
 
 

№ Пәннің циклы/ 

Цикл 

дисциплины/ 

Cycle of the 

course 

Пәннің атауы/ 

Название дисциплины/ 
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ECTS Қысқаша аннотация/ 

Краткая аннотация/ 

Annotation 

Пререквизиттер/ 

Пререквизиты/ 

Prerequisites 

1 семестр /1 семестр / Semester 1 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

1 БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

 

Академиялық жазба 

Академическое письмо 

Academic writing 

5 Пән докторанттардың академиялық стилін 

ғылымиометриялық базалардан алынған мақалаларды, 

әдеби шолуларды, халықаралық қатынастар 

саласындағы жарияланған ғылыми мәтіндерді және 

олардың құрылымы мен ерекшеліктерін зерттеу, өз 

академиялық мәтіндерді жазу және оларды ұжымдық 

талқылау арқылы одан әрі дамытуға бағытталған. 

Курстың мақсаты – идеялар мен параграфтарды 

логикалық байланыста құрылымдау, академиялық жазу 

стилін қолдану (дәл, анық және ресми тілді пайдалану), 

алдыңғы зерттеулерге шолу жасау дағдыларын 

жетілдіру 

Дисциплина направлена на дальнейшее развитие 

академического стиля докторантов через изучение 

 



статей из наукометрических баз, литературных обзоров, 

опубликованных научных текстов в области 

международных отношений и их структуры и типичных 

особенностей, написание собственных академических  

текстов и их коллективное обсуждение. Курс призван 

улучшить навыки структурирования идей и логически 

связанных абзацев, применения академического стиля 

письма (использование точного, лаконичного и 

формального языка), проведения обзора предыдущих 

исследований 

The discipline is aimed at further development of the 

academic style of PhD students through the study of articles 

from scientometric databases, literatury reviews, published 

scientific texts in International Relations and their logics and 

typical features, writing of their own academic texts and 

their collective discussion. The course aims to improve the 

skills of structuring ideas and logically related paragraphs, 

applying the academic style of writing (using accurate, 

concise and formal language), conducting a review of 

previous studies 
Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

2 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазіргі халықаралық 

қатынастар жүйесінің 

трансформациясы: 

сараптама және болжау 

Трансформация 

современной системы 

международных 

отношений: экспертиза 

и прогнозирование 

Transformation of 

Contemporary System of 

International Relations: 

expertise and forecasting 

5 Бұл курста халықаралық қатынастардың заманауи 

жүйесін құруға әкелген маңызды тарихи өзгерістер 

қарастырылады. Атап айтқанда, материалдық, 

демографиялық, технологиялық, идеологиялық, әскери 

немесе діни өлшемдеріндегі күш қарастырылып – оның 

кеңірек трансформацияға қалай әсер етуі. Курстың 

мақсаты – жүйені қалыптастырушы құбылыстарды 

анықтау, сондай-ақ болашақтағы үрдістерді болжау 

үшін белгіленген тәртіпті өзгертудің негізгі себептері 

болып табылады. Білім алушылар халықаралық 

қатынастардың негізгі парадигмалары, жаһандық 

қауіпсіздіктің жаңа қатерлері дамуының қазіргі 

тенденцияларын, бағыттары мен заңдылықтарын білуі 

Халықаралық 

қатынастар теориясы 

Теория 

международных 

отношений 

Theory of International 

Relations 



және түсінуі тиіс. Докторанттар халықаралық саяси 

үдерістерге қатысты жаңа идеяларды сыни талдау, 

бағалау және синтездеу мүмкіндігіне ие болады 

Данный курс исследует основные исторические сдвиги, 

которые привели к созданию современной системы 

международных отношений. В частности, 

рассматривается фактор силы в различных ее 

проявлениях – материальная, демографическая, 

технологическая, идеологическая, военная или 

религиозная – и как она влияет на более широкие 

преобразования. Целью курса является определение 

системообразующих явлений, а также ключевых причин 

изменения установленных порядков для выявления 

тенденций будущего. Обучающиеся должны знать и 

понимать современные тенденции, направления и 

закономерности развития основных парадигм 

международных отношений, новых угроз глобальной 

безопасности. Докторанты должны уметь критически 

анализировать, оценивать и синтезировать новые идеи, 

касающиеся международно-политических процессов 

This course explores the major historical changes that led to 

the creation of a modern system of international relations. In 

particular, power is considered in all its dimensions — 

material, demographic, technological, ideological, military, 

or religious — and how it affects wider transformations. The 

purpose of the course is to identify the system-forming 

phenomena, as well as the key reasons for changing the 

established order to identify future trends. PhD students 

should know and understand the current trends, and patterns 

of development of the main paradigms of international 

relations, new threats to global security. They should be able 

to analyze critically, evaluate, and synthesize new ideas 

related to international political processes 

Сыртқы саяси 5 Бұл курста сыртқы саяси шешімдердің қалай және 



шешімдерді қабылдау 

үрдісінде 

стратегияларды әзірлеу 

Выработка стратегий в 

процессе принятия 

внешнеполитических 

решений 

Developing strategies in 

making foreign policy 

decisions 

неліктен маңызды болып табылатыны туралы кең 

ауқымды мәселені зерттеу үшін сыртқы саясатта ең 

маңызды заманауи қатерлердің кейбірі қарастырылады. 

Шешім қабылдаудың негізін қолдана отырып, 

студенттер соңғы жиырма жылдағы мәселелерге 

қатысты оннан астам нақты, тарихи шешімдерді 

қарастырады 

Данный курс рассматривает одну из основных 

современных проблем внешней политики – вопрос о 

том, как и почему принимаются важные 

внешнеполитические решения. Используя рамки 

принятия решений, обучащиеся изучат более десятка 

конкретных исторических решений, принятых за 

последние двадцать лет 

This course uses some of the greatest contemporary 

challenges in foreign policy to explore the broader issue of 

how and why important foreign policy decisions are made. 

Employing a decision making framework, students will 

examine more than a dozen specific, historic decisions made 

in regard to the issues over the last twenty years 
2 семестр /2 семестр / Semester 2 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

3 БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Ғылыми зертеу әдістері 

Методы научных 

исследований 

Science research 

methods 

5 Пән мазмұны халықаралық қатынастар саласындағы 

зерттеулердің әдіснамалық мәселелерін тереңдетуге, 

сонымен қатар, теориялық гипотезаларды сыни түсіну 

және халықаралық қатынастар саласында өзіндік бірегей 

зерттеулер жүргізу арқылы сандық және сапалы зерттеу 

әдістерін қолдану дағдыларын жетілдіруге бағытталған. 

Білім алушылар нақты саяси процестерге 

қатысушылардың мінез-құлқы мен классикалық 

стратегиялық ойындардың қатысушылары арасындағы 

аналогияны келтіріп, нақты халықаралық және ішкі 

саяси жағдайларды формалды модельдерге 

қисындырады. Пән диссертациялық зерттеу шеңберінде 

Халықаралық 

қатынастар теориясы 

Теория 

международных 

отношений 

Theory of International 

Relations 



түрлі кейстер түрінде нақты халықаралық мәселені 

шешудің өз бағдарламаларын әзірлеу дағдыларын 

дамытуды қамтамасыз етеді 

Содержание учебной дисциплины нацелено на 

углубленное изучение методологических вопросов в 

области исследования международных отношений, а 

также усовершенствование навыков применения 

количественных и качественных методов исследования 

через критическое осмысление теоретических гипотез и 

проведения самостоятельных оригинальных 

исследований в области международных отношений. 

Обучающиеся будут проводить аналогии между 

поведенческими установками участников реальных 

политических процессов и участников классических 

стратегических игр, сводить реальные международные и 

внутриполитические ситуации к формальным моделям. 

Дисциплина призвана обеспечить формирование 

навыков выработки собственных программ решений 

конкретной международной проблемы в виде различных 

типов кейсов в рамках диссертационного исследования 

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

methodological issues in the field of studying international 

relations, as well as improving the application of 

quantitative and qualitative research methods through 

critical understanding of theoretical hypotheses. The study 

of discipline is aimed at improving the skills of doctoral 

students in conducting independent original research in the 

field of international relations. Students will draw analogies 

between the behavioral attitudes of genuine political 

processes and classic strategic games participants, and adopt 

real international and domestic political situations to formal 

models. Discipline is designed to build skills to develop their 

own programs to address a specific international issue in the 

form of various types of cases within dissertation research 



4 КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Халықаралық 

қатынастарды 

оқытудың 

инновациялық әдістері 

Инновационные 

методы преподавания 

международных 

отношений 

Innovative Teaching 

Methods of International 

Relations 

5 Бұл курста екі мақсат бар: біріншіден, халықаралық 

қатынастар даму процесінің құбылмалы сипатын және 

сыртқы саясат пен институционалдық дизайнның рөлін 

жүйелі түрде зерттеу; екіншіден, халықаралық 

қатынастарда оқытудың тұжырымдамалары мен 

әдістерін қолданудың әсерін көрсету. Бұл болашақ 

мамандарды қалыптастыруда тиімділігі бар оқыту 

әдістерін нормативтік талдауды қамтиды 

Данный курс преследует две цели: во-первых, 

систематически исследовать природу изменений в 

процессе развития международных отношений и 

связанную с этим роль внешней политики и 

институциональной структуры; и во-вторых, 

проиллюстрировать использование ряда концепций и 

методов в преподавании международных отношений. 

Это будет включать в себя нормативный анализ методов 

обучения, эффективность которых имеет решающее 

значение для формирования будущих специалистов 

This course has two objectives: first, to systematically 

explore the nature of change in the development process of 

International Relations, and of the associated role of foreign 

policy and institutional design; and second, to illustrate the 

use of the range of concepts and techniques in teaching 

International Relations. This will include the normative 

analysis of teaching methods, the effectiveness of which is 

crucial in shaping future professionals in international 

relations 

 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / OptionalComponents 

5 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Жаһандық басқарудың 

қолданбалы 

сараптамасы 

Прикладной анализ 

проблем глобального 

управления 

5 Пән мазмұны жаһандық басқарудың өзекті мәселелері 

бойынша нақты кейстерге қатысты аналитикалық 

әдістерді қолдануға бағытталған. Пән жаһандану 

контекстіндегі басқарушылық мәселелерді қолданбалы 

талдаудың дағдыларын дамытуды, жаһандық 

басқарудың әлеуеті мен тиімділігінің шегін, аймақтық 

Қазіргі халықаралық 

қатынастар жүйесінің 

трансформациясы: 

сараптама және 

болжау 

Трансформация 



Applied Analysis of 

Global Governance 

Issues 

және мемлекеттік қырынан жаһандық басқаруды 

болжауды қамтиды 

Содержание учебного предмета направлено на 

применение прикладных аналитических методик к 

конкретным кейсам по актуальным проблемам 

глобального управления. Предмет предусматривает 

развитие навыков прикладного анализа проблем 

управляемости в контексте глобализации, пределов 

дееспособности и эффективности глобального 

управления, прогнозирования глобального управления в 

региональном и страновом ракурсах 

The content of the subject is aimed at the application of 

applied analytical techniques to specific cases on relevant  

issues of global governance. The subject provides applied 

analysis skills development of the governance issues within 

the context of globalization, limits of efficiency and 

effectiveness of global governance, forecasting of global 

governance in regional and country perspectives   

современной системы 

международных 

отношений: 

экспертиза и 

прогнозирование 

Transformation of 

Contemporary System 

of International 

Relations: expertise and 

forecasting / 

 

Немесе/или/ or 

 

Сыртқы саяси 

шешімдерді қабылдау 

үрдісінде 

стратегияларды 

әзірлеу 

Выработка стратегий 

в процессе принятия 

внешнеполитических 

решений 

Developing strategies in 

making foreign policy 

decisions 

 

 

Масс-медиа және 

халықаралық-саяси 

үдерістер 

Масс-медиа и 

международно-

политические процессы 

Mass media and 

International Political 

Processes 

5 Пәннің нысаны бұқаралық коммуникация құралдарының 

ақпараттық қызметі, олардың халықаралық саяси 

процестердің басқа қатысушыларымен (мемлекеттермен, 

үкіметтік емес ұйымдармен, трансұлттық компаниялармен) 

өзара іс-қимылының нысандары, тетіктері және нәтижелері 

болып табылады. Курс қазіргі заманғы үрдістерді, масс медиа 

дамуының бағыттары мен заңдылықтарын, олардың 

халықаралық қатынастар субъектілерімен өзара іс-қимылын 

зерттеуге бағытталған 

Предметом дисциплины является информационная 

деятельность средств массовых коммуникаций, формы, 

механизмы и результаты их взаимодействия с другими 

участниками международно –политических процессов 

(государствами, неправительственными организациями, 

транснациональными компаниями). Курс нацелен на 

формирование знаний и умений интерпретировать 

современные тенденции, направления и закономерности 

развития масс медиа, их взаимодействие с субъектами 



международных отношений 

The subject of the discipline is information activities of mass 

media, forms, mechanisms and results of their interaction with 

other participants of international political processes (States, non-

governmental organizations, transnational companies). The course 

is aimed at the formation of knowledge and interpretation of 

modern trends, trends and patterns of development of the media 

and their interaction with the subjects of international relations 
 

 

 


