в области межгосударственных отношений,
международной безопасности и проблем внешней политики государства для определения приоритетов внешней политики Республики
Казахстан.
The program is aimed of training of research and teaching staff with fundamental knowledge and skills in methodology and research, able to
conduct independent research in the field of interstate relations, international security and foreign policy issues of the state in order to determine the
priorities of the foreign policy of the Republic of Kazakhstan
Білім берудің негізгі нәтижелері / Ключевые результаты обучения / Key learning outcomes
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.
Выпускники образовательной программы 6D020200 – Международные отношения будут:
Демонстрировать владение научноисследовательской терминологией и умение презентовать исследовательскую работу в сфере международных отношений на иностранном
языке; Демонстрировать системное понимание вопросов и проблем, связанных с исследовательской деятельностью в области
международных отношений и междисциплинарных областях; Уметь 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; Уметь работать в составе научно-исследовательской группы, а также осуществлять руководство
научно-исследовательскими работами в области международных отношений; Уметь критически анализировать, оценивать и синтезировать
новые и теоретически обоснованные идеи, новые подходы в исследовании проблем международных отношений; Способны внести вклад в
развитие науки о международных отношениях оригинальным исследованием, результаты которого должны быть отражены в публикациях на
национальном и международном уровне.

To demonstrate the fluency in using scientific terms in foreign language, to be able to present his/her research in area of international relations
in foreign language; To demonstrate systemic understanding of issues, related to research area of international relations and in interdisciplinary areas;
Independently identify relevant research questions in international relations and choose the required research methods, to design, carry out and correct
the research design and program, to make independent conclusions and present them publicly in written and oral form; To work in research team, and
to supervise research in area of international relations; To apply the norms of research ethics in process of organizing and implementing research in
area of international relations and use properly the reference and citation rules; Critically analyze, evaluate and synthesize the new and theoretically
supported ideas and approaches to the research of international relations issues; To make contribution into development of international relations as
science area through original research which results must be published on national and international levels.
Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the education programme
1 Білім беру бағдарламасының негізгі модульдері / Основные модули образовательной программы / The core modules of the education
programme
Код/код/
Модульдің атауы /Название модуля /
Оқыту нәтижелері
Результаты обучения
Learning Outcomes
Code
The name of the module
Жалпы модульдер /Общие модули /General modules
INRE 83001 Халықаралық қатынастардың жаһандық Байланыстың
әдіс- Докторант будет знать о Will be aware of the ways
мәселелері
/Глобальные проблемы тәсілдері мен әр түрлі способах коммуникации и of communication and
международных отношений/ Global көзқарастарды
согласовании
точек coordination of points of
problems in international relations
ұштастыруды,
зрения, оформлении и view, the design and
сараптамалық
презентации
presentation of analytical
құжаттамаларды рәсімдеу аналитической
documentation, will be able
мен
ұсынуды
біледі, документации,
будет to use modern software
кәсіптік
қызметтің, способен
использовать products in various areas of
ғылыми және тәжірибелік современные
professional
activity,
жұмыстардың әр түрлі программные продукты в scientific and practical
салаларында
қазіргі различных
областях work; speak on professional
заманғы
бағдарламалық профессиональной
topics in Kazakh, Russian
құралдарды
пайдалана деятельности, научной и and foreign languages.
алады,
кәсіптік практической
работе;
тақырыптарда қазақ, орыс, выступать
на
ағылшын
тілдерінде профессиональные темы
баяндама оқи алады.
на казахском, русском и

иностранном языках.
INRE 83002

Халықаралық
қатынастардың
қолданбалы аспектілері/ Прикладные
аспекты
анализа
международных
отношений/ Applied aspects of the
international relations analysis

Одан әрі сандық және
сапалық
әдіс-тәсілдерді
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.

INRE 82003

Зерттеу модулі/ исследовательский Докторанттарда ғылыми
модуль/ research module
зерттеулерді жоспарлау,
ұйымдастыру,
жүзеге
асыру
туралы,
халықаралық қатынастар
мен
сыртқы
саясатта
қазіргі
зерттеушілер
қолданатын
ғылыми
әдістер
туралы
тұтас
түсінік
қалыптастыру;
оқуды аяқтағаннан кейін

Дальнейшее
совершенствование
владения
количественными и
качественными методами
исследования в той мере,
которая позволит внести
вклад в развитие науки о
международных
отношениях
оригинальным
исследованием, с
применением. Выработка
высокого уровня
педагогической культуры,
навыков организации
педагогического процесса
в высшей школе и
инновационной
деятельности в сфере
образования.
Формирование
у
докторантов
целостного
представления
о
планировании,
организации и проведении
научного
исследования;
научных
методах,
используемых
современными
исследователями
международных

Further improvement in
mastering quantitative and
qualitative research
methods to the extent that
will contribute to the
development of the science
of international relations,
the original study, using
special software packages,
including mathematical
methods for the processing
of data. Understand the
basic content of research
methods, and be able to
independently formulate
relevant research problems.

Forming doctoral holistic
view
of
planning,
organizing and carrying out
scientific
research;
scientific methods used by
modern researchers of
international relations and
foreign
policy;
On
completion of training
doctoral students should be
able to self-organize and

докторанттар өз бетімен
зерттеу
тақырыбы
бойынша,
зерттелетін
материалдарды
іздеу,
жинақтау және өңдеуді
ұйымдастыру
жұмыстарын жүргізе алуы
тиіс;

отношений;
По conduct a search, collection
завершению
обучения and processing of research
докторанты должны уметь material on the subject of
самостоятельно
research; be able to
организовывать
и formulate relevant research
проводить поиск, сбор и problems and propose (to
обработку
choose) a methodology to
исследовательского
solve them, to make a
материала
по
теме program of research.
исследования.
2 Білім беру бағдарламасының оқу жоспары / Учебный план образовательной программы / Curriculum of the education program
Пәннің циклі
/Цикл
дисциплины
/ Cycle of
discipline

Кредит
ы РК/
ҚР
кредит
саны/
Quantity
of RK
credits

ECTS

Аудиториялық оқу
жұмысының түрлері /
Виды аудиторной
учебной работы /
Types of study

Қорытынды
бақылау
формасы /
Форма
итогового
контроля /
Type of final
control

Язык обучения/
Оқыту тілі /
Language of
instruction *

Лабораториялық сабақ
/Лабораторные занятия
/Laboratory practicals

көлемі/ Объем/
memory

Практика/Семинар
Практика/Семинар
Practice/Seminar

Пәннің атауы / Название
дисциплины /Title discipline

Дәріс /Лекция /Lecture

модуль
коды/ Код
модуля/
module code

1 семестр /1 семестр /semester 1
Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component
INRE
Халықаралық
БП
3
5
2
1
83001
қатынастардың өзекті
БД
мәселелері
BD
Актуальные проблемы

емтихан
экзамен
exam

Қазақ/ орыс/
ағылшын
Казахский/
русский/

INRE
82003
INRE
82003

международных отношений
Relevant problems of
international relations
Наукометрия

английский
Kazakh/
Russian/ English
ҚББ
ДВО
AST
ҚББ
ДВО
AST

ДҒЗЖ (оқу жұмысының
басқа түрлерімен қатар)
НИРД (параллельно с
другими видами учебной
работы)
SRWD (together with other
types of study)
Докторлық диссертацияны
ҚББ
жазу (оқу жұмысының басқа ДВО
түрлерімен қатар)
AST
Выполнение докторской
диссертации (параллельно с
другими видами учебной
работы)
Writing of doctoral
dissertation (together with
other types of study)

2

1

1

емтихан
экзамен
exam
есеп
отчет
report

2

8

1

4

есеп
отчет
report

5

8

емтихан
экзамен
exam

Теориялық білім беру бойынша барлығы
Итого по теоретическому обучению
Total for theoretical training

8

13

Семестр бойынша барлығы
Итого по семестру
Total for semester

13

25

INRE
82003

Элективті пәндер/Элективные
дисциплины/Elective courses**

КП
ПД
PD

2 семестр /2 семестр /semester 2
Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component
INRE
ДҒЗЖ (оқу жұмысының
ҚББ
3
12
82003
басқа түрлерімен қатар)
ДВО
НИРД (параллельно с
AST
другими видами учебной
работы)
SRWD (together with other
types of study)
INRE82003 Докторлық диссертацияны
ҚББ
1
4
жазу (оқу жұмысының басқа ДВО
түрлерімен қатар)
AST
Выполнение докторской
диссертации (параллельно с
другими видами учебной
работы)
Writing of doctoral
dissertation (together with
other types of study)
Докторлық диссертацияны
жазу
Выполнение докторской
диссертации
Writing of doctoral
dissertation
Элективті пәндер/Элективные
дисциплины/Elective courses**

есеп
отчет
report

есеп
отчет
report

ҚББ
ДВО
AST

6

24

есеп
отчет
report

КП
ПД
PD

7

11

емтихан
экзамен
exam

Теориялық білім беру бойынша барлығы
Итого по теоретическому обучению
Total for theoretical training

7

11

Семестр бойынша барлығы
Итого по семестру

17

51

INRE
82003

Total for semester

3 семестр /3 семестр /semester 3
Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component
INRE
Педагогикалық практика
ҚББ
3
3
83002
Педагогическая практика
ДВО
Pedagogical practice
AST
INRE
ДҒЗЖ (оқу жұмысының
ҚББ
4
16
82003
басқа түрлерімен қатар)
ДВО
НИРД (параллельно с
AST
другими видами учебной
работы)
SRWD (together with other
types of study)
INRE
Докторлық диссертацияны
ҚББ
2
8
82003
жазу
ДВО
Выполнение докторской
AST
диссертации
Writing of doctoral
dissertation
Семестр бойынша барлығы
9
27

есеп
отчет
report
есеп
отчет
report

есеп
отчет
report

Итого по семестру
Total for semester

4 семестр /4 семестр /semester 4
Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component
INRE
Зерттеу практикасы
ҚББ
2
8
82003
Исследовательская практика ДВО
Research practice
AST
INRE
ДҒЗЖ (оқу жұмысының
ҚББ
4
16
82003
басқа түрлерімен қатар)
ДВО
НИРД (параллельно с
AST
другими видами учебной

есеп
отчет
report
есеп
отчет
report

INRE
82003

INRE
82003

работы)
SRWD (together with other
types of study)
Докторлық диссертацияны
ҚББ
жазу (оқу жұмысының басқа ДВО
түрлерімен қатар)
AST
Выполнение докторской
диссертации (параллельно с
другими видами учебной
работы)
Writing of doctoral
dissertation (together with
other types of study)
Докторлық диссертацияны
жазу
Выполнение докторской
диссертации
Writing of doctoral
dissertation

Семестр бойынша барлығы
Итого по семестру
Total for semester

ҚББ
ДВО
AST

3

12

есеп
отчет
report

7

28

есеп
отчет
report

16

64

5 семестр /5 семестр /semester 5***
Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component
INRE
ДҒЗЖ (оқу жұмысының
ҚББ
4
16
82003
басқа түрлерімен қатар)
ДВО
НИРД (параллельно с
AST
другими видами учебной
работы)
SRWD (together with other
types of study)
INRE
Докторлық диссертацияны
ҚББ
5
20

есеп
отчет
report

есеп

82003

жазу (оқу жұмысының басқа ДВО
түрлерімен қатар)
AST
Выполнение докторской
диссертации (параллельно с
другими видами учебной
работы)
Writing of doctoral
dissertation (together with
other types of study)

Семестр бойынша барлығы
Итого по семестру
Total for semester

отчет
report

9

36

6 семестр /6 семестр /semester 6***
Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component
INRE
ДҒЗЖ (оқу жұмысының
ҚББ
3
12
82003
басқа түрлерімен қатар)
ДВО
НИРД (параллельно с
AST
другими видами учебной
работы)
SRWD (together with other
types of study)
INRE
Докторлық диссертацияны
ҚББ
5
20
82003
жазу (оқу жұмысының басқа ДВО
түрлерімен қатар)
AST
Выполнение докторской
диссертации (параллельно с
другими видами учебной
работы)
Writing of doctoral
dissertation (together with
other types of study)
Қорытынды аттестация
ИА
5
20

есеп
отчет
report

есеп
отчет
report

емтихан

Итоговая аттестация
Final attestation

ҚА
FA

экзамен
exam

Семестр бойынша барлығы
Итого по семестру
Total for semester

13

52

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы
Итого по образовательной программе
Total for education program

77

255

Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / The organization of educational
process
1 Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: «Халықаралық қатынастар» білім беру бағдарламасы бойынша оқуға жоғарғы
гуманитарлық білімі бар, ҚР білім және ғылым Министрлігінің 6D020200 – Халықаралық қатынастар мамандығы бойынша білім алу гранты
берілген Қазақстан Республикасының азаматтары, шет ел азаматтары, және азаматтығы жоқ тұлғалар қабылданады. Азаматтығы жоқ
Қазақстан Республикасында ұдайы тұратын тұлғалар үшін, және Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын қазақ ұлтына
жататын тұлғалар, егер олар сәйкес деңгейдегі білімді алғаш рет алып тұрған болса, мемлекеттік тегін білім беру тапсырысына сәйкес
байқау негізінде жоғары білім алуға құқық беріледі. Мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес, байқау негізінде, шет ел азаматтарына
тегін жоғарғы білім беру Қазақстан республикасының халықаралық келісімдерімен анықталады. Университетке ақылы негізде білім беруге
азаматтарды қабылдау, егер докторантураға түсу емтихандарын тапсырған жағдайда, келісім шарт негізінде жүзеге асырылады.
Особые вступительные требования: Для обучения по образовательной программе «Международные отношения» принимаются
граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие высшее гуманитарное образование, которым
присужден образовательный грант Министерства образования и науки РК по специальности 6D020200- Международные отношения. Лицам
без гражданства, постоянно проживающим в Республике Казахстан, и лицам казахской национальности, не являющимся гражданами
Республики Казахстан, предоставляется право на получение на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным
заказом бесплатного высшего образования, если образование данного уровня они получают впервые.
Право на получение иностранцами
бесплатного высшего образования на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным заказом определяется
международными договорами Республики Казахстан. Прием граждан для обучения на платной основе в Университет осуществляется на
основе договора и при условии сдачи вступительных экзаменов в докторантуру.

Specific admission requirements: To train on the educational program "International Relations", citizens of the Republic of Kazakhstan, foreign
citizens and stateless persons who have higher education in the humanities, which awarded an educational grant of the Ministry of Education and
Science in the specialty 6D020200 – International Relations are accepted. Stateless persons permanently residing in the Republic of Kazakhstan, the
Kazakh nationality and persons who are not citizens of the Republic of Kazakhstan shall be entitled to receive, on a competitive basis in accordance
with the state educational order, free higher education, if the education they receive at this level is for the first time. The right to receive on a
competitive basis by foreigners free higher education in accordance with state educational order is determined by international treaties of the Republic
of Kazakhstan. Acceptance of citizens for training on a fee basis to the University is carried out on the basis of the agreement and subject to entrance
exams to doctorate.
2 Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар: Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ оқу үдерісін ұйымдастыру Ережелеріне сәйкес
және Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің докторантураға оқуға қабылдау Ережелеріне сәйкес бұрын алынған білімді
мойындау шарттары бойынша жүзеге асырылады.
Особые условия для признания предшествующего обучения: Условия для признания предшествующего образования осуществляется в
рамках Правил организации учебного процесса в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и Правил приема на обучение в докторантуре Евразийского
национального университета им. Л.Н. Гумилева.
Specific arrangements for recognition of prior learning: Special conditions for the recognition of prior learning: conditions for the recognition of
prior learning is carried out in the framework of the organization of educational process in the Rules of L.N. Gumilyov ENU and Rules of admission to
doctoral studies at the L.N. Gumilyov Eurasian National University.
3 Дәрежені беру талаптары мен ережелері: Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрілігінің білім және ғылым
саласындағы бақылау орнату Комитетінің оң шешімі негізінде өткізілген сараптау нәтижелері бойынша докторантура білім беру
бағдарламасын толық орындаған және докторлық диссертацияны сәтті қорғап шыққан тұлғаларға философия докторы(PhD) ғылыми
дәрежесі беріледі немесе сала бойынша доктор дәрежесі мемлекеттік үлгідегі диплом және қосымша (транскрипт) беріледі.
Требования и правила присвоению степени: При положительном решении Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан по результатам проведенной экспертизы лицам, полностью выполнившим
образовательную программу докторантуры и успешно защитившим докторскую диссертацию, присуждается ученая степень доктор
философии (PhD) или доктор по профилю и выдается диплом государственного образца с приложением (транскрипт).
Qualification requirements and regulations: If a positive decision of the Committee for Control of Education and Science, Ministry of
Education and Science of the Republic of Kazakhstan on the results of those examinations, completely fulfilled the educational program of doctoral
studies and successfully defended his doctoral thesis, is awarded the degree of Doctor of Philosophy (PhD) or Doctor on the profile and is issued a state
diploma with the application (transcript).
4 Түлектердің кәсіби бейіні: 6D020200 –Халықаралық қатынастар мамандығы бойынша тәмамдаған түлектер саясатты іске асыру, білім
беру және ғылыми - зерттеу саласында кәсіптік қызметті жүзеге асырады. 6D020200 –Халықаралық қатынастар мамандығы бойынша

тәмамдаған түлектер 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 специальности 6D020200 - Международные отношения могут осуществлять
деятельность в 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: the Alumni specialty 6D020200 - International Relations carry out professional activities in the
implementation of policies in the education and research fields. Graduates of a specialty 6D020200 - International Relations 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: Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері Л.Н. Гумилев
атындағы ЕҰУ –нің оқу үдерісін ұйымдастыру ішкі құжаттамаларына сәйкестендіріліп анықталған.
Способы и методы реализации образовательной программы: Способы и методы реализации ОП определены в соответствии с
внутренней документацией организации учебного процесса ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.
Methods and techniques for programme delivery Methods and techniques for implementing EP is determined in accordance with the internal
documentation of the educational process L.N. Gumilyov ENU.
6 Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері: Оқыту нәтижелерін бағалау ҚР БҒМ Бұйрығымен бекітілген ұлттық бағалау межелігіне
сәйкес жүзеге асырылады.
Критерии оценки результатов обучения: Оценка результатов обучения осуществляется в соответствии с национальной оценочной
шкалой, утвержденной приказом МОН РК.
Оценка по
буквенной
системе
A
AB+
B
BC+

Оценки по РК
Цифровой
%-ное
эквивалент
содержание
баллов
4.0
95-100
3.67
90-94
3.33
85-89
3.0
80-84
2.67
75-79
2.33
70-74

Оценка по
традиционной
системе
Отлично
Хорошо
Хорошо
Удовлетворительно

Оценки по ECTS
Оценка по
Definition
буквенной
системе
А
Excellent
В
С

Very good
Good

C
CD+
D
F

2.0
1.67
1.33
1.0
0

65-69
60-64
55-59
50-54
0-49

Удовлетворительно

D

Satisfactory

Удовлетворительно
Неудовлетворительно

E
FX, F

Sufficient
Fail

Критерии оценки результатов обучения в разрезе модулей / дисциплин представлены в силабусах каждой академической дисциплины и
программах прохождения педагогической и исследовательской практик, НИРД, итоговой аттестации, комплексного экзамена.
Assessment criteria of Learning Outcomes: Assessment criteria of Learning Outcomes: Criteria for evaluation of learning outcomes in the
context of modules / disciplines presented in the syllabus of each academic discipline and programs passage teaching and research practices, NIRD,
final certification, comprehensive exam.

