
 
№ Пәннің 

циклы / 

Цикл 

дисциплины/ 

Cycle of the 

course 

Пәннің атауы/ 

Название дисциплины/ 
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Кредит / 
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Credit 

 

Қысқаша аннотация / 

Краткая аннотация / 

Annotation 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisites 

 

1 семестр /1 семестр / Semester 1 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional components 

1 БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

 

Халықаралық 

қатынастарға кіріспе 

Введение в 

международные 

отношения 

Introduction to 

international relations 

6 Курс халықаралық қатынастардың негізгі анықтамалары мен 

көздерімен, халықаралық қатынастардың ішкі және сыртқы орта 

түсінігімен, әлемдік дамудың өзекті трендтерімен және академикалық 

хатнаманың әдістері мен заңдылықтарымен әдіснемелік пән ретінде 

таныстыруға бағытталған. «Халықаралық қатынастарға кіріспе» пәні 

ақпараттар жинау, сыни оқу дағдылары мен ауызша және жазбаша 

презентация дайындау дағдыларын дамытады. Аталмыш курс 

студенттердің халықаралық қатынастардың әр түрлі салаларының мәні 

мен сипаттамаларын, халықаралық қатынастардың кешенді сипатын 

түсінуіне көмектеседі. Оқиғалар мен үдерістердің себеп-салдарлық 

байланысын анықтауға дағдыландырады 

Содержание дисциплины направлено на ознакомление с ключевыми 

дефинициями и источниками международных отношений, с 

сущностью и внутренней и внешней средой международных 

отношений, актуальными трендами мирового развития, а также с 

методами и правилами академического письма. Курс предусматривает 

развитие навыков сбора информации, критического чтения, навыков 

подготовки устных и письменных презентаций. Данный курс 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 



Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе 

формирует понимание студентами сущности и особенностей 

различных сфер международных отношений, их комплексного 

характера, формированию навыков выявления каузальных связей 

между событиями и процессами 

The content of the discipline is aimed at introduction to key definitions and 

sources of international relations, the essence of internal and external 

environment of international relations, current trends in world development, 

as well as to the methods and rules of academic writing. The course 

provides for the development of information gathering, critical reading, and 

oral and written presentation preparation skills. This course forms students' 

understanding of the essence and characteristics of various areas of 

international relations and their complex nature, skills to identify causal 

links between events and processes 

БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

 

Халықаралық 

қатынастар және 

әлемдік саясат 

Международные 

отношения и мировая 

политика 

International relations 

and world politics 

6 Пән халықаралық қатынастарды әртүрлі күштердің (мемлекеттік, 

әскери, экономикалық, саяси, әлеуметтік және зияткерлік) ғаламдық, 

аймақтық, көпжақты және екіжақты деңгейлерде өзара әрекеттесетін 

кеңістік ретінде, халықаралық қатынастардың кешенді сипаты туралы 

түсінігін қалыптастыруға, сараптамалық және сыни ойлау қабілеттерін 

дамытуға бағытталған. Студенттер халықаралық қатынастардың 

тұжырымдамалық-санаттық құрылымы туралы негізгі білім алады. 

Пән ақпарат жинау, пайымдауды негіздеу, себеп-салдар байланысын 

анықтау дағдыларын дамытуға арналған 

Дисциплина нацелена на формирование понимания международных 

отношений как пространства, на котором взаимодействуют на 

глобальном, региональном, многостороннем и двустороннем уровнях 

различные силы (государственные, военные, экономические, 

политические, общественные и интеллектуальные), а также их 

комплексного характера, развитие навыков аналитического и 

критического мышления. Обучающиеся получат базовые знания 

понятийно-категориального аппарата международных отношений. 

Дисциплина призвана развить навыки сбора информации, 

аргументации суждений, выявления причинно-следственных связей 

The discipline is aimed at creating an understanding of the complex nature 

of international relations, their development as a space in which various 

forces (state, military, economic, political, social and intellectual) interact at 

the global, regional, multilateral and bilateral levels, developing analytical 

and critical thinking skills. Students will receive basic knowledge of the 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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conceptual-categorical apparatus of international relations. The discipline is 

designed to develop the skills of collecting information, reasoning 

judgments, identifying cause and effect relationships 

БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

 

Әлемнің дамыған және 

дамушы елдері  

Развитые и 

развивающиеся страны 

мира 

Developed and 

developing countries of 

the world 

6 Пәннің мақсаты бакалавриаттың студенттеріне елдер 

стратификацияның тұжырымдамалық негіздері туралы нақты білім 

беру және олардың әлемнің дамыған және дамушы елдерінің 

әлеуметтік-экономикалық жағдайының ерешеліктері, даму әлеуеті 

және жалпы даму міселелері туралы толық түсінік қалыптастыру. 

Сонымен қатар, курс дамыған және дамушы мемлекеттердің сыртқы 

және ішкі саяси қызметінің басымдықтары мен бағыттарындағы 

айырмашылықты түсінуге, статистикалық мәліметтерді іздеу және 

түсіндіру дағдыларын дамытуға, әр түрлі салалардағы елдердің даму 

индикаторлары арасындағы байланыстар және мемлекеттердің ХҚ-

дағы орналасуы бойынша пайымдаулар жасауға бағытталған 

Перед дисциплиной поставлена цель дать обучающимся бакалаврита 

конкретные знания о концептуальных основах стратификации стран и 

сформировать у них представление об особенностях социально-

экономического cостояния, потенциале развитых и развивающихся 

стран мира, о проблемах развития в целом. Кроме того курс направлен 

на понимание разницы в приоритетах и направлениях внешне- и 

внутриполитической деятельности развитых и развивающихся 

государств, развитие умений поиска и интерпретации статистических 

данных, вынесения суждений о взаимосвязи между показателями 

развития стран в различных сферах и позиционировании стран в МО 

The discipline aims to give the bachelor students specific knowledge about 

the conceptual framework of the stratification of countries and to form their 

complete imagine of the characteristics of the socio-economic state, the 

potential of the developed and developing countries of the world. Also the 

course is aimed at understanding the difference in the priorities and 

directions of foreign and domestic political activities of developed and 

developing states, developing skills of search and interpretation of statistical 

data, making judgments on the relationship between the indicators of 

development of countries in various fields and the positioning of countries 

in international relations 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 

2 БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

Дипломатиялық 

қызмет: генезисі, 

эволюциясы және 

7 Пән халықаралық қатынастардың тұжырымдамалық-категориялық 

аппаратына ие болуға, заманауи халықаралық қатынастардағы 

дипломатияның рөлін түсінуге, дипломатиялық қызмет жүйелерінің 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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 жаһандану дәуіріндегі 

корреляциясы 

Дипломатическая 

деятельность: генезис, 

эволюция и 

корреляция в эпоху 

глобализации 

Diplomatic activity: 

genesis, evolution and 

correlation in the age of 

globalization  

құрылымы мен қызметіне, дипломатияның даму тарихын, оның 

формасы мен техникасының эволюциясын білу және жаһандану 

дәуіріндегі ерекшелігі туралы арнайы терминология мен білімдерді 

меңгеруді үйренуге бағытталған. Пән білім алушылардың қазіргі 

заманғы дипломатиялық қызметтің әдістерінің эволюциясын зерттеу 

арқылы кәсіби қызметті жүзеге асыруға дайын болуын қамтамасыз 

етуге арналған 

Дисциплина направлена на овладение понятийно-категориальным 

аппаратом международных отношений, понимание роли дипломатии в 

современных международных отношениях, изучение закономерностей, 

структуры и деятельности систем дипломатической службы, на 

овладение специфической терминологией и знание истории развития 

дипломатии, эвоюлюции ее форм и техник, её специфики в эпоху 

глобализации. Дисциплина призвана сформировать готовность к 

осуществлению профессиональной деятельности через изучение 

эволюции форм и техник современной дипломатической деятельности 

Discipline is aimed at mastery of the conceptual-categorical apparatus of 

international relations, understanding the role of diplomacy in modern 

international relations, studying the patterns, structure and activities of the 

diplomatic service systems, at mastering specific terminology and 

knowledge of the history of the development of diplomacy and the 

evolution of its forms and techniques, its specificity in the era of 

globalization. The discipline is designed to form a willingness to carry out 

professional activities through the study of the evolution of forms and 

techniques of modern diplomatic activity 

БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

 

Халықаралық 

экономикалық 

қатынастардың 

акторлары 

Акторы 

международных 

экономических 

отношений 

Actors of international 

economic relations 

 

7 Курстің негізгі пәні халықаралық экономикалық қатынастардағы жаңа 

акторлардың пайда болу жағдайлары мен факторларын, олардың 

сауда, инвестиция, ақпараттандыру, экономикалық тәуелсіздік, (дез-) 

интеграция сияқты салалардағы қызмет етулерін зерделеу. Берілген 

курс халықаралық экономикалық қатынастардағы акторлық 

анықтамасының концептуалдық негіздерін, ХЭҚ акторларының 

әлемдік саясаттың саяси-құқықтық өлшеміндегі рөлі мен орнын 

анықтауға бағытталған 

Предметом дисциплины является изучение факторов и условий 

появления новых акторов международных экономических отношений, 

а также их функционирования в таких областях как торговля, 

инвестиции, информатизация, экономическая независимость, (дез-) 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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интеграция. Данный курс углубляет понимание студентами 

концептуальных основ определения акторства в международных 

экономических отношениях, роли и места акторов МЭО в политико-

правовом измерении мировой политики 

The discipline studies the factors and conditions for the emergence of new 

actors of international economic relations, as well as their functioning in 

such areas as trade, investment, information, economic independence, 

integration and disintegration. This course deepens the students' 

understanding of the conceptual framework for determining acting in 

international economic relations, the role and place of actors of international 

economic relations in the political and legal dimension of world politics 

БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

 

Халықаралық 

қатынастардағы 

жұмсақ күш факторы  

Фактор мягкой силы в 

международных 

отношениях 

Soft power factor in 

international relations 

 

7 Пән халықаралық қатынастартың түсініктік-санаттық аппаратын 

меңгеруге, мемлекеттердің сыртқы саясатындағы «жұмсақ күштің» 

ұлттық стратегияларын қарастыру, әлемнің жетекші елдерінің 

арасында «жұмсақ күш» саясатын жүзеге асыруда ортақ және нақты 

қағидаттарды айқындау, мемлекеттердің «жұмсақ күшінің» негізгі 

компоненттері мен оның іске асыру әлеуетіне қолда бар мүмкіндіктер 

мен шектеулерді ескере отырып (оның ішінде Қазақстан Республикасы 

үшін) талдауға, әр түрлі мемлекеттердің «жұмсақ күшті» қолдану 

тактикасы мен стратегиясын салыстыру дағдыларын дамытуға  

бағытталған 

Дисциплина направлена на овладение понятийно-категориальным 

аппаратом международных отношений, рассмотрение национальных 

стратегий «мягкой силы» во внешней политике государств, выявление 

общих и особенных принципов в осуществлении политики «мягкой 

силы» среди ведущих стран мира, анализ основных компонентов 

«мягкой силы» государств и ее имплементационного потенциала с 

учетом имеющихся возможностей и ограничений, (в том числе для 

РК), развитие умений сравнивать тактику и стратегию применения 

«мягкой силы» различными государствами 

Discipline is aimed at mastering the conceptual-categorial apparatus of 

international relations, reviewing the national strategies of “soft power” in 

the foreign policy of states, identifying common and specific principles in 

implementing the policy of “soft power” among the leading countries of the 

world, analyzing the main components of states’ “soft power” and its 

implementation potential, taking into account existing opportunities and 

limitations (including for the Republic of Kazakhstan), development of 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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skills to compare tactics and strategy of using “soft power” by different 

states 

2 семестр / 2 семестр / Semester 2 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

1 БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

 

Шет елдердің 

дипломатиялық 

қызметі 

Дипломатическая 

служба зарубежных 

государств 

Diplomatic service of 

foreign states 

5 Пәннің мақсаты шетел мемлекеттерінің дипломатиялық қызметінің 

қазіргі заманғы жұмыс істеу ерекшеліктерін анықтау және шет 

елдердің сыртқы саясатын әзірлеу және сыртқы саясатты жүзеге асыру 

жүйесінде олардың алатын орнын анықтау болып табылады. Пән 

қазіргі дипломатиялық қызметтің нысандары мен тәсілдерін игеру 

арқылы білім алушылардың кәсіби қызметті халықаралық ортада 

жүзеге асыруға дайын болуын қамтамасыз етуге бағытталған 

Дисциплина направлена на формирование понимания 

функционирования современной дипломатической службы 

зарубежных государств, определение специфики дипломатических 

институтов различных стран и их места в системе выработки и 

реализации внешней политики зарубежных стран. Дисциплина 

призвана сформировать готовность к реализации профессиональной 

деятельности в интернациональной среде через освоение форм и 

техник современной дипломатической деятельности 

Discipline is aimed at developing an understanding of the functioning of a 

modern diplomatic service of foreign countries, determining the specifics of 

diplomatic institutions of various countries and their place in the system of 

developing and implementing foreign policy of foreign countries. The 

discipline is designed to form a willingness to implement professional 

activities in an international environment through the mastery of the forms 

and techniques of modern diplomatic activity 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 

БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

 

Халықаралық 

қатынастардағы қатаң 

күш факторы 

Фактор жесткой силы 

в международных 

отношениях 

Hard power factor in 

international relations 

 

5 Пән халықаралық қатынастартың түсініктік-санаттық аппаратын 

меңгеруге, «қатаң күш факторы» және оның әр-түрлі тәржімалануы 

туралы түсініктер қалыптастыруға, халықаралық қатынастардағы 

қатқыл және әскери күштің рөлін зерттеуге бағытталған. Пәнді 

игертудегі негізгі мақсат-халықаралық және саяси контексттегі «қатаң 

күш» қолданылуын талдау дағдыларын қалыптастыру, алған 

білімдерін тәжірибе жүзінде пайдалану, жетекші мемлекеттердің 

заманауи халықаралық ортада «жұмсақ күш» / «қатаң күш» қолдану 

тактикасы мен стратегиясын салыстыру дағдыларын қалыптастыру  

Дисциплина нацелена на овладение понятийно-категориальным 

аппаратом международных отношений, формирование представления 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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о понятии «жесткая сила» и ее различных интерпретациях, изучение 

роли жесткой и военной силы в международных отношениях. Цель 

преподавания дисциплины – привить навыки анализа международного 

и политического контекста применения «жесткой силы», умений 

использовать полученные знания на практике, сравнивать тактику и 

стратегию применения «мягкой силы» / «жесткой силы» в 

современной международной обстановке ведущими державами 

The discipline is aimed at mastering the conceptual-categorial apparatus of 

international relations and studies the concept of 'hard power' and its 

various interpretations, as well as the roles of hard power and military force 

in international relations. The aim of the course is to give students the skills 

to analyze the context of “hard power” using, to apply knowledge in 

practice, to compare tactics and strategy of “soft power” and “hard power” 

by leading powers in the modern international situation 

БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

 

Әлемдік тәжірибедегі 

тұлға факторы 

Фактор личности в 

мировой практике 

Personality factor in 

world practice 

5 Курс бағдарламасы теориялық және практикалық бөлімнен тұрады, 

сыртқы саяси және халықаралық мәселелерді қарастыру барысындағы 

белгілі бір жеке тұлғаға байланысты болатындығын қарастырады. 

Пәннің негізгі міндеті – халықаралық қатынастардың 

тұжырымдамалық-категориялық аппаратын игеру, қазіргі 

халықаралық қатынастарды қалыптастырудағы тарих барысына 

негізгі, бағыттаушы ықпал ететін тұлға факторын зерттеу. Курс 

мәліметтерді жинау және жинақтау, жеке тұлғалардың халықаралық 

үдерістерге әсерін анықтау дағдыларын дамытуға арналған 

Программа курса состоит из теоретической и практической части, 

которая содержит рассмотрение внешнеполитических и 

международных проблем, решение которых на определенном этапе 

зависит от отдельно взятой личности. Основная задача дисциплины – 

овладение понятийно-категориальным аппаратом международных 

отношений, изучение фактора личности, которое оказывает ключевое, 

направляющее влияние на ход истории в формировании современных 

международных отношений. Курс призван развить навыки сбора и 

обобщения данные, выявления влияния индивидов на международные 

процессы 

The course program consists of a theoretical and practical parts, which 

includes consideration of foreign policy and international problems, the 

solution of which at a certain stage depends on a single person. The main 

task of the discipline is the mastery of the conceptual-categorical apparatus 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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of international relations, the study of the personality factor, which has a 

key, directing influence on the course of history in the formation of modern 

international relations. The course is designed to develop the skills of 

collecting and summarizing data, identifying the impact of individuals on 

international processes 

3 семестр /3 семестр / Semester 3 

Вузовский компонент по выбору 

1 ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

Кәсіпкерлік және 

бизнес 

Предпринимательство 

и бизнес 

Entrepreneurship and 

business 

5 Пән үш бағытты қамтиды: бизнесті басқару, қызметтің экономикалық, 

әлеуметтік және экологиялық аясы; бизнес идея және болашақтағы 

бизнес жоспарды дамыту; пәннің негізгі бағыттарының бірі ретінде 

университеттегі студенттерді жеке жауапкершілікке, ынталандыруға, 

инновациялыққа, талпынысқа, дамуға, қаржы жүйесін түсінуге және 

қоғам алдындағы жауапкершілікке үйретеді 

Данный курс предпринимательства и бизнеса включает в состав три 

направления: бизнес администрирование, экономика, социальные и 

экологические рамки жизнедеятельности; экономика, бизнес идея и 

разработка большого бизнес плана. Особое значение в курсе уделяется 

важности формирования таких позиций, как персональная 

ответственность, мотивация, дух инноваций, любопытство и 

ответственность перед обществом 

This course includes three directions: Business administration, Economics, 

social and ecological framework of life; Business idea and business plan 

development. The special value in this course is given to the importance of 

forming such positions as personal responsibility, motivation, the spirit of 

innovation,curiosity, social responsibility 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

Рухани жаңғыру 

Рухани жангыру 

Rukhani Zhangyru 

5 «Рухани Жаңғыру» пәні қоғамдық сананы жаңғырту үшін уақыттың 

шұғыл қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған. Студенттер 

санасының сезімталдығы мен ашықтығы – қоғамдық сананы 

жаңғыртуды тиімді жүзеге асырудың басты шарты. Пәннің мақсаты – 

Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласының іргелі тұжырымдарын тереңірек танып-

білу. Күтілетін нәтижелер – рухани жаңғыру аясында білім 

алушылардың білімдік-танымдық деңгейін көтеру, білім алушылардың 

бойында кәсібилік, рационалдық, қанағатшылдық қасиеттерін 

қалыптастыру, білім алушылардың сабақ тақырыптарының бірі 

бойынша дайындаған үздік эсселері мен таныстырылым жобаларының 

жинағын шығару 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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Дисциплина «Рухани жанғыру» призвана удовлетворить насущные 

запросы  времени по модернизации общественного сознания. 

Восприимчивость и открытость сознания студенческой молодежи – 

главное условие эффективной реализации модернизации 

общественного сознания. Цель изучения учебной дисциплины – более 

глубокое изучение фундаментальных положений программной статьи 

Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания». Проведение учебного курса будет способствовать 

повышению образовательного и познавательного уровня студентов в 

контексте модернизации общественного сознания, формированию 

культуры профессионализма, рациональности и умеренности, изданию 

сборника лучших эссе и презентационных проектов студентов по 

одной из тем занятий 

The discipline "Rukhani Zhangyru" is designed to satisfy the urgent needs 

of the time to modernize public consciousness. The receptiveness and 

openness of the consciousness of student youth is the main condition for the 

effective implementation of modernization of public consciousness. The 

objectives of the discipline is a deeper study of the fundamental provisions 

of the program article “Looking into the future: the modernization of public 

consciousness.” A training course will contribute to improving the 

educational and cognitive level of students in the field of increasing public 

consciousness, the formation of a culture of professionalism, rationality and 

moderation, the publication of a collection of the best essays and 

presentations of students' projects on one of the topics of classes 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

Цифрлық 

технологияларды 

салалар бойынша 

қолдану 

Цифровые технологии 

по отраслям 

применения 

Digital technologies by 

branches of application 

5 Пән студенттердің цифрлық әлеміне бейімделуіне, қарым-қатынас 

жасауына көмектесуге бағытталған. Бұл курс студенттерді 

компьютерлік техникамен, бағдарламалық қамтамасыздандырумен, IT-

қолдаумен және желілермен таныстырады. Студенттер мәселелерді 

шешу, кәсіби қарым-қатынас жасау, презентация жасау дағдыларын 

дамытады. Пән қолдану салалары бойынша Қазақстан 

Республикасының «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын 

ендіру және жүзеге асырудың негізгі кезеңдерін, электрондық 

қызметтерді көрсетудің сандық платформаларын, әртүрлі кәсіби 

салаларда цифрлық ақпаратты өңдірудің түрлі әдістерін қарастырады. 

Цифрлық технологияны пайдаланудағы қауіпсіздік мәселесіне ерекше 

назар аударылады 

Курс направлен на то, чтобы помочь студентам адаптироваться и 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 



Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе 

осуществлять взаимодействие в цифровом мире. Этот курс знакомит 

студентов с компьютерным оборудованием, программным 

обеспечением, ИТ-поддержкой и сетями. Студенты развивают навыки 

решения проблем, навыки профессионального общения и презентации. 

Дисциплина рассматривает основные этапы внедрения и реализации 

Государственной программы РК «Цифровой Казахстан», цифровые 

платформы оказания электронных услуг, различные способы 

обработки цифровой информации в различных профессиональных 

областях. Особо уделить внимание проблеме обеспечения 

безопасности в области использования цифровых технологий 

The course contributes to students’ adapting and interacting in the digital 

world. It covers computer hardware, software, IT support, and networking. 

It was designed to develop problem solving skills, professional 

communication and presentation skills. The discipline examines the main 

stages of implementation and realization of the State Program of the 

Republic of Kazakhstan "Digital Kazakhstan", digital platforms for the 

provision of electronic services, various ways of processing digital 

information in various professional fields. Pay particular attention to the 

issue of security in the use of digital technology 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениет 

Антикоррупционная 

культура 

Anti-corruption culture 

5 Бұл курс сыбайлас жемқорлық туралы хабардарлықты арттыруға 

және ол туралы мемлекеттік саясат мәселесі ретінде түсінік 

қалыптастыруға бағытталған. Оқу пәнін оқытудың мақсаты 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету, бар заңдық 

жауапкершілік және осы құбылысқа қатысты азаматтық 

ұстанымды қалыптастыру бойынша білім жүйесін қалыптастыру 

болып табылады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге 

ықпал ететін жеке тұлғаның құқықтық мәдениетін дамыту, 

сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни талдау дағдысы мен 

іскерлігін дамыту, қазіргі заманғы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

тәсілдер мен тәжірибелерді зерделеу 

Этот курс направлен на повышение осведомленности o коррупции и 

формирование представления о ней как проблемe государственной 

политики. Цель изучения учебной дисциплины – формирование 

системы знаний по противодействию коррупции и имеющейся 

юридической ответственности, выработка на этой основе гражданской 

позиции по отношению к данному явлению, развитие правовой 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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культуры личности, способствующую противодействию  коррупции, 

развитие навыков и умения критического анализа коррупционных 

явлений, изучение современных антикоррупционных подходов и 

практик 

This course is aimed at raising awareness of corruption and forming of 

ideas about it as a problem of public policy. The purpose of the study of the 

discipline is the formation of knowledge on struggle against corruption and 

existing legal responsibility, the development of a civil position in relation 

to this phenomenon, as well as a legal culture of the person that contributes 

to the fight against corruption, the development of skills and abilities to 

analyze critically corruption phenomena. Also students exаmine modern 

anti-corruption approaches and practices 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

Экология негіздері 

және тіршілік 

қауіпсіздігі  

Основы экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности  

Fundamentals of 

ecology and life safety 

5 Адамзаттың басты құндылықтарына бағынышты жеке тұлғаның 

экологиялық мәдениетін дамыту, экологиялық көзқарасты 

қалыптастыру арқылы экологиялық ақпараттың жариялылығына сай 

қазіргі кездегі қоршаған ортаның көптеген экологиялық мәселелерін 

шешу қоғамның саналы іс-әрекеті мен әрбір адамның жоғары деңгейде 

экологиялық ой-санасына байланысты 

Решение большинства экологических проблем современной 

окружающей среды, основанное на осознании общественностью 

экологической информации путем развития экологической культуры 

личности с учетом основных ценностей человечества и формирования 

экологического подхода, зависит от сознательного поведения 

общества и высокой экологической осведомленности каждого 

человека 

The solution of most environmental problems of the modern environment 

based on public awareness of environmental information through the 

development of an individual’s environmental culture, taking into account 

the basic values of humanity and the development of an environmental 

approach, depends on the conscious behavior of society and the high 

environmental awareness of each person 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

Тіл мәдениеті және  

іскери риторика  

Культура речи и  

деловая риторика 

Speech culture and 

business rhetoric 

5 Бұл пән іскерлік қарым-қатынасқа қатысушыны коммуникативті 

құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған, ол кәсіптік маңызды 

жағдайларда жеке тұлғалармен байланыс орнату үшін қажетті білім 

мен дағдылар жиынтығы болып табылады. Әдеби тіл нормаларының 

теориялық негіздерін оқып үйрену және тиімді сөйлеу дағдыларын 

қалыптастыру. Тілдік қарым-қатынасты қалыптастыру және қолдау, 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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коммуникативті нәтижеге жетуді қамтамасыз ететін негізгі 

риторикалық стратегиялар мен тактикалармен танысу, студенттердің 

сөйлеу мәдениетін жақсарту 

Дисциплина направлена на формирование у участника делового 

общения комплексной коммуникативной компетенции, 

представляющей собой совокупность знаний и навыков, необходимых 

для установления межличностного контакта в профессионально 

значимых ситуациях, обучение речевым средствам установления и 

поддержания эффективной коммуникации, ознакомление с основными 

риторическими стратегиями и тактиками, обеспечивающими 

достижение коммуникативно-значимого результата, 

совершенствование культуры речи обучающихся 

Discipline is aimed at forming in the participant of business communication 

an integrated communicative competence, which is a set of knowledge and 

skills necessary for establishing interpersonal contacts in professionally 

significant situations. The aim of the course is to study the theoretical 

foundations of the norms of the literary language and to form the skills of 

effective public speaking. Teaching speech tools to establish and maintain 

effective communication, acquaintance with the basic rhetorical strategies 

and tactics ensuring the achievement of a communicatively meaningful 

result, improving the speech culture of students 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

1 БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Жаңа замандағы 

халықаралық 

қатынастар тарихы 

История 

международных 

отношений в новое 

время 

History of International 

Relationsin in New Era 

5 Пән дамудың әртүрлі кезеңдерінде халықаралық жүйенің 

қалыптасуының негізгі заңдылықтары және оның кешенді сипаты 

туралы білім мен түсінік қалыптастыруға, тарихтың әртүрлі 

кезеңдерінде әртүрлі мемлекеттердің гегемониясының құрылуы 

туралы түсінік беру және халықаралық қатынастардағы жетекші 

субъектілердің сыртқы саяси құралдарының эволюциясын анықтауға 

бағытталған. Сонымен қатар, пән мәліметтерді жинау және жалпылау, 

оқиғалар мен үдерістер арасындағы себептік байланыстарды 

көрсететін логикалық диаграммалар мен кестелер құру дағдыларын 

қалыптастыруға арналған. Пәнді оқу тек хронологиялық және 

жағдайлық көзқарасқа ғана емес, сонымен қатар проблемалық және 

жүйелік тәсілдерге де негізделген 

Сформировать знание и понимание основных законов складывания 

международной системы на различных этапах развития и ее 

комплексного характера, объяснение установление гегемонии тех или 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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иных государств в разные периоды истории и выявление эволюции 

приоритетов и инструментов внешней политики ведущих акторов 

междунродных отношений. Также дисциплина призвана привить 

навыки сбора и обощения данных, составления логических схем и 

таблиц, иллюстирующих причинно-следственные связи между 

событиями и процессами. В основе изучения дисциплины лежат не 

только хронико-событийный, но и проблемный и системный подходы 

к изучению 

The goal of the course are to form knowledge and understanding of the 

basic laws of the formation of the international system at various stages of 

development and its complex nature, an explanation of the establishment of 

the hegemony of various states at different periods of history, and 

identification of the evolution of priorities and foreign policy instruments of 

leading actors in international relations. Also, the discipline is designed to 

instill the skills of collecting and generalizing data, compiling logical 

diagrams and tables illustrating causal relationships between events and 

processes. The study of the discipline is based not only on the chronological 

sequencing and event-driven perspective, but also on the problematic and 

systemic approaches 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional components 

2 БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

 

Дипломатиялық 

келіссөздерді жүргізу 

техникасы 

Техника ведения 

дипломатических 

переговоров 

Diplomatic Negotiations 

Technique 

6 Пән жеке және топтық келіссөздерді дайындауға және өткізуге, өз 

көзқарасын сауатты білдіруге және негіздеуге, сондай-ақ 

коммуникативті құзыреттілікті жетілдіруге, әңгімелесу және 

пікірталас жүргізудің негізгі тәсілдерін білуді дамытуға бағытталған. 

Пән халықаралық деңгейде дағдарысты жағдайларды басқарудың 

дипломатиялық әдісі ретінде келіссөз жүргізу дағдыларын 

қалыптастыруға негізделген 

Дисциплина направленана формирование знания основных подходов к 

ведению переговоров и приемов ведения дискуссии, базовых умений и 

навыков по подготовке и проведению переговоров как индивидуально, 

так и в команде, грамотно выражать и обосновывать свою точку 

зрения, а также на совершенствование коммуникативной компетенции. 

Дисциплина призвана сформировать у международников навыки 

применения переговоров как дипломатического метода регулирования 

кризисных ситуаций  

Discipline is aimed at developing knowledge of the main approaches to 

negotiating and debating techniques, basic skills and abilities to prepare and 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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conduct negotiations both individually and in a team, competently express 

and substantiate one's point of view, as well as improving communicative 

competence. The discipline will formulate among the students the skills of 

negotiating as a diplomatic method of crisis management 

БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

 

Халықаралық 

экономикалық 

қатынастардың 

теориялық негіздері 

Теоретические основы 

международных 

экономических 

отношении 

Theoretical basis of 

international economic 

relations 

 

6 Пәннің мазмұны халықаралық экономикалық қатынастардың негізгі 

ұғымдарын, теориялары мен тұжырымдамаларын білуге және түсінуге 

бағытталған. Бұл курс теориялар призмасы арқылы елдердің әртүрлі 

топтары арасындағы экономикалық қатынастардың құрылымын, 

сипаты мен тенденцияларын түсіндіреді. Курс жаһандық 

экономикалық жүйеде болып жатқан өзгерістерді талдау және 

түсіндіру қабілетін дамытуды көздейді 

Содержание дисциплины направлено на формирование знаний и 

понимания базовых понятий, теорий и концепций международных 

экономических отношений. Данный курс дает объяснение структуры, 

характеры и тенденций экономических связей между различными 

группами стран сквозь призму теорий. Курс предусматривает развитие 

способности анализировать и объяснять изменения мировой 

экономической системы 

The course aimed to explain a complex processes of development of 

contemporary international economic relations by studying basic theories 

and concepts. This course gives an idea of the structure, nature and trends of 

modern economic ties between different groups of states. The course 

provides for the development of the ability to analyze and explain changes 

in the global economic system 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 

БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

 

Тұрақты даму: жаңа 

қауіп-қатерлер 

Устойчивое развитие: 

новые вызовы 

Sustainable 

development: new 

challenges 

6 Курстың мақсаты – халықаралық қатынастардың тұжырымдамалық-

категориялық аппаратын игеру, тұрақты даму мәселелерін және 

олардың әлемдік күн тәртібіндегі орнын зерттеу. Курстың контексінде 

мемлекет, халықаралық институттар мен корпорациялар жаһанданудан 

туындаған қауіп-қатерлерге қалай бейімделуі керек екендігі 

қарастырылады, сондай-ақ тарихи-жағырафиялық контекст пен 

жаһандану үдерісінің аймақтар мен әлемнің дамуына әсері талданады 

Целью курса является освоение понятийно-категориальным аппарата 

международных отношений, изучение вопросов устойчивого развития 

и их места в мировой повестке дня. В контексте курса рассматривается 

как государства, международные институты и корпорации должны 

приспосабливаться к спектру вызовов и угроз, порождаемых 

глобализацией, анализируется влияние историко-географического 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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контекста и процесса глобализации на развитие регионов и стран мира 

The goal of the course is to master the conceptual-categorical apparatus of 

international relations, to study the issues of sustainable development and 

their place on the world agenda.In the context of the course is considered as 

states, international institutions and corporations must adapt to the range of 

challenges andthreats posed by globalization, analyzing the influence of the 

historical-geographical context and the process of globalization on the 

development of regions and countries of the world  

3 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Халықаралық 

қатынастарды 

зерделеудің 

экспликативті және 

болжамдық әдістері 

Экспликативные и 

прогностические 

методы изучения 

международных 

отношений 

Explicative and 

prognostic methods of 

studying international 

relations 

6 Пән саналы аппаратты білуге, саяси процестерді зерттеу дағдыларын 

қалыптастыруға, саясатты, мемлекеттік және халықаралық 

проблемаларды талдауға және интерпретациялауға, негізгі 

эмпирикалық, экспликативті және болжамдық зерттеу әдістерімен 

танысуға бағытталған. Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студент 

аналитикалық жазба түрінде халықаралық проблеманы қолданбалы 

зерттеу нәтижелерін жобалау мен ұсыну дағдыларын дамытуы керек 

Дисциплина направлена на знание категориального аппарата, 

привитие навыков исследования политических процессов, анализа и 

интерпретации политики, государства и международных проблем, 

ознакомление с основными эмпирическими, экспликативными и 

прогностическими методами исследования. В результате изучения 

дисциплины студент должен сформировать навыки оформления и 

представления результатов прикладного исследования международной 

проблемы в виде аналитической записки 

Discipline is aimed at knowledge of the categorical apparatus, instilling the 

skills of researching political processes, analyzing and interpreting politics, 

the state and international problems, familiarizing with the main empirical, 

explicative and prognostic methods of research. As a result of studying the 

discipline, the student must develop the skills of designing and presenting 

the results of an applied study of an international problem in the form of an 

analytical note 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

ХҚ саяси-

экономикалық 

үдерістерін сараптау 

Анализ политико-

экономических 

процессов МО 

Analysis of political and 

6 «ХҚ саяси-экономикалық үдерістерін сараптау» пәні халықаралық 

экономикалық және саяси үдерістерді талдаудың негізгі дағдыларын 

тереңдетеді, халықаралық процестерді қозғайтын немесе кедергі ететін 

негізгі экономикалық алғышарттар мен факторларды анықтайды және 

әлемдік дамудың жалпы және нақты экономикалық мәселелерін 

ажырата білу қабілетін қалыптастырады 

Дисциплина «Анализ политико-экономических процессов МО» 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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economic processes of 

IR 

углубляет базовые навыки анализа международных экономических и 

политических процессов, выявления основных экономических 

предпосылок и факторов, содействующих или препятствующих 

международным процессам, формирует умения различать общие и 

специфические экономические проблемы мирового развития 

The discipline «Analysis of Political and Economic Processes of IR» 

deepens the basic skills of analyzing international economic and political 

processes, identifying the basic economic prerequisites and factors that 

promote or hinder international processes, and forms the ability to 

distinguish between general and specific economic problems of world 

development 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Халықаралық 

қатынастарды 

зерделеудің 

жалпығылыми әдістері 

Общенаучные методы 

изучения 

международных 

отношений 

General scientific 

methods of studying 

international relations 

6 Пәннің мақсаты – халықаралық проблемаларды талдаудың негізгі 

теориялық тәсілдері мен әдістерімен танысу, халықаралық жағдай мен 

процестерді қолданбалы зерттеу дағдыларын тереңдету, зерттеу 

нәтижелері бойынша түпкілікті аналитикалық құжаттарды дайындау. 

Курстың мазмұнын меңгеру үрдісі әлемдік дамудың қазіргі заманғы 

трендтерінен хабардар болуды, сондай-ақ олардың перспективаларын 

түсіну қабілетін қалыптастыруды қамтиды 

Дисциплина нацелена на ознакомление с основными теоретическими 

подходами и методами анализа международных проблем, углубление 

навыков прикладного исследования международных ситуаций и 

процессов, подготовки итоговых аналитических документов по 

результатам исследования. Процесс освоения содержания курса 

предполагает формированиеспособности ориентироваться в 

современных тенденциях мирового развития, а также понимание их 

перспектив 

Discipline is aimed at acquaintance with the basic theoretical approaches 

and methods of analyzing international problems, deepening the skills of 

applied research of international situations and processes, preparing final 

analytical documents on the results of the study. The process of mastering 

the course content involves the formation of the ability to navigate in the 

current trends of world development, as well as an understanding of their 

prospects 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 

4 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Жаһандық әлемдегі 

интеграциялық 

үдерістер 

Интеграционные 

6 Бұл курст интеграция теориясы мен практикасын зерттеуге арналған. 

Курс мемлекеттердің мүдделерін және оларды мемлекетаралық өзара 

іс-қимыл аясында жүзеге асыру тетіктерін талдау дағдыларын 

дамытуға бағытталған. Зерттеу пәні – халықаралық қатынастардың 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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процессы в 

глобальном мире 

Integration processes in 

the global world 

жаңа архитектурасының жаңа форматы шеңберіндегі интеграция және 

ыдырау факторлары 

Данный курс предусматривает изучение вопросы теории и практики 

интеграции. Курс направлен на формирование навыков анализа 

интересов стран и механизмов их реализации в рамках 

межгосударственного взаимодействия. Предметом изучения являются 

интеграционные и дезинтеграционные факторы в рамках нового 

формата складывающейся архитектуры международных отношений 

This course study the theory and practice of integration. The course is 

aimed at developing skills for analyzing the interests of countries and the 

mechanisms for their implementation in the framework of interstate 

interaction. The subject of study is integration and disintegration factors in 

the framework of the new format of the emerging architecture of 

international relations 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Халықаралық 

қатынастардың көлік-

коммуникациялық 

стратегиялар 

Транспортно-

коммуникационные 

стратегии в 

международных 

отношениях 

Transport and 

Communication 

Strategies in 

International Relations 

6 «Халықаралық қатынастардағы көлік және коммуникация 

стратегиясы» пәнінің тақырыбы көлік стратегияларын жүзеге асыру 

саласындағы халықаралық жобаларды зерттеу болып табылады. 

Негізгі міндет – көліктік-логистикалық жобалардың экономикалық 

нәтижелерін талдау, жіктеу және болжау үшін қажетті стратегиялық 

ойлау дағдыларын қалыптастыру, тараптар мүдделерін айқындай 

білуге және оларды үйлестіру жолдарын ұсынаға дағдыландыру, 

сондай-ақ логистикалық жобалар туралы хабардар болу, бар 

мүмкіндіктер мен шектеулерді ескере отырып, оларды іске асыруына 

ішкі және сыртқы орта факторларының әсерін айқындау дағдыларын 

дамыту 

Предметом учебной дисциплины «Транспортно-коммуникационные 

стратегии в международных отношениях» является изучение 

международных проектов в области реализации транспортных 

стратегий. Основной задачей является формирование у обучающихся 

умений выявлять интересы сторон и предлагать пути их гармонизации, 

ориентироваться в действующих логистических проектах и выделять 

влияние факторов внутренней и внешней среды на их реализацию с 

учетом имеющихся возможностей и ограничений, развитие навыков 

стратегического мышления, необходимого для анализа, 

классификации и прогнозирования экономических результатов 

реализуемых транспортно-логистических проектов 

The subject of the discipline «Transport and communication strategies in 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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international relations» is the study of international projects in the field of 

implementation of transport strategies. The main task is to develop the skills 

to identify the interests of the stakeholders and propose ways to harmonize 

them, orient themselves in existing logistics projects and highlight the 

influence of factors of internal and external environment on their 

implementation, taking into account existing opportunities and limitations, 

develop the strategic thinking skills necessary for analyzing, classifying and 

forecasting the economic results of transport and logistics projects being 

implemented 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Жаһандық даму 

жағдайындағы 

қауіпіздік қатерлері 

Угрозы безопасности в 

условиях глобального 

развития 

Security threats in 

condition of global 

development 

6 Пәннің мазмұны ұлттық және аймақтық форматта қауіпсіздіктің соңғы 

қатерлері мен қауіптерінің параметрлері, объектілері мен субъектілері 

туралы білім, сондай-ақ сол қатерлерге ұлттық және ұлттан үстем 

деңгейде қарсы тұру жолдары туралы түсінік қалыптастыруға 

бағытталған. Пәндерді зерделеу барысында пікірталасқа қатысуға 

және сөйлеуге қажетті, аналитикалық ойлау қабілетін дамыту, 

жаһандану дәуіріндегі қауіпсіздік проблемаларын талдау міндеті іске 

асырылады 

Содержание дисциплины направлено на формирование знаний о 

параметрах, объектах и субъектах новейших вызовов и угроз 

безопасности в национальном и региональном формате, а также путях 

противодействия на национальном и наднациональном уровнях. В 

ходе изучения дисциплины реализуется задача развития у обучаемых 

навыков аналитического мышления, необходимого для участия в 

дискуссиях и публичных выступлениях, проведения анализа состояния 

проблем безопасности в эпоху глобализации 

The content of the discipline is aimed at generating knowledge about 

parameters, objects and subjects of the modern challenges and security 

threats in national as well as regional dimension, as well as 

countermeasures at the national and supranational levels. The study of the 

discipline is aimed at developing skills of analytical thinking necessary for 

participating in discussions and public speaking, analyzing state of security 

problems in the era of globalization 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 

4 семестр /4 семестр / Semester 4 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

1 БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Жаңарған замандағы 

халықаралық 

қатынастар тарихы 

5 Халықаралық құрылымдардың қалыптасуы мен даму заңдылықтарын 

анықтаудан кейінгі кезеңдегі ұлы державалардың стратегияларын 

анықтау дағдыларын игеру; халықаралық қатынастардың биполярлы 

Жаңа замандағы 

халықаралық 

қатынастар тарихы 



Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе 

История 

международных 

отношений в новейшее 

время 

History of International 

Relations in Modern Era 

 

жүйесін қалыптастырудың, дамытудың және бөлшектеудің себеп-

салдарлық байланыстарын анықтайды, социалистік жүйенің ыдырау 

салдарын айқындайды. Сонымен қатар, пән мәліметтерді жинау және 

жалпылау, оқиғалар мен үдерістер арасындағы себептік 

байланыстарды көрсететін логикалық диаграммалар мен кестелер құру 

дағдыларын қалыптастыруға арналған. Пәнді оқу тек хронологиялық 

және жағдайлық көзқарасқа ғана емес, сонымен қатар проблемалық 

және жүйелік тәсілдерге де негізделген 

Овладеть навыками выявления и осмысления закономерностей 

формирования и развития международных структур, стратегии 

великих держав в послевоенное время; выявить причинно-

следственные связи становления, развития и распада биполярной 

системы международных отношений, выделить последствия распада 

социалистической системы. Также дисциплина призвана развить 

навыки сбора и обобщения данных, составления логических схем и 

таблиц, иллюстирующих причинно-следственные связи между 

событиями и процессами. В основе изучения дисциплины лежат не 

только хронико-событийный, но и проблемный и системный подходы 

к изучению 

To master the skills of identifying and understanding the patterns of 

formation and development of international structures, the strategies of the 

great powers in the postwar period; identify the causal relationships of the 

formation, development and disintegration of the bipolar system of 

international relations, highlight the consequences of the collapse of the 

socialist system. Also, the discipline is designed to instill the skills of 

collecting and generalizing data, compiling logical diagrams and tables 

illustrating causal relationships between events and processes. The study of 

the discipline is based not only on the chronological sequencing and event-

driven perspective, but also on the problematic and systemic approaches 

История 

международных 

отношений в новое 

время 

History of 

International 

Relationsin in New 

Era 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional components 

2 БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

 

Екінші шет тілі: батыс 

тілдері І 

Второй иностранный 

язык: западные языки І 

Second Foreign 

Language: western 

languages, Part І 

5 Студенттердің сөйлеу әрекетінің негізгі түрлерінде коммуникативтік 

дағдыларын, ауызша (тыңдалым және айтылым) және жазбаша 

(оқылым және жазылым) формаларында сөйлеу қабілеттерін 

қалыптастыру мен қажеттіліктерін ескере отырып, қарапайым 

деңгейде қарым-қатынас жасай білуі 

Формирование у студентов коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности, умение общаться на элементарном 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 



Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах 

The formation of communicative skills among students in the main types of 

speech activity, the ability to communicate at an elementary level in 

accordance with speech capabilities and needs in oral (listening and 

speaking) and written (reading and writing) forms 

БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

 

Екінші шет тілі: 

шығыс тілдері І 

Второй иностранный 

язык: восточные языки 

І 

Second Foreign 

Language: eastern 

languages, Part І 

5 Студенттердің сөйлеу әрекетінің негізгі түрлерінде коммуникативтік 

дағдыларын, ауызша (тыңдалым және айтылым) және жазбаша 

(оқылым және жазылым) формаларында сөйлеу қабілеттерін 

қалыптастыру мен қажеттіліктерін ескере отырып, қарапайым 

деңгейде қарым-қатынас жасай білуі 

Формирование у студентов коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности, умение общаться на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах 

The formation of communicative skills among students in the main types of 

speech activity, the ability to communicate at an elementary level in 

accordance with speech capabilities and needs in oral (listening and 

speaking) and written (reading and writing) forms 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 

3 БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

 

Геосаясат және 

геоэкономика 

Геополитика и 

геоэкономика 

Geopolitics and 

Geoeconomics 

5 Пән географиялық, тарихи, саяси, экономикалық және басқа 

сипаттамаларын талдау арқылы мемлекеттердің стратегиялық 

мүдделері мен әлеуетін анықтауға қызмет ететін геосаясат пен 

геоэкономиканың жалпы принциптерін, негізгі бағыттарын және 

құралдарын мемлекеттік даму стратегиясының бөлігі ретінде терең 

зерттеумен, геосаяси және геоэкономикалық ойлаудың тарихи 

қалыптасқан стилі туралы базалық білімді игеру үшін қажет. 

Халықаралық қатынастардың тұжырымдамалық-категориялық 

аппаратын игеруге бағытталған. Пән халықаралық қатынастардың 

кешенді сипатын, мемлекеттердің геоэкономикалық және геосаяси 

мүдделерін, тетіктерін, олардың іске асыруындағы шектеулер мен 

мүмкіндіктерін талдауға бағытталған 

Дисциплина необходима для овладения понятийно-категориальным 

аппаратом международных отношений, углубленного изучения общих 

принципов, основных направлений и инструментария геополитики и 

геоэкономики как части государственной стратегии развития, освоения 

основных знаний об исторически сложившихся стилях 

геополитического и геоэкономического мышления, которые служат 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 



Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе 

определению стратегических интересов и потенциала государств через 

анализ их географических, исторических, политических, 

экономических и иных характеристик. Дисциплина нацелена на анализ 

комплексного характера международных отношений, 

геоэкономических и геополитических интересов государств, 

механизмов и имеющихся ограничений и возможностей по их 

реализации 

Discipline is necessary for the mastery of conceptual-categorical apparatus 

of international relations, in-depth study of general principles, basic 

directions and tools of geopolitics and geoeconomics as part of the state 

development strategy, mastering basic knowledge about the historically 

established styles of geopolitical and geoeconomic thinking that serve to 

determine the strategic interests and potential of states through the analysis 

of their geographical, historical, political, economic and other 

characteristics. The discipline is aimed at analyzing the complex nature of 

international relations, the geoeconomic and geopolitical interests of states, 

mechanisms and existing restrictions and opportunities for their 

implementation 

БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

 

Дипломатия және 

халықаралық 

коммуникация 

Дипломатия и 

международная 

коммуникация 

Diplomacy and 

international 

communication 

5 «Дипломатия және халықаралық коммуникация» пәні студенттерді 

халықаралық қатынастың негізгі бағыттарымен таныстыру болып 

табылады. Пәннің басты мақсаты – Интернет-ресурстар мен 

әлеуметтік желілердің мүмкіндіктерін зерттеу, халықаралық 

конференциялар мен кездесулер өткізу, саяси қарым-қатынас, БАҚ-

тың сыртқы саясат және елдің саяси өміріне ықпалын зерттеу; 

халықаралық ортада жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-

қатынас мәселелерді шешуге (соның ішінде дағдарысты басқару) 

бағытталған қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру  

Дисциплина «Дипломатия и международная коммуникация» 

направлена на ознакомление студентов с основными направлениями 

международной коммуникации. Акцент обучения состоит в изучении 

возможностей интернет-ресурсов и социальных сетей, проведения 

международных конференций и встреч, политической коммуникации, 

воздействия средств массовых коммуникаций на внешнюю политику и 

политическую жизнь страны; формируются коммуникативные навыки 

для решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального общения в интернациональной среде, в том числе 

для регулирования кризисных ситуаций 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 



Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе 

The discipline «Diplomacy and International Communication» is aimed at 

familiarizing students with the main directions of international 

communication. The focus of training is to explore the possibilities of 

Internet resources and social networks, holding international conferences 

and meetings, political communication, the impact of mass media on 

foreign policy and political life of the country, to instill the communication 

skills to solve interpersonal, intercultural and professional tasks in an 

international environment, including crisis management 

БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

 

Халықаралық 

қауіпсіздіктің 

трендтері 

Тренды 

международной 

безопасности 

Trends in international 

security 

 

5 Пән қауіпсіздік мәселелері мен сыртқы саясат арасындағы байланысты 

түсінуге және талдауға, ұлттық және халықаралық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету негіздерін қолжетімді мәліметтерді жинау және 

жүйелеу арқылы түсінуге бағытталған. Курста заманауи әскери 

қақтығыстар, ядролық қару мәселесі, халықаралық қауіпсіздікті 

қамтамасыз етудің түрлі үлгілері мен жүйелері талқыланады. 

Нәтижесінде студент ұлттық, аймақтық және жаһандық деңгейде 

қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі бағыттары мен құралдарын 

түсінуді, қауіпсіздікке қатер мен мемлекеттердің сыртқы саясатының 

арасындағы байланысты көрсету дағдыларын дамытады 

Дисциплина направлена на понимание и анализ соотношения вопросов 

безопасности и внешней политики, основ обеспечения национальной и 

международной безопасности на основе сбора и систематизации 

доступных данных. В курсе большое внимание уделено современным 

военным конфликтам, проблеме ядерных вооружений, различным 

моделям и системам обеспечения международной безопасности. В 

результате у студента складывается представление о трендах в сфере 

безопасности, об основных сферах и средствах обеспечения 

безопасности на национальном, региональном и глобальном уровнях, 

развиваются умения выделять взаимосвязь между угрозами 

безопасности и внешнеполитической повесткой государств 

Discipline is aimed at understanding and analysis of the relationship 

between security issues and foreign policy, the basics of ensuring national 

and international security through the collection and systematization of 

available data. The course focuses on modern military conflicts, the 

problem of nuclear weapons, various models and systems for ensuring 

international security. As a result, the student develops an understanding of 

security trends, the main areas and means of security at the national, 

regional and global levels, and instills abilities to highlight the relationship 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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between security threats and the foreign policy agenda of states 

4 БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

 

АҚШ-тың сыртқы 

саяси стратегиясы 

Внешнеполитическая 

стратегия США 

US foreign policy 

strategy 

5 Курстың мақсаты – американдық сыртқы саясаттың эволюциясын 

және оның мақсаттарын, оларға жетудің әдістері мен құралдарын 

анықтау, оның доктриналық негіздерін қалыптастыру және дамуын 

ішкі саясатпен және халықаралық контекстпен үйлестіріп қарастыру, 

тұлғалармен танысу, негізгі оқиғаларды жүйелеу, американдық 

сыртқы саясаттың әлемдік саяси үдерістегі қалыптасуының, орнын 

және рөлін түсіну. Курс Американың сыртқы стратегиясын 

қалыптастыру және енгізу тетіктерін тұтас қарауды қалыптастыруға, 

сонымен қатар оған сыни талдау мен баға беруге, олардың іске 

асыруындағы шектеулер мен мүмкіндіктерін талдауға, даму 

сценарийлерін әзірлеуге бағытталған 

Задача курса – показать эволюцию американской внешней политики и 

определять ее цели, методы и инструменты их достижения, 

становление и развитие ее доктринальных основ во взаимосвязи с 

внутренней политикой и международным контекстом, познакомить с 

персоналиями, систематизировать основные события, дать 

представление об основных этапах становления, месте и роли 

американской внешней политики в мировом политическом процессе. 

Курс направлен на формирование целостного представления о 

механизмах формирования и реализации американской внешней 

стратегии, а также на развитие умений ее критического анализа и 

оценки с учетом имеющихся возможностей и ограничений, выработки 

сценариев развития 

The objective of the course is to show the evolution of American foreign 

policy and determine its goals, methods and tools to achieve them, the 

formation and development of its doctrinal foundations in conjunction with 

domestic politics and the international context, to acquaint with 

personalities, to systemize key events and to give an idea of the main stages 

of formation, place and role of American foreign policy in the world 

political process. The course is aimed at forming a holistic view of the 

mechanisms of formation and implementation of the American external 

strategy, as well as at doing its critical analysis and giving assessment, 

taking into account the existing opportunities and limitations, developing 

scenarios 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 

БП ТК 

БД КВ 

Өзгермелі әлемдегі 

Қытай 

5 Пәннің мақсаты студенттерді заманауи қытай сыртқы саясатының 

стратагемдік ерекшеліктерімен, оның мақсаттары, оларға жетудің 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 
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ВD ЕC 

 

Китай в меняющимся 

мире 

China in a changing 

world 

әдістері мен құралдарымен, ұлттық қауіпсіздік стратегиясымен, 

интеграциялық саясаты және қытайлық жаһандық бастамалармен, 

сондай-ақ Қытайдың қазіргі даму жолындағы басты қиындықтарымен 

таныстыру болып табылады. Аталмыш курс студенттердің Қытайдың 

сыртқы саясатын заманауи халықаралық қатынастардың дамуы 

негізінде кешенді тұрғыда пайымдауына және ҚХР сыртқы 

саясатының стратегиясы мен тактикалық ерекшеліктерін түсінуіне 

көмектеседі, сонымен қатар оған сыни талдау мен баға беруге, 

олардың іске асыруындағы шектеулер мен мүмкіндіктерін талдауға, 

даму сценарийлерін әзірлеуге бағытталған 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с 

стратагемами современной китайской внешней политики и ее целями, 

методами и инструментами их достижения, стратегией национальной 

безопасности, интеграционной политики и глобальными 

инициативами страны, а также с главными трудностями развития 

современного Китая. Данный курс сформирует у студентов 

комплексное видение внешнеполитического курса Китая в контексте 

взаимосвязи внутренней политики и международных реалий и научит 

студентов понимать своеобразие стратегии и тактики внешней 

политики КНР, разовьет умения ее критического анализа и оценки с 

учетом имеющихся возможностей и ограничений, выработки 

сценариев развития 

The aim of the discipline is to familiarize students with the stratagem of 

modern Chinese foreign policy, its goals, methods and tools to achieve 

them, national security strategy, integration policy and global initiatives of 

the state, as well as with the major challenges facing China today. This 

course will help students to get comprehensive vision on China's foreign 

political process in the context of the development of international relations 

and to understand the strategy and tactical peculiarities of Chinese foreign 

policy, as well as to do its critical analysis and to give assessment, taking 

into account the existing opportunities and limitations, developing scenarios 

Not provided 

БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

 

ЕО-ның жаһандық 

басқару жүйесіндегі 

рөлі мен орны 

Роль и место ЕС в 

системе глобального 

управления 

5 Қазіргі кезеңде жаһандық саяси және экономикалық басқару 

институттарының жүйесінде Еуропалық Одақтың рөлін ажырамас 

көзқарас қалыптастыру. Бұл пән студенттердің жаһандық және 

аймақтық қауіпсіздікке қарсы іс-қимылға қарсы тұрудағы 

интеграциялық бірлестіктің қызметін талдауда дағдыларын дамытуға 

ықпал етеді, халықаралық қатынастар субъектілерінің сыртқы 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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The role and place of the 

EU in the system of 

global governance 

саясаттарының бір-біріне өзара әсерін, сыртқы саясатты жүзеге 

асырудағы мүмкіндіктері мен шектеулерін көрсетеді 

Сформировать целостное представление о роли Европейского союза в 

системе институтов глобального политического и экономического 

управления на современном этапе. Предмет способствует выработке у 

студентов навыков анализа деятельности интеграционного 

объединения по противодействию глобальным и региональным 

вызовам безопасности, показывает взаимовлияние 

внешнеполитической деятельности акторов международных 

отношений друг на друга, возможности и ограничения в процессе 

реализации внешней политики 

To form an integral view of the role of the European Union in the system of 

institutions of global political and economic governance at the present 

stage. The subject contributes to developing students' skills in analyzing the 

activities of an integration association in countering global and regional 

security challenges, shows the mutual influence of the foreign policies of 

the IR actors on each other, the possibilities and limitations in the 

implementation of foreign policy 

5 семестр / 5 семестр / Semester 5 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

1 БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Дипломатиялық және 

консулдық қызмет 

Дипломатическая и 

консульская служба 

Diplomatic and consular 

service 

6 Пән дипломатиялық және консулдық қызметтің құрылымы мен 

функциялары туралы түсінік қалыптастыруға, тұжырымдамалық-

категориялық аппаратына ие болуға арналған. Пәннің негізгі 

міндеттері студенттерді практикалық жұмысқа даярлау, 

дипломатиялық мәдениетін және халықаралық ортада қызметті жүзеге 

асыру дағдыларын игеру, дипломатиялық және консулдық қызметінің 

рәсімдерін меңгеру, ақпараттық-сараптамалық, ақпараттық-түсіндірме 

жұмыстарын, дипломатиялық, консулдық, ішківедомстволық хат 

алмасу негізгі ережелерді меңгеру, дипломатиялық байланыстар мен 

келіссөздерді жүргізу дағдыларын қалыптастыру 

Курс призван сформировать знание понятийно-категориального 

аппарата, понимание структуры, функций дипломатической и 

консульской службы. Задачами дисциплины являются подготовка 

студентов к практической работе, овладение культурой 

дипломатического общения и навыками работы в интернациональной 

среде, освоение ими процедур дипломатической и консульской 

деятельности, основных правил, приемов и методов проведения 

Жаңарған 

замандағы 

халықаралық 

қатынастар тарихы 

История 

международных 

отношений в 

новейшее время 

History of 

International 

Relations in Modern 

Era 
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информационно-аналитической, информационно-разъяснительной 

работы, подготовки документов дипломатической, консульской, 

внутриведомственной переписки, ведения дипломатических контактов 

и переговоров 

The course is designed to master the conceptual-categorical apparatus, 

create an understanding of the structure, functions of the diplomatic and 

consular service. The aim of the discipline is to master the procedures of 

diplomatic and consular activities, to master a culture of diplomatic 

communication and skills of work in an international environment, teach 

students for basic rules and methods of practical, informational-analytical 

and informational-explanatory works. This course will help students to get 

attainments to prepare diplomatic, consular documents, to carry out 

interdepartmental correspondence and to organize diplomatic contacts and 

negotiations 

2 КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Халықаралық құқық 

Международное право 

International law 

5 Оқу пәнінің мақсаты – бейбітшілікті және қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

мақсатында, мемлекетаралық қатынастарды реттеуге негізделген, 

сондай-ақ жекелеген мемлекеттердің ұлттық құқығына әсер ететін, 

ерекше құқық жүйесі болып табылатын халықаралық құқықты 

зерделеу. Пәннің міндеттері – халықаралық құқық ұғымдары мен 

категорияларын, шешуші халықаралық құқықтық актілердің негізгі 

түсініктерін, мемлекетаралық қатынастардағы іс жүзіндегі заң жүйесі 

туралы түсініктерін қалыптастыру, құжаттарды түсіндіру дағдыларын 

жетілдіру, дағдарысты басқарудың дипломатиялық саяси-құқықтық 

әдістерін қолдану дағдыларын дамыту. Пәнді оқыту халықаралық 

құжаттарды дайындау дағдыларын қалыптастыруға қызмет етеді 

Цель дисциплины состоит в познании международного права как 

особой правовой системы, регулирующей межгосударственные 

отношения для обеспечения мира и безопасности, а также 

оказывающей воздействие на национальное право отдельных 

государств. Задачами дисциплины являются понимание основных 

категорий и понятий, основных положений ключевых международных 

правовых актов, а также действующего законодательства в области 

межгосударственных отношений, совершенствование навыков 

интерпретации документов, применения дипломатических политико-

правовых методов регулирования кризисных ситуаций. Изучение 

дисциплины послужит формированию навыков по составлению 

документов международного характера 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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The aim of the discipline is to study international law as a special legal 

system, which is governing interstate relations to ensure peace and security, 

as well as impacting on the national law of individual states. The course 

helps students to understand the main categories and concepts of 

international law, the main provisions of key international legal acts, as well 

as the current legislation in the field of interstate relations, improvement of 

document interpretation skills, development skills in applying diplomatic 

political and legal methods for crisis management. The study of the 

discipline contributes to build skills for drafting international documents 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional components 

3 БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

 

Екінші шет тілі: батыс 

тілдері ІI 

Второй иностранный 

язык: западные языки 

ІI 

Second Foreign 

Language: western 

languages, Part ІI 

5 Шет тілін меңгерудің бастапқы деңгейін арттыру. Студенттермен 

ауызекі тұрмыстық сөйлеу дағдыларын; әр түрлі оқылым түрлерін 

және тілді тәжірибелік тұрғыдан меңгеру мақсатында танымдық, 

аймақтық сипаттағы сөйлеу шығармалар материалдары негізінде 

өнімді жазуды игеруі 

Повышение исходного уровня владения иностранным языком. 

Овладение студентами навыками устной разговорно-бытовой речи; 

различных видов чтения и продуктивного письма на материале 

произведений речи познавательного, страноведческого характера с 

целью практического владения языком 

Improving the basic level of knowledge of a foreign language. Students 

mastering the skills of oral colloquial speech; various types of reading and 

productive writing based on the material of speech works of a cognitive, 

regional geographic character for the purpose of practical knowledge of the 

language 

Екіншішеттілі: 

батыстілдеріІ 

Второй 

иностранный язык: 

западные языки І 

Second Foreign 

Language: western 

languages, Part І 

БПТК 

БДКВ 

ВDЕC 

 

Екінші шет тілі: 

шығыс тілдері ІI 

Второй иностранный 

язык: восточные языки 

ІI 

Second Foreign 

Language: eastern 

languages, Part ІI 

5 Шет тілін меңгерудің бастапқы деңгейін арттыру. Студенттермен 

ауызекі тұрмыстық сөйлеу дағдыларын; әр түрлі оқылым түрлерін 

және тілді тәжірибелік тұрғыдан меңгеру мақсатында танымдық, 

аймақтық сипаттағы сөйлеу шығармалар материалдары негізінде 

өнімді жазуды игеруі 

Повышение исходного уровня владения иностранным языком. 

Овладение студентами навыками устной разговорно-бытовой речи; 

различных видов чтения и продуктивного письма на материале 

произведений речи познавательного, страноведческого характера с 

целью практического владения языком 

Improving the basic level of knowledge of a foreign language. Students 

mastering the skills of oral colloquial speech; various types of reading and 

Екіншішеттілі: 

шығыстілдеріІ 

Второй 

иностранный язык: 

восточные языки І 

Second Foreign 

Language: eastern 

languages, Part І 
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productive writing based on the material of speech works of a cognitive, 

regional geographic character for the purpose of practical knowledge of the 

language 

4 БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

 

Локалды 

дағдарыстардың 

әлеуметтік-

экономикалық 

факторлары 

Социально-

экономические 

факторы локальных 

кризисов 

Social and economic 

factors of local crisises 

8 «Локалды дағдарыстардың әлеуметтік-экономикалық факторлары» оқу 

пәнінің мазмұны халықаралық қатынастардың тұжырымдамалық-

категориялық аппаратын игеруде; қазіргі заманғы әлемдегі 

экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени жағдайларды; отандық, 

аймақтық, әлемдік әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени 

проблемалардың өзара байланысы; ХХ ғасырдың соңы мен XXI 

ғасырдың басындағы жергілікті, аймақтық, мемлекетаралық 

дағдарыстардың әлеуметтік-экономикалық себептерін және олардың 

салдарларын зерделеуден тұрады 

Содержание учебного предмета «Социально-экономические факторы 

локальных кризисов» заключается в овладении понятийно-

категориальным аппаратом международных отношений, изучении 

современной экономической, социальной, политической и культурной 

ситуации мире; взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

выявлении социально-экономических причин локальных, 

региональных, межгосударственных кризисов в конце XX - начале 

XXI в. и их последствий 

The content of the subject «Social and economic factors of local crises» is 

to study the conceptual-categorical apparatus of international relations, the 

modern economic, social, political and cultural situation of the world; the 

interconnection of domestic, regional, global socio-economic, political and 

cultural problems; identify the socio-economic causes and consequences of 

local, regional, interstate crises at the end of XX – beginning of XXI 

century 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 

БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

 

Қазіргі шиеленістердің 

өркениеттік 

факторлары 

Цивилизационные 

факторы современных 

конфликтов 

Civilizational factors of 

modern conflicts 

8 «Қазіргі шиеленістердің өркениеттік факторлары» пәнінің мазмұны 

қазіргі халықаралық шиеленістердің пайда болуының ішкімәдени, 

өркениеттік себептері мен салдарларын ақпаратты жинау мен 

синтездеу арқылы зерделеуге бағытталған. Пәннің негізгі міндеті 

халықаралық шиеленістердің пайда болуындағы өркениеттік 

айырмашылықтарының рөлін, өркениеттік компоненттің қақтығыстың 

басқа компоненттерімен байланысын анықтау, белгілеу және сыни 

талдау жасау 

Содержание дисциплины «Цивилизационные факторы современных 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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конфликтов» направлено на изучение внутрикультурных, 

цивилизационных причин возникновения современных 

международных конфликтов и их последствий на основе сбора и 

обобщения информации. Основной задачей дисциплины является 

выявление и критический анализ роли цивилизационных различий в 

возникновении международных конфликтов, соотношения 

цивилизационной составляющей с другими компонентами конфликтов 

The discipline aimed to study the intercultural and civilizational causes and 

consequences of contemporary international conflicts based on the 

collection and synthesis of information. The main task of the course is to 

determine, identify and analyze crtitically the role of civilizational 

differences in the emergence of international conflicts, correlation of the 

civilizational component with other components of conflict 

БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

 

Гибридті соғыстар: 

геосаяси контекст 

Гибридные войны: 

геополитический 

контекст 

Hybrid wars: 

geopolitical context 

8 Пәнді оқытудағы басты бағдар студенттер арасында таза геосаяси 

құбылыс болып табылатын, гибридтік соғыстардың анықтамасын, 

мәнің, олардың жіктелуі мен айрықша белгілері туралы түсінігін 

қалыптастыру. Курс студенттердің әр-түрлі геосаяси кеңістіктердегі 

гибридтік соғыстарды жүргізу тактикалары жайлы білімдерін 

кеңейтеді. Пәнді оқыту барысында гибридтік соғыстардағы әскери 

және әскери емес компоненттердің қатынасындағы акторлыққа 

қатысты сұрақтарды өзіндік талдау дағдыларын қалыптастыру 

міндеттері жүзеге асырылады 

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов 

понимания дефиниции «гибридных войн» и их классификации и 

отличительных черт, сущности гибридных войн как исключительно 

геополитического явления. Курс углубляет знания студентов об 

основных способах ведения гибридной войны в различных 

геополитических пространствах. В ходе изучения дисциплины 

реализуется задача развития навыков самостоятельного анализа 

вопросов акторности и соотношения военных и невоенных 

составляющих в гибридных войнах 

Study of the discipline is aimed at developing students' understanding of the 

essence, definitions of "hybrid wars", their classification and distinctive 

features as an exclusively geopolitical phenomenon. This course broadens 

students' knowledge of the basic ways of conducting a hybrid war in various 

geopolitical spaces. The purpose of studying this discipline is to develop 

analytical skills for examining questions related with actors and ratio of 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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military and non-military components in hybrid wars 

5 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Энергетикалық 

дипломатия 

Энергетическая 

дипломатия 

Energy diplomacy 

6 «Энергетикалық дипломатия» оқу курсының пәні – энергетикалық 

ресурстар, олардың пайдаланылуы сласындағы дипломатияны зерттеу 

болып табылады. Пәннің міндеті мемлекттердің энергетикалық 

компоненттерінің бүтіндей халықаралық қатынастар мен әлемдік 

саясатқа әсері, энергетикалық факторды мемлекттің сыртқы 

саясатындағы құрал ретінде пайдалану мәселелерін, ресурстық 

дипломатияның ерекшеліктері мен құралдарын және олардығ 

қолдануын қарастыру, сыртқы саясаттың күн тәртібіндегі 

энергетикалық мәселенің маңыздылығын анықтау, энергетикалық 

ресурстар төңірегіндегі жанжал жағдайларын шешу дағдыларын 

дамыту («газ», «мұнай» жанжалдары және т.б. мысалында)  

Предметом дисциплины «Энергетическая дипломатия» является 

изучение дипломатии в сфере энергетических ресурсов, их 

распределения и использования. Задача курса состоит в рассмотрении 

влияния энергетической составляющей государств на международные 

отношения и мировою политику в целом, использовании 

энергетического фактора в качестве инструмента внешней политики 

государства, в изучении особенностей и инструментов ресурсной 

дипломатии и их применения на практике, развитии умений выделять 

значимость энергетического вопроса во внешнеполитической 

повестке, разрешать конфликтные ситуации вокруг энергоресурсов (на 

примере кейсов по «газовым», «нефтяным» конфликтам и т.д.)  

The aim of the discipline is to study diplomacy in the field of energy 

resources, their distribution and use. The course considers the impact of the 

energy potential of states on international relations and world politics, 

examines energy factor as a tool of foreign policy of the state, studies the 

features and tools of resource diplomacy and their application in practice, 

develops skills to highlight the importance of the energy issue within the 

foreign policy agenda, and to resolve conflict situations around energy 

resources (on the example of cases of "gas", "oil" conflicts, etc.) 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Экономикалық 

дипломатия 

Экономическая 

дипломатия 

Economic Diplomacy 

6 Аталмыш курс сыртқы экономикалық қызмет саласында қызмет ететін 

мамандарды даярлауға, экономикалық дипломатияның негізгі 

принциптері мен тәсілдерін игертуге, оның маңызы мен қазіргі 

кезеңдегі ерекшеліктерін анықтауға, сыртқы экономикалық саясаттың 

қалыптасу механизмдерімен таныстыруға, экономикалық 

дипломатияның ерекшеліктері мен құралдарын және олардығ 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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қолдануын қарастыруға, сыртқы саясаттың күн тәртібіндегі 

экономикалық мәселелердің маңыздылығын анықтауға, экономикалық 

қақтығыстарды шешу дағдыларын дамытуға (санкциялар, сауда 

соғыстары және т.б. мысалында)  бағытталған 

Данная дисциплина нацелена на подготовку специалистов для работы 

в области внешнеэкономической деятельности, освоение основных 

принципов и методов экономической дипломатии, определение ее 

сущности и особенностей на современном этапе, ознакомление с 

механизмами формирования внешнеэкономической политики, 

изучение особенностей и инструментов экономической дипломатии и 

их применения на практике, развитие умений выделять значимость 

экономического фактора во внешнеполитической повестке, разрешать 

конфликтные ситуации экономического характера (на примере кейсов 

по санкциям, торговым войнам и т.д.) 

The discipline aimed to train students for work in the field of foreign 

economic activity. The course helps to master the basic principles and 

methods of economic diplomacy, to determine the nature and characteristics 

of economic diplomacy at the present stage, as well as to acquaint with the 

mechanisms of formation of foreign economic policy, tо study the features 

and tools of economic diplomacy and their application in practice, tо 

develop skills to highlight the importance of the economic factor within the 

foreign policy agenda, to resolve economic conflict situations (for example, 

cases of sanctions, trade wars, etc.) 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Еуропалық 

дипломатияның 

тұжырымдамалық 

негіздері  

Концептуальные 

основы европейской 

дипломатии 

Conceptual base of the 

EU diplomacy 

6 Бұл оқу курсының пәні – еуропалық дипломатияның табиғаты, сипаты, 

мақсаттары мен жұмыс механизмдері туралы идеялар, көзқарастар, 

тұжырымдар. Пән студенттерде Еуропадағы интеграциялық үрдістер 

контексіндегі Еуропалық Одақ дипломатиясының тұжырымдамалық 

негізінің пайда болуы мен дамуы туралы тұтас көзқарас 

қалыптастыруға және ЕО бағдарламалық құжаттарын талдай білуге 

дағдыландыруға, ЕО дипломатиясын, мүмкіндіктері мен шектеулерін 

ескере отырып, көпжақты деңгейдегі өзара іс-қимыл тетігі ретінде 

талдауға, ЕО дипломатиялық қызметінде қалыптасқан тиімді тәсілдер 

мен әдістерді игеруге бағытталған 

Предметом данной дисциплины являются идеи, взгляды, концепции о 

природе, характере, целях и механизмах функционирования 

европейской дипломатии. Перед дисциплиной поставлена цель 

формирования у студентов целостного представления о зарождении и 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 



Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе 

эволюции концептуальной основы дипломатии Европейского Союза в 

контексте интеграционных процессов в Европе, навыков 

интерпретации программных документов ЕС, анализа дипломатии ЕС 

как механизма взаимодействия на многостороннем уровне с учетом 

возможностей и ограничений, овладения эффективными подходами и 

техниками, устоявшимися в дипломатической деятельности ЕС 

The subject of this discipline are ideas, views, concepts about the nature, 

character, goals and mechanisms of functioning of European diplomacy. 

The discipline aims to form a holistic view of the origin and evolution of 

the conceptual basis of the European Union diplomacy of in the context of 

integration processes in Europe, to master skills to interpret EU program 

documents, to analyse EU diplomacy as a mechanism of interaction at the 

multilateral level, taking into account opportunities and limitations, to apply 

effective approaches and techniques established in EU diplomatic activity 

6 семестр / 6 семестр / Semester 6 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

1 БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Қазақстан 

Республикасының 

сыртқы саясаты 

Внешняя политика 

Республики Казахстан 

Foreign Policy of the 

Republic 

5 «Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты» пәнінің мазмұны білім 

алушыларда Қазақстанның сыртқы саяси қызметінің тұжырымдамалық 

және институционалдық негіздері, басымдықтары мен бағыттары 

жайлы білім қалыптастыру. Пәнді оқыту барысында рационалды 

ойлау, халықаралық ынтымақтастыққа және Қазақстанның 

халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі рөлін анықтауға 

қатысты құжаттық негіздерді талдау, Қазақстан Республикасының 

стратегиясына сыртқы ортаның әсерін бағалау дағдылары 

қалыптасады 

Содержание учебной дисциплины «Внешняя политика Республики 

Казахстан» направлено на формирование у обучающихся знаний 

концептуальных и институциональных основ, а также приоритетов и 

направлений внешнеполитической деятельности Казахстана. Изучение 

дисциплины предусматривает развитие навыков рационального 

мышления, проведения анализа документальной основы 

международного сотрудничества и роли Казахстана в укреплении 

международной безопасности, оценку влияния внешней среды на 

стратегию РК 

The content of the discipline "Foreign Policy of the Republic of 

Kazakhstan" is aimed at shaping students' knowledge of conceptual and 

institutional framework, as well as priorities and directions of foreign policy 

Дипломатиялық 

және консулдық 

қызмет 

Дипломатическая и 

консульская служба 

Diplomatic and 

consular service 
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of Kazakhstan. Studying the discipline involves developing rational 

thinking skills, analyzing documentary basis of international cooperation, 

the role of Kazakhstan in strengthening international security, assessing the 

impact of the external environment on the strategy of the Republic of 

Kazakhstan 

2 БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Көпжақты дипломатия 

Многосторонняя 

дипломатия 

Multilateral Diplomacy 

 

5 Пәннің мазмұны көпжақты институттар шеңберіндегі, халықаралық 

қатынастар саласындағы дипломатиялық қызметтің қалыптасу үдерісі 

мен эволюциясын анықтауға бағытталған. Курс көпжақты институттар 

шеңберінде жұмыс істей алуға даярлықты дамытуға, көпжақты 

дипломатияның формалары мен механизмдерін классификациялау, ең 

оңтайлы тәсілді таңдап қолданy, соның ішінде дағдарысты басқару 

үшін, әр-түрлі деңгейдегі көпжақты әріптестіктің эффективтілігін 

бағалау және көпжақты дипломатияның әдіс-тәсілдерін қолдана білу 

және нәтижелерін болжау дағдыларын қалыптастырады 

Содержание дисциплины направлено на понимание процессов 

формирования и эволюции дипломатической деятельности в сфере 

международных отношений в рамках многосторонних институтов, 

места и значения многосторонней дипломатии в международных 

отношениях. Курс предусматривает развитие готовности к работе в 

многосторонних институтах, умений классифицировать формы и 

механизмы многосторонней дипломатии, выбирать наиболее 

оптимальный подход и применять его, в том числе для регулирования 

кризисных ситуаций, оценивать эффективность многостороннего 

сотрудничества на различных уровнях и прогнозировать его 

результаты 

Discipline studies the processes of formation and evolution of diplomatic 

activities in the field of international relations within multilateral 

institutions, and the significance of multilateral diplomacy in the 

international relations. This course will help students to get attainments to 

work in multilateral institutions, the ability to classify the forms and 

mechanisms of multilateral diplomacy, to select the most optimal approach 

and apply it, including crisis situations, to evaluate the effectiveness of 

multilateral cooperation at various levels, and to predict its results 

Дипломатиялық 

және консулдық 

қызмет 

Дипломатическая и 

консульская служба 

Diplomatic and 

consular service 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional components 

3 БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

Орталық Азиядағы 

әлеуметтік-саяси және 

экономикалық 

8 Пән Орталық Азияның аймақ ретінде белгілеуіне қатысты ұғымдар 

мен түсініктерді қалыптастыруға, сыртқы саяси басымдықтары мен 

мүдделерін, Орталық Азия мемлекеттерінің әлеуметтік-саяси және 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 



Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе 

 үдерістер  

Социально-

политические и 

экономические 

процессы в 

Центральной Азии  

Social, Political and 

Economic Processes in 

Central Asia 

экономикалық жағдайын анықтауға, осыған қатысты ақпарат көздерін 

тәжімалауға, алдыңғы қатарлы әлемдік державалардың ұлттық 

мүдделерін белсенді жүзеге асыру жағдайындағы аймақтың рөлін 

анықтауға бағытталған. Пән халықаралық қатынастар субъектілерінің 

сыртқы саясаттарының бір-біріне өзара әсерін, сыртқы саясатты 

жүзеге асырудағы мүмкіндіктері мен шектеулерін көрсетеді 

Дисциплина направлена на формирование знания и понимания 

позиционирования ЦА как региона, внешнеполитических приоритетов 

и интересов, социально-политического и экономического положения 

государств Центральной Азии, интерпретирование источников 

информации, относящихся к социально-политическим и 

экономическим процессам в Центральной Азии, определение роли 

региона в условиях активной реализации национальных интересов 

ведущих мировых держав. Курс показывает взаимовлияние 

внешнеполитической деятельности акторов международных 

отношений друг на друга, возможности и ограничения в процессе 

реализации внешней политики 

The discipline teaches to understand the foreign policy priorities and 

interests, socio-political and economic situation of the Central Asian region, 

as well as to interpret the information, related to the socio-political and 

economic processes in Central Asia and to determine the role of the region 

in the active implementation of the national interests of the leading world 

powers. The course shows the mutual influence of the foreign policies of 

the IR actors on each other, the possibilities and limitations in the 

implementation of foreign policy 

БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

 

АТА-дағы 

халықаралық үдерістер 

Международные 

процессы в АТР 

International processes 

in APR 

8 Пәннің мақсаты-студенттерге ХХ ғасырдың соңы мен XXI ғасырдың 

басындағы Азия-Тынық мұхит аймағындағы халықаралық үрдістер 

туралы біртұтас түсінік беру. Пәннің міндеттері: халықаралық 

қатынастардың Шығыс Азиялық шағын жүйесінің қалыптасуы мен 

қызмет етуінің негізгі заңдылықтарын, өңірдегі интеграциялық 

үдерістерді зерттеу, негізгі дереккөздермен және зерттеулермен 

таныстыру. Пән халықаралық қатынастар субъектілерінің сыртқы 

саясаттарының бір-біріне өзара әсерін, сыртқы саясатты жүзеге 

асырудағы мүмкіндіктері мен шектеулерін көрсетеді 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам целостное 

представление о международных процессах в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в конце ХХ – начале ХХI в. на основе 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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системного подхода. Задачи дисциплины: изучение основных 

закономерностей формирования и функционирования Восточно-

Азиатской подсистемы международных отношений, интеграционных 

процессов в регионе, ознакомление с основными источниками и 

исследованиями. Курс показывает взаимовлияние 

внешнеполитической деятельности акторов международных 

отношений друг на друга, возможности и ограничения в процессе 

реализации внешней политики 

The purpose of the discipline is to give students a holistic view of the 

international processes in the Asia-Pacific region in the late XX - early XXI 

century, based on a systematic approach. The objectives of the discipline: 

the study of the basic patterns of formation and functioning of the East 

Asian subsystem of international relations, integrational processes in the 

region, familiarization with the main sources and researches. The course 

shows the mutual influence of the foreign policies of the IR actors on each 

other, the possibilities and limitations in the implementation of foreign 

policy 

БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

 

ЕО және ОА өзара 

ықпалдастығы 

Взаимодействие ЕС и 

ЦАР 

Cooperation between 

the EU and Central Asia 

8 Пәннің мақсаты – Еуропалық Одақ пен Орталық Азия мемлекеттерінің 

өзара әрекеттестігі туралы жан-жақты түсінікті қалыптастыру, 

мемлекетаралық ынтымақтастықтың сипаттамаларын талдау және 

даму үрдістерін болжау. Курс ЕО мен Орталық Азия мемлекеттері 

арасындағы өзара әрекеттесудің негізгі даму кезеңдерін, 

мемлекеттердің мүдделерін және олардың іске асырылуын анықтауға, 

салыстырмалы контексте ЕО-ның аймақтағы субъект ретіндегі 

ерекшеліктерін түсіндіру мен бағалауға, сонымен қатар Еуропалық 

Одақ пен қатынастардың әртүрлі аспектілері бойынша аналитикалық 

құжаттарды дайындау дағдыларын дамытуға арналған. Курста ЕО мен 

Орталық Азия елдері арасындағы қатынастар туралы басқа пәндерді 

оқу барысында меңгерген мәліметтер жүйеленген. Пән халықаралық 

қатынастар субъектілерінің сыртқы саясаттарының бір-біріне өзара 

әсерін, сыртқы саясатты жүзеге асырудағы мүмкіндіктері мен 

шектеулерін көрсетеді 

Цель дисциплины заключается в том, чтобы сформировать 

комплексное понимание взаимодействия между Европейским Союзом 

и государствами Центральной Азии, анализировать особенности 

межгосударственного сотрудничества и прогнозировать тенденции 

развития. Курс рассчитан на выявление основных этапов развития 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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взаимодействия между ЕС и государствами ЦАР, интересов 

государств и их реализацию, интерпретацию и оценку особенностей 

деятельности ЕС в качестве актора в регионе в сравнительном срезе, а 

также на развитие умений готовить аналитические документы по 

различным аспектам взаимоотношений между Евросоюзом и 

государствами ЦАР. В целом курс суммирует знания по 

взаимоотношениям ЕС и ЦАР, полученным в ходе изучения 

предыдущих дисциплин. Курс показывает взаимовлияние 

внешнеполитической деятельности акторов международных 

отношений друг на друга, возможности и ограничения в процессе 

реализации внешней политики 

The purpose of the discipline is to form a comprehensive understanding of 

interactions between the European Union and Central Asian states, analyze 

the characteristics of interstate cooperation and predict trends of their 

development. The course is designed to identify the main stages of 

development of relations between the EU and the Central Asian states, the 

interests of states and their implementation, interpretation and assessment of 

the features of the EU as an actor in the region in a comparative context, as 

well as the development of skills to prepare analytical documents on various 

aspects of relations between the European Union and CAR countries. In 

general, the course summarizes the knowledge on relations of the EU and 

the CAR obtained during the study of previous disciplines. The course 

shows the mutual influence of the foreign policies of the IR actors on each 

other, the possibilities and limitations in the implementation of foreign 

policy 

4 

 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Екінші шет тілі: батыс 

тілдері ІII 

Второй иностранный 

язык: западные языки 

ІII 

Second Foreign 

Language: western 

languages, Part ІII  

7 Студенттердің дайындалған (диалогтік және монологиялық сөйлеу) 

негізінде, дайындалмаған (көрнекі және ақпарат көздеріне негізделген) 

коммуникативті дағдыларын жүзеге асыру қабілеттерін қалыптастыру. 

Студенттердің оқылым дағдылары мен іскерліктерін, сөйлеудің 

берілген композициялық түріне мәтіндер жазу, оқытылатын сөйлеу 

пәндері аясында әртүрлі дерек көздерінен алынған ақпаратты 

синтездеу және бағалау, әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерін, баяндау 

пайымын ескере отыра өз ойларын білдіру дағдыларын игеруі 

Формирование у студентов способности к реализации 

коммуникативного намерения на основе подготовленной 

(диалогической и монологической речи), неподготовленной 

(визуальной и с опорой на источники информации). Овладение 

Екіншішеттілі: 

батыстілдеріІI 

Второй 

иностранный язык: 

западные языки ІI 

Second Foreign 

Language: western 

languages, Part ІI 
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студентами навыками и умениями чтения, написания текстов 

заданного композиционного типа речи, синтезирования и оценивания 

информации, поступающей из различных источников в рамках 

изучаемой речевой тематики, изложение собственных мыслей с 

соблюдением логики изложения, социокультурных особенностей 

Formation of students’ ability to implement communicative intent on the 

basis of prepared (dialogic and monologic speech), unprepared (visual and 

based on information sources) forms. Mastering by students the skills of 

reading, writing texts of a given compositional type of speech, synthesizing 

and evaluating information coming from various sources within the 

framework of the studied speech subjects, presenting their own thoughts in 

compliance with the presentation logic, sociocultural characteristics 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Екінші шет тілі: 

шығыс тілдері ІII 

Второй иностранный 

язык: восточные языки 

ІII 

Second Foreign 

Language: eastern 

languages, Part III 

7 Студенттердің дайындалған (диалогтік және монологиялық сөйлеу) 

негізінде, дайындалмаған (көрнекі және ақпарат көздеріне негізделген) 

коммуникативті дағдыларын жүзеге асыру қабілеттерін қалыптастыру. 

Студенттердің оқылым дағдылары мен іскерліктерін, сөйлеудің 

берілген композициялық түріне мәтіндер жазу, оқытылатын сөйлеу 

пәндері аясында әртүрлі дерек көздерінен алынған ақпаратты 

синтездеу және бағалау, әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерін, баяндау 

пайымын ескере отыра өз ойларын білдіру дағдыларын игеруі 

Формирование у студентов способности к реализации 

коммуникативного намерения на основе подготовленной 

(диалогической и монологической речи), неподготовленной 

(визуальной и с опорой на источники информации). Овладение 

студентами навыками и умениями чтения, написания текстов 

заданного композиционного типа речи, синтезирования и оценивания 

информации, поступающей из различных источников в рамках 

изучаемой речевой тематики, изложение собственных мыслей с 

соблюдением логики изложения, социокультурных особенностей 

Formation of students’ ability to implement communicative intent on the 

basis of prepared (dialogic and monologic speech), unprepared (visual and 

based on information sources) forms. Mastering by students the skills of 

reading, writing texts of a given compositional type of speech, synthesizing 

and evaluating information coming from various sources within the 

framework of the studied speech subjects, presenting their own thoughts in 

compliance with the presentation logic, sociocultural characteristics 

Екіншішеттілі: 

шығыстілдеріІI 

Второй 

иностранный язык: 

восточные языки ІI 

Second Foreign 

Language: eastern 

languages, Part II 

7 семестр / 7 семестр / Semester 7 
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ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

1 БП ЖООК 

БД ВК 

ВD UC 

Дипломатиялық 

протокол және этикет 

Дипломатический 

протокол и этикет 

Diplomatic Protocol and 

Etiquette 

6 Пәннің негізгі мақсаттары мен міндеттері – саяси құрал, іскерлік 

қатынас этикеті, құқықтық-нормативтік база, протоколдық қызмет 

функциясы және құрылымы ретіндегі, еліміздегі және шет елдердегі 

протоколдық қызметті ұйымдастыру ретіндегі дипломатиялық хаттама 

негіздерін жіті зерттеу және зерделеу 

Основными целями и задачами дисциплины являются предметное 

изучение основ дипломатического протокола как политического 

инструмента, этикета делового общения, нормативно-правовой базы, 

функций и структуры протокольной службы, а также организации 

протокольной службы как в нашей стране, так и за рубежом 

The main goals and objectives of the discipline is a substantive study of the 

foundations of the diplomatic protocol as a political tool of diplomacy, 

business communication etiquette, regulatory framework, functions and 

structure of the protocol service, as well as the organization of the protocol 

service both in our country and abroad 

Көпжақтыдипломат

ия 

Многосторонняяди

пломатия 

Multilateral 

Diplomacy 

 

2 КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Дипломатиялық 

құжаттама                                 

Дипломатическая 

документация                                  

Diplomatic 

Documentation 

5 Пәннің мақсаты – дипломатиялық тәжірибедегі дипломатиялық 

құжаттардың рөлін, түрлері мен функцияларын көрсету, іс қағаздарын 

жүргізу ережелерін және халықаралық құжаттар айналымын басқару 

ережелерін игеру, жағдайдың ерекшелігі мен дипломатиялық 

құжаттарды жазу мен дайындауға қойылатын талаптарға сәйкес 

дипломатиялық құжаттарды ресімдеу дағдыларын дамыту, 

дипломатиялық терминологияны еркін қолдану дағдыларын дамыту 

Данный курс предоставляет возможность изучить роль, виды и 

функции дипломатических документов в международной практике. 

Цель – овладение студентами нормами делопроизводства и навыками 

составления основных дипломатических документов в соответствии со 

спецификой ситуации и предъявляемыми требованиями к написанию и 

оформлению; развить навыки свободного оперирования 

дипломатической терминологией 

This course provides an opportunity to study the role, types and functions of 

diplomatic documents in international practice. The goal is mastering the 

rules of paperwork by students and their skills of drawing up basic 

diplomatic documents in accordance with the specifics of the situation and 

the requirements of writing and design; to develop skills in the free 

operation of diplomatic terminology 

 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional components 
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3 

 

БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

 

Екінші шет тілі: батыс 

тілдері IV 

Второй иностранный 

язык: западные языки 

IV 

Second Foreign 

Language: western 

languages, Part IV 

5 Шетелдік серіктестермен қарым-қатынас жасау кезінде, сонымен қатар 

әрі қарай өзін-өзі жетілдіруде тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, кәсіби 

қызметтің түрлі салаларындағы әлеуметтік-коммуникативті 

мәселелерді шешу үшін студенттердің қажетті және жеткілікті 

деңгейдегі шет тілін меңгеруі 

Овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

иноязычной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, социально-культурной, 

профессиональной сферах деятельности при общении c зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования 

Mastering by students the necessary and sufficient level of foreign language 

competence to solve socio-communicative problems in various fields of 

everyday, socio-cultural, professional areas of activity when communicating 

with foreign partners, as well as for further self-education 

Екіншішеттілі: 

батыстілдеріІII 

Второй 

иностранный язык: 

западные языки ІII 

Second Foreign 

Language: western 

languages, Part ІII 

БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

 

Екінші шет тілі: 

шығыс тілдері IV 

Второй иностранный 

язык: восточные языки 

IV 

Second Foreign 

Language: eastern 

languages, Part IV 

5 Тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, кәсіби қызметтің түрлі салаларындағы 

әлеуметтік-коммуникативті мәселелерді шешу үшін студенттердің 

қажетті және жеткілікті деңгейдегі шет тілін меңгеруі 

Овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

иноязычной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, социально-культурной, 

профессиональной сферах деятельности 

Mastering by students the necessary and sufficient level of foreign language 

competence to solve socio-communicative problems in various fields of 

everyday, socio-cultural, professional areas of activity 

Екіншішеттілі: 

шығыстілдеріІII 

Второй 

иностранный язык: 

восточные языки ІII 

Second Foreign 

Language: eastern 

languages, Part III 

4 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Гуманитарлы дағдарыс 

және гуманитарлы 

интервенция 

Гуманитарная 

катастрофа и 

гуманитарная 

интервенция 

Humanitarian crisis and 

humanitarian 

intervention  

5 Пән «гуманитарлық интервенция», «гуманитарлық дағдарыс», 

«гуманитарлық соғыс», «гуманитарлық дағдарыс», «қорғау жөніндегі 

жауапкершілік» ұғымдарының мағынасын ашуға, олардың іс-

тәжірибеде пайдаланылуын түсіну, гуманитарлық кірігудің 

қарсыластары мен жақтастарының аргументтерін бағалауға, 

халықаралық құқықтың негізгі қағидаттары – мемлекеттердің 

егемендігін қамтамасыз ету және адам құқықтарын қорғау арасындағы 

коллизияларды анықтауға бағытталған 

Дисциплина нацелена на раскрытие понятий «гуманитарная 

интервенция», «гуманитарный кризис», «гуманитарная война», 

«гуманитарная катастрофа», «ответственность по защите» и 

понимание практики их применения, оценку аргументации 

сторонников и оппонентов гуманитарного вмешательства, выявление 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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коллизии между базовыми принципами международного права – 

обеспечением суверенитета государств и защитой прав человека – и 

путях её разрешения 

Discipline studies the concepts of "humanitarian intervention", 

"humanitarian crisis", "humanitarian war", "humanitarian disaster", 

"responsibility to protect" and their application. The course also considers 

the arguments of supporters and opponents of humanitarian intervention, 

conflicts between the basic principles of international law, ensuring the 

sovereignty of states and the protection of human rights and their resolution 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Халықаралық 

құқықтық құжаттарды 

дайындау          

Подготовка и 

разработка 

международных 

правовых документов                                     

Drafting International 

Legal Documents 

5 Пән әр түрлі субъектілердің қатысуымен халықаралық-құқықтық 

құжаттарды дайындау, әзірлеу және қабылдаудың негізгі рәсімдері, 

кезеңдері мен тетіктері туралы жан-жақты түсінік қалыптастыруды 

қарастырады. Курс халықаралық ұйымдар мен мемлекеттердің, оның 

ішінде Қазақстан Республикасының нормативтік саясатын 

қалыптастыру және іске асыру тәсілдерін түсінуге, халықаралық 

нормалар мен ережелер дамуының үрдістерін тануға, белгілі бір ел 

туралы және халықаралық құқықтық үдерістер туралы ақпараттарды 

іздеу және пайдалану дағдыларын дамытуға, сәйкес ұсыныстарды 

әзірлеуге бағытталған 

Дисциплина предусматривает формирование комплексного понимания 

основных процедур, этапов и механизмов подготовки, разработки и 

принятия международно-правовых документов с участием широкого 

круга акторов. Курс нацелен на понимание подходов к формированию 

и реализации нормотворческой политики международных организаций 

и государств, в том числе Республики Казахстан, распознавание 

тенденций развития международных норм и правил, развитие навыков 

поиска и использования информации об отдельно взятой стране и 

международных правовых процессах в целом для выработки 

соответствующих предложений 

The discipline provides the formation of a comprehensive understanding of 

the basic procedures, stages and mechanisms for the preparation, 

development and adoption of international legal documents with the 

participation of a wide range of actors. The course is aimed at 

understanding the approaches to the formation and implementation of the 

normative policy of international organizations and states, including the 

Republic of Kazakhstan, recognizing trends in the development of 

international norms and rules, developing the skills of searching and using 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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information about a particular country and international legal processes in 

general to develop relevant proposals 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Халықаралық саяси 

экономия 

Международная 

политэкономия 

International Political 

Economy 

 

5 «Халықаралық саяси экономика» пәні саясат пен экономика 

арасындағы өзара әрекеттесудің заңдары мен нысандарын, тұтастай 

алғанда әлемдік экономиканы саяси реттеу мәселелерін, егемен 

мемлекеттердің сыртқы саясатындағы экономикалық құралдарды 

пайдалану проблемаларын, соның ішінде дағдарысты жағдайды шешу 

мәселелерін зерттеуді көздейді. Бұл курс студенттердің халықаралық 

қатынастардың тұжырымдамалық-категориялық аппаратын игеруін, 

халықаралық қатынастардағы саяси және экономикалық мүдделер 

арасындағы қарым-қатынасын, интеграциялық және бөлшектік 

үдерістердің халықаралық саяси экономика көзқарастарының 

салдарын түсінуін арттырады 

Предметом дисциплины «Международная политэкономия» является 

изучение закономерностей и форм взаимодействия политики и 

экономики, вопросов политического регулирования мировой 

экономики в целом, проблем использования экономических 

инструментов во внешней политике суверенных государств, в том 

числе при решении кризисных ситуаций. Данный курс способствует 

овладению понятийно-категориальным аппаратом международных 

отношений, углубляет понимание студентами соотношения 

политических и экономических интересов, последствий процессов 

интеграции и дезинтеграции с позиции международной 

политэкономии 

The subject of the discipline "International Political Economy" is the study 

of the laws and forms of interaction between politics and economics, the 

issues of political regulation of the world economy as a whole, the problems 

of using economic instruments in the foreign policy of sovereign states, 

including in solving crisis situations. This course enhances the mastery of 

the conceptual-categorical apparatus of international relations, 

understanding of the relationship between politics and economics interests, 

the consequences of integration and disintegration processes from the 

standpoint of international political economy 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 

5 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Миграция және 

жаһандану үдерістері 

Миграция и процессы 

глобализации 

5 Пән жаһандық көші-қон үдерістерін халықаралық қатынастардың 

өзекті тренді ретінде қарастыра отырып, оның ахуалын мен жалпы 

өңірлік және ұлттық деңгейлердегі көші-қон ағындарын бақылау 

тетіктерін зерттеуді қамтиды. Бұл курс халықаралық қатынастардың 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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Migration and processes 

of globalization 

 

тұжырымдамалық-категориялық аппаратын игеруге көмектеседі. 

Студенттер елдердің миграциялық профильдерін зерттейді және 

толықтырады, профильдерді талдау арқылы олар миграция мен 

елдердің экономикалық және әлеуметтік дамуы арасындағы өзара 

байланыстарын анықтайды 

В предметное поле дисциплины входит изучение миграционных 

процессов как актуального тренда международных отношений, анализ 

глобальной миграционной ситуации и механизмов контроля над 

миграционными потоками на универсальном, региональном и 

национальном уровнях. Данный курс способствует овладению 

понятийно-категориальным аппаратом международных отношений. 

Студенты изучают и дополняют статистической информацией 

миграционные профили стран, на основе анализа профилей выявляют 

факторы взаимовлияния между миграцией и экономическим и 

социальным развитием стран 

The discipline includes the study of migration processes as an actual trend 

in international relations, analysis of the global migration situation and 

mechanisms of control over migration flows at the universal, regional and 

national levels. This course helps to master the conceptual-categorical 

apparatus of international relations. Students study the migration profiles of 

countries and supplement them with statistical information; they identify the 

factors of mutual influence between migration and the economic and social 

development of countries due to the analysis of profiles 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

ЕАЭО шеңберіндегі 

әріптестік 

Сотрудничество в 

рамках ЕАЭС 

Cooperation within the 

EAEU 

5 Пән мазмұны ЕАЭО-да өзара істес болу үдерістерін зерттеуге 

бағытталған. Бұл курс студенттердің аталмыш ынтымақтастық 

шеңберіндегі эволюция, басымдықтар, бағыттар, перспективалар, 

мүмкіндіктер мен шектеулер туралы түсінігін тереңдетеді. Сондай-ақ, 

курс қатысушы елдердің мүдделерін үйлестіру жолдарын, 

халықаралық қатынастар субъектілерінің сыртқы саясаттарының бір-

біріне өзара әсерін көрсетеді 

Содержание дисциплины направлено на изучение процессов 

взаимодействия в ЕАЭС. Данный курс углубляет понимание 

студентами эволюции, приоритетов, направлений, перспектив, 

возможностей и ограничений в рамках данного сотрудничества. Также 

курс освещает пути гармонизации интересов стран-участниц, 

показывает взаимовлияние внешнеполитической деятельности акторов 

международных отношений 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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The content of the discipline is aimed at studying the processes of 

interaction in the EAEU. This course deepens students' understanding of 

evolution, priorities, directions, prospects, opportunities and limitations in 

the framework of this cooperation. The course also highlights ways to 

harmonize the interests of participating countries, shows the mutual 

influence of the foreign policies of the IR actors on each other 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Халықаралық 

қатынастардағы 

медиаторство 

Медиаторство в 

международных 

отношениях 

Mediation in 

international relations 

5 Курс медиацияны дауларды шешудің балама әдісі ретінде 

пайдаланудың негізгі ерекшеліктері мен мәнін ашуға, берілген 

процедураны тиімді пайдалану жолдарын зерттеуге, мәмілегер 

кандидатурасының рөлін анықтауға, тараптардың басты мүдделерін 

белгілеу және ымыраға келу мен өз бетімен шешім қабылдай білу 

дағдыларын қалыптастыру 

Дисциплина нацелена на раскрытие сущности и основных 

особенностей применения медиации как альтернативного способа 

разрешения споров, изучение условий эффективного использования 

данной процедуры, роли кандидатуры медиатора, формирование 

умений обозначить наиболее существенные интересы сторон, 

находить компромисс и самостоятельно принимать решения 

Discipline studies the essence and main features of mediation as an 

alternative method of resolving disputes and the conditions for effective use 

of this procedure, as well as the role of a mediator. The course forms the 

skills to identify the most significant interests of the parties, find a 

compromise and independently make decisions  

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 

6 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазіргі заманғы 

халықаралық 

қатынастарды 

сараптау бойынша 

практикум 

Практикум по анализу 

современных 

международных 

отношений 

Work shop on the 

Analysis of 

Contemporary 

International Relations 

5 Курс халықаралық-саяси зерттеулер саласын әдістемелік қамтамасыз 

етілуінің практикалық дағдыларын жетілдіру және білімдерін 

тереңдетуге, академиялық жазба жұмыстарын, оның ішінде диплом 

жұмыстарын жазу қабілеттерін қалыптастыру, халықаралық өмір 

жағдайларын өз бетінше талдай алу дағдыларын қалыптастыруға 

бағытталған 

Дисциплина направленана углубление знаний и совершенствование 

практических навыков методического обеспечения международно-

политических исследований, написания академических работ, в том 

числе дипломных работ, развитие способности самостоятельного 

анализа событий международной жизни и их прогнозирования 

Discipline aimed to deepen knowledge and improve practical skills of 

methodical support of international political research, and help students to 

get attainments to write academic works, including diploma works, to 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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independently analyze and predict international life events 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Халықаралық 

қатынастардағы 

гуманитарлық өлшем 

Гуманитарное 

измерение в 

международных 

отношениях 

Humanitarian dimension 

in international relations 

5 Пәнінің мақсаты – студенттерде әлемдік саясаттағы халықаралық 

гуманитарлық байланыстардың ерекшелігі мен рөлі, өткен және қазіргі 

халықаралық қатынастардағы этикалық принциптердің рөлі, қазіргі 

халықаралық қатынастардың негізгі гуманитарлық мәселелері, 

мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың гуманитарлық 

саясатының негізгі нысандары мен бағыттары, сондай-ақ 

гуманитарлық саясат пен әр түрлі елдердің мәдени дипломатиясының 

ерекшеліктері туралы жүйелі түсінік қалыптастыру 

Цель дисциплины – формирование представления о специфике и роли 

международных гуманитарных связей, об эволюции роли этических 

принципов в международных отношениях, о ключевых гуманитарных 

проблемах современных международных отношений, об основных 

формах и направлениях гуманитарной политики государств и 

международных организаций, а также об особенностях гуманитарной 

политики и культурной дипломатии различных стран 

The goal of the discipline is to form students' systematic ideas about the 

specifics and role of international humanitarian relations in world politics, 

the role of ethical principles in international relations in the past and 

present, the key humanitarian problems of modern international relations, 

basic forms and directions of humanitarian policy of states and international 

organizations, as well as the peculiarities of humanitarian policy and 

cultural diplomacy of various countries 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Трансұлттық 

терроризммен 

күресудің 

халықаралық 

құқықтық 

механизмдері 

Международно-

правовые механизмы 

борьбы с 

транснациональным 

терроризмом 

International Legal 

Mechanisms of 

Combating Against 

5 Аталмыш курстың мақсаты халықаралық лаңкестік қаупін және пайда 

болу себептері туралы кешенді түсінік қалыптастыру, және қазіргі 

халықаралық қатынастар жүйесіндегі лаңкестікке қарсы төтеп беруге 

бағытталған іс-қимылдар, теориясы және практикасы жайлы жүйелі 

түсініктер қалыптастыру, лаңкестік қызметті тежейтін немесе үдете 

түсетін себептер мен жағдаяттарды саралау дағдыларын қалыптастыру 

Цель освоения учебной дисциплины состоит в приобретении 

комплексного понимания причин и угроз международного терроризма, 

а также формировании систематизированных знаний о теории, 

практике и способах противодействия терроризму в системе 

современных международных отношений, овладении навыков 

интерпретации причин и условий, способствующих или 

препятствующих противодействию террористической деятельности 

The aim of the discipline is to give students a comprehensive understanding 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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Transnational Terrorism of the causes and threats of international terrorism, as well as to form of 

systematic knowledge about the theory, practice and methods of combating 

terrorism in the system of modern international relations. The course helps 

students to get skills to interpret the causes and conditions that contribute to 

or hinder counter terrorist activities 

7 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Халықаралық 

шиеленістер: реттеу 

әдістері 

Международные 

конфликты: методы 

урегулирования 

International conflicts: 

methods of settlement 

5 Пән халықаралық қақтығыстардың негізгі типтері, түрлері мен 

кезеңдерін зерттеуге және тануға, дипломатиялық саяси-құқықтық 

және экономикалық әдістер мен тәжірибелерді пайдалана отырып 

халықаралық қақтығыстарды реттеуге арналған шешімдер қабылдау, 

басымдықтар иерархиясы мен тәуелсіз шешім қабылдауды ескере 

отырып келіссөздер стратегиясын жасау дағдыларын игеруге 

бағытталған. Пайдаланылатын әдістерді эффективтілік дәрежесіне 

қарай бөле отырып, халықаралық қақтығыстарды реттеу моделін 

құрастыруда алған білімдерін пайдалана алуларын қамтамасыз ету 

Дисциплина нацелена на изучение и распознавание основных типов, 

видов и фаз международных конфликтов, овладение 

дипломатическими политико-правовыми и экономическими методами 

и практиками принятия решений по урегулированию международных 

конфликтов, навыками выработки переговорной стратегии с учетом 

иерархии приоритетов и самостоятельного принятия решений. 

Предусматривается использование приобретенных знаний при 

моделировании урегулирования международного конфликта с учетом 

ранжирования методов по степени их эффективности 

The discipline is aimed at studying and recognizing the main types and 

phases of international conflicts, mastering diplomatic political, legal and 

economic methods and decision-making practices for resolving 

international conflicts, also mastering the skills to develop a negotiation 

strategy taking into account the hierarchy of priorities and independent 

decision-making. It is planned to use the acquired knowledge in modeling 

the settlement of an international conflict, taking into account the ranking of 

methods according to their effectiveness 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Халықаралық 

жағдайлардың 

қолданбалы 

сараптамасы 

Прикладной анализ 

международных 

5 «Халықаралық жағдайлардың қолданбалы сараптамасы» курсынің пәні  

халықаралық қатынастарды зерттеудегі жүйелілік тәсіл негіздері және 

жалпы заңдылықтарын зерделеуге, нормативтік-саяси талдаудың 

теориялық негіздерін, сараптама орталықтарының қызметін талдауға 

бағытталған. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер әлемдік саясат 

пен экономиканың өзекті мәселелері бойынша жекелеген жағдаяттық 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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ситуаций 

Applied analysis of 

international situations 

зерттеулерді игереді, ішкі және сыртқы орта факторларының әсері мен 

арақатынасын сыни талдау мен бағалау дағдыларын жетілдіреді 

(мәліметтерді жинау және синтездеу негізінде жағдайлық талдаудың 

бөлігі ретінде) 

Предметом дисциплины «Прикладной анализ международных 

ситуаций» является изучение общих закономерностей и основ 

системного подхода к изучению международных отношений, 

теоретических основ нормативного политического анализа, анализ 

деятельности аналитических центров. В процессе изучения 

дисциплины студенты осваивают отдельные ситуационные 

исследования по актуальным проблемам мировой политики и 

экономики, совершенствуют навыки критического анализа и оценки 

влияния и соотношения факторов внутренней и внешней среды (в 

рамках ситуационного анализа на основе сбора и обобщения данных) 

The subject of the discipline is to study of general laws and basis of a 

systematic approach of studying of international relations and the 

theoretical basis of normative political analysis, to analyze the activities of 

analytical centers. In the process of studying this course students master 

individual case studies on topical issues of world politics and economics, 

improve the skills of critical analysis and assessment of the influence and 

correlation of factors of internal and external environment (as part of a 

situational analysis based on the collection and synthesis of data) 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Халықаралық 

деңгейдегі іс-

шараларды дайындау 

және өткізу 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

международного 

уровня 

Organization and 

Support of International 

Events 

5 Пәннің мақсаты – халықаралық деңгейде іс-шараларды ұйымдастыру 

және өткізу, белгісіздік пен шектеулі уақыт жағдайында практикалық 

шешім қабылдау дағдыларын дамыту. Курсты оқыту оқиғаның әсер 

ету дәрежесін бағалау, әртүрлі деңгейдегі халықаралық деңгейдегі іс-

шараларды жоспарлау, әртүрлі деңгейдегі іс-шараларды 

ұйымдастырушылық қолдау көрсету дағдыларын дамытуға 

бағытталған 

Цель дисциплины состоит в развитии навыков организации и 

проведения мероприятий на международном уровне, принятия 

практических решений в условиях неопределенности и ограниченного 

времени. Курс нацелен на развитие умений оценки степени влияния 

мероприятия, планирования мероприятий международного уровня в 

различных сферах, навыков оказания организационной поддержки 

мероприятиям различного уровня 

The purpose of the discipline is to develop the skills of organizing and  

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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