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5 Бұл курстың мақсаты - әдістердің кең спектрін қолдану дағдыларын дамыту, 

ақпараттық және уақыттық шектеулер аясында белгілі бір зерттеу 

бағдарламасына негізделген ғылыми болжаулар мен дағдыларды таңдауда 

әдістерді ұтымды қолдана білу түсінігін қалыптастыру. Курс 

магистранттарда ғылыми зерттеулер әдіснамасын дәйекті түрде 

қалыптастыруға, сондай-ақ өздерінің зерттеу жобаларын ауыспалы 

жағдайдағы кәсіби және педагогикалық қызметке енгізуге дайын болуға 

бейіндеуге бағытталған. Оқу барысында магистранттар салыстырмалы және 

сапалы әдістемелік тәсілдерді бағалайды, әртүрлі әдіснамалық тәсілдердің 

күшті және әлсіз жақтарын анықтайды, жеке магистрлік диссертация 

аясында халықаралық қатынастар акторларының стратегияларын, әлемдік 

саяси және саяси-экономикалық үдерістерді сараптау барысында нақты 

әдістерді таңдайды және негіздейді 

Халықаралық 

қатынастардың 

жаңа кезеңдегі 

тарихы 

History of 

international 

relations in the 

new time 

Итория 

международных 

отношений в 

новое время 

 



Цель данного курса заключается в выработке навыков применения широкого 

спектра методов, в формировании понимания релевантного использования 

методов при тестировании научных гипотез и навыков их выбора в 

зависимости от той или иной программы исследования, временных и 

информационных ограничений. 

Курс направлен на формирование у магистрантов целостного представления 

о методологии научного исследования, а также нацелен на развитие 

готовности к ведению собственных исследовательских проектов в 

изменчивых условиях, профессиональной и педагогической деятельности. В 

ходе обучения магистранты будут оценивать сравнительные и качественные 

методологические подходы, выявлять сильные и слабые стороны различных 

методологических подходов, выбирать и обосновывать применение 

конкретных методов в рамках собственной магистерской диссертации при 

анализе мировых политических и социально-экономических процессов, 

стратегий акторов международных отношений 

The goal of this course is to develop skills in applying a wide range of methods, to 

form an understanding of the relevant use of methods in testing scientific 

hypotheses. The course aim is to form a holistic understanding among graduate 

students about the methodology of scientific research, and it also aimed to develop 

the willingness to conduct their own research projects in changing conditions, 

professional and pedagogical activities. During the training, master students will 

evaluate comparative and qualitative methodological approaches, identify the 

strengths and weaknesses of various methodological approaches, choose and 

justify the application of specific methods within their own master's thesis in the 

analysis of world political and socio-economic processes, strategies of actors in 

international relations 

Халықаралық 

қатынастарды 

талдаудағы 

инновациялық тәсілдер 

Инновационные 

подходы к анализу 

международных 

отношений 

Innovative approaches to 

the analysis of 

international relations 

Пәннің мазмұны сыртқы саясатты талдаудың инновациялық тәсілдерін, 

оларды зерттеудің тиімділігі тұрғысынан бағалауды түсінуге және 

қорытындылауға, сондай-ақ халықаралық қатынастар саласындағы болашақ 

бағалау мен болжамды әрекеттерді жүзеге асыру үшін қажетті аналитикалық 

ойлаудың сәйкес деңгейлерін қалыптастыруға бағытталған.  

Пән мазмұны әлемдік саяси және әлеуметтік-экономикалық үдерістерді, 

халықаралық қатынастардағы субъектілердің сыртқы саяси қызметін 

талдаудың, бағалаудың және болжаудың инновациялық тәсілдерін түсінуге, 

топтастыруға және қолдануға, уақыт пен ақпарат шектеулерін ескере 

отырып, өзгермелі жағдайда тәуелсіз зерттеу жүргізудің тиімділігін 

анықтауға бағытталған. Сондай-ақ алдағы кәсіби және педагогикалық 



қызметі үшін қажетті сараптамалық ойлау деңгейін қалыптастыру көзделген. 

Бұл пәнді оқу халықаралық процестерді зерттеудің теориялық 

қағидаларының эволюциясына байланысты және магистранттардың 

динамикалық түрде дамып келе жатқан халықаралық шындықтар мен 

оларды ғылыми болжауларды сынау мен зерттеу бағдарламаларын жасау 

мақсатында түсінуге көзқарастарды бағдарлай алу қабілетін қалыптастыруға 

бағытталған 

Содержание дисциплины направлено на понимание, обобщение и 

применение инновационных подходов к анализу, оценке и прогнозированию 

мировых политических и социально-экономических процессов, 

внешнеполитической деятельности акторов международных отношений, 

выявление их эффективности при проведении самостоятельных научных 

исследований в изменчивых условиях с учетом временных и 

информационных ограничений, а также формирование конгруэнтного 

уровня аналитического мышления, необходимого для дальнейшей 

профессиональной и педагогической деятельности. 

Изучение данной дисциплины обусловлено эволюцией теоретических 

принципов исследования международных процессов и направлено на 

формирование у магистрантов способности ориентироваться в динамично 

эволюционирующих международных реалиях и подходах к их 

интерпретации с целью тестирования научных гипотез и выработки 

исследовательской программы 

The content of the discipline is aimed at understanding, summarizing and applying 

innovative approaches to the analysis, assessment and forecasting of world 

political and socio-economic processes, foreign policy activities of actors in 

international relations, identifying their effectiveness in conducting independent 

research in changing conditions, taking into account time and information 

limitations, and also the formation of a congruent level of analytical thinking, 

necessary for further professional and pedagogical activities. 

The study of this discipline is due to the evolution of the theoretical principles of 

the study of international processes and is aimed at the formation of the ability of 

graduate students to navigate the dynamically evolving international realities and 

approaches to their interpretation in order to test scientific hypotheses and develop 

a research program 

2 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Әлемдік саясатта  

релевантты 

мегатрендтер 

5 Пән мақсаты - ағымдағы халықаралық үдерістерді және халықаралық 

жүйенің транспормациясын талдау, бағалау және болжау болып табылады. 

Курс қазіргі ғаламдық жүйенің логикасын, жаңа күн тәртібін талдауға және 

Қазақстан 

Республикасыны

ң сыртқы 



Релевантные 

мегатренды в мировой 

политике 

Relevant megatrends in 

world politics 

оларды басқаруға арналған тиісті практикалық ұсыныстарды әзірлеуге 

арналған. Пән ақпаратты креативті және сыни тұрғыдан түсінуге, сондай-ақ 

мегаатрендтерді мемлекеттік және мемлекеттік емес субъектілердің ұлттық 

мүдделері тұрғысынан бағалауға бағытталған. 

Цель освоения дисциплины состоит в анализе, оценке и прогнозировании 

происходящих международных процессов и трансформации международной 

системы. Курс призван снабдить инструментарием для анализа логики 

нынешней глобальной системы, новой повестки дня и выработки 

соответсвующих практических рекомендаций по их управлению. 

Дисциплина нацелена на творческое и критическое осмысление 

информации, а также оценку мегатрендов с позиции национальных 

интересов государственных и негосударственных акторов 

The purpose of mastering the discipline is to analyze, evaluate and predict the 

ongoing international processes and the transformation of the international system. 

The course is designed to provide tools for analyzing the logic of the current 

global system, a new agenda and developing appropriate practical 

recommendations for their management. The discipline is aimed at creative and 

critical understanding of information, as well as the assessment of megatrends 

from the position of national interests of state and non-state actors 

саясаты 

Внешняя 

политика 

Республики 

Казахстан 

Foreign policy of 

the Republic of 

Kazakhstan 

Жаһандық 

проблемаларды шешуде 

қолданылатын әдістер 

Прикладные методы 

решения глобальных 

проблем 

международных 

отношений 

Applied methods for 

solving global problems 

Пән сыни талдауға қажетті іргелі аналитикалық әдістерді қолдану 

дағдыларын қалыптастыруға және әлемнің проблемалық қызметін түсінуге 

және бағалай алатын маманның ойлауын жобалауға бағытталған. Оқу 

барысында магистранттар себеп-салдарлық байланыстарды анықтауға 

бағытталған аналитикалық және болжамдық қабілеттерді дамытады, 

проблемаларды шешудің тәсілдерін ұлттық мүдделер мен жаһандық басқару 

тұрғысынан салыстырады және пікір-таласқа қатысады, мемлекеттер мен 

институттардың жаһандық проблемаларды шешуге көзқарастарының 

айырмашылығын, күшті және әлсіз жақтарын бағалайды, сондай-ақ саяси, 

экономикалық және әлеуметтік тәуекелдерді ескере отырып оларды 

басқаруға қатысты өзіндік ұсыныстар жасайды.   

Предмет направлен на формирование умений использовать 

фундаментальные аналитические методы, необходимые для критического 

анализа и на проектирование мышления специалиста, способного понимать 

и ранжировать мировую проблемную активность. В ходе обучения 

магистранты развивают аналитические и прогностические способности, 

направленные на выявление причинно-следственных связей, участвовать в 

дискуссиях и сравнивают подходы к решению проблем с точки зрения 



национальных интересов и с позиции глобального управления, оценивают 

разницу, сильные и слабые стороны в подходах государств и институтов к 

решению глобальных проблем, предлагают собственные рекомендации по 

их управлению с учетом оценки политических, экономических и социальных 

рисков 

The subject is aimed at the formation of skills to use the fundamental analytical 

methods necessary for critical analysis and at designing the thinking of a specialist 

who is able to understand and rank the world's problematic activity. During the 

training, master students develop analytical and prognostic abilities aimed at 

identifying causal relationships, participate in discussions and compare 

approaches to solving problems from the point of view of national interests and 

from the perspective of global governance, assess the difference, strengths and 

weaknesses in the approaches of states and institutions to solving global problems, 

taking into account the assessment of political, economic and social risks offer 

their own recommendations for their management 

3 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Жаңа буын 

халықаралық 

қақтығыстарды алдын 

алу механизмдері 

Превентивные 

механизмы 

урегулирования  

конфликтов нового 

поколения 

Preventive conflict 

resolution mechanisms of 

a new generation 

5 Пәннің мазмұны жаһандық салдарлармен халықаралық және халықаралық 

емес қақтығыстардың жаңа түрлерін талдауға, олардың пайда болу себептері 

мен сипаттамаларын сараптауға, бағалауға және болжауға бағытталған. 

Зерттеу нысаны - жанжалдарды шешу мақсатында әлемдік қоғамдастық 

субъектілері мен халықаралық ұйымдар арасындағы ынтымақтастық 

нысандары мен әдістері. Курс қақтығыстарды оң өзгеріс бағытында 

маңызды нүктеге жеткенге дейін қалай өзгерту керектігі туралы түсінік 

береді. Магистранттар қақтығыстардың алдын алу бойынша ұсыныстар 

ұсыну және іс жүзінде қолдану шараларын жасау дағдыларына ие болады. 

Курс бейбітшілік мәдениетін дамытуға бағытталған  

Содержание учебной дисциплины направлено на анализ, оценку и 

прогнозирование новых видов международных и немеждународных 

конфликтов, имеющих глобальные последствия, выявление причин и 

особенностей их возникновения. Объектом изучения являются формы и 

способы сотрудничества субъектов мирового сообщества и международных 

организаций с целью урегулирования конфликтов. Курс дает представление 

о путях трансформации конфликтов до достижения ими критической точки в 

сторону позитивных изменений. Магистранты приобретут знания и навыки, 

необходимые на местах для выработки рекомендаций и практических мер по 

предотвращению конфликтов. Курс призван способствовать формированию 

культуры мира 

The content of the discipline is aimed at analyzing, assessing and forecasting new 

талап етілмейді 

не требуется 

not required 



types of international and non-international conflicts with global consequences, 

identifying the causes and characteristics of their occurrence. The object of study 

is the forms and methods of cooperation between the subjects of the world 

community and international organizations in order to resolve conflicts. The 

course gives an idea of how to transform conflicts before they reach a critical 

point in the direction of positive change. Undergraduates will acquire the 

knowledge and skills needed locally to analyze, resolve and prevent conflicts. The 

course aims to foster a culture of peace 

Заманауи халықаралық 

қатынастарда қақтығыс 

әлеуетін талдау және 

болжау 

Анализ и 

прогнозирование 

конфликтогенного 

потенциала в 

современных 

международных 

отношениях  

Analysis and forecasting 

of conflict potential in 

modern international 

relations 

Пән мазмұны аймақтық және жаһандық форматтағы шиеленістердің  

әлеуетін талдауға, бағалауға және болжауға, сондай-ақ оның өршуі мен 

жойылу ықтималдылық дәрежесін, сонымен қатар халықаралық 

қатысушылардың қазіргі заманғы соғыстар мен қақтығыстарға қатысты 

саясатын зерттеуге бағытталған. Курс магистранттарға теорияларды нақты 

мысалдармен, оның ішінде экономика, қауіпсіздік және қоршаған орта 

мәселелерімен сынауға, алғышарттарды салыстырмалы талдауға негізделген 

халықаралық қақтығыстардың заңдылықтарын түсінуге, халықаралық 

қақтығыстардың ықтимал ошақтарын анықтауға және олардың алдын-алу 

бойынша практикалық ұсыныстарды жасауға мүмкіндік береді. 

Содержание учебной дисциплины направлено на анализ, оценку и 

прогнозирование конфликтогенного потенциала в региональном и 

глобальном формате и степень вероятности его эскалации и деэскалации, а 

также изучение политики международных акторов в отношении 

современных войн и конфликтов. Курс предоставляет магистрантам 

возможность апробировать теории на конкретных примерах, включая 

вопросы экономики, безопасности и окружающей среды, понять 

закономерности возникновения международного конфликта, на основе 

компаративного анализа предпосылок определять потенциальные очаги 

международных конфликтов и вырабатывать практические рекомендации 

для их упреждения 

The content of the discipline is aimed at analyzing, evaluating and forecasting the 

conflict potential in the regional and global format and the degree of probability of 

its escalation and de-escalation, as well as studying the policies of international 

actors in relation to modern wars and conflicts. The course provides master 

students with the opportunity to test theories with specific examples, including 

economic, security and environmental issues, to understand the patterns of 

international conflict, based on a comparative analysis of the prerequisites, to 

identify potential sources of international conflicts and to develop practical 



recommendations to prevent them 

2 семестр /2 семестр / Semester 2 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

1 КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UK 

Халықаралық 

қатынастар теориясы 

Теория международных 

отношений 

Theory of International 

Relations 

5 Бұл пәннің мәні - халықаралық қатынастарды зерттеу шеңберіндегі негізгі 

идеялар, аналитикалық дәстүрлер мен теориялық көзқарастар. Курс аясында 

бәсекеге қабілетті бағыттармен қатар доминантты парадигмалар зерттелетін 

болады. Теориялық пікірталастарға, соның ішінде жаһандық трендтер мен 

қазіргі заманғы мәселелер саласына шолу жасайтын пән теориялық 

мектептер өкілдерінің дәлелдерін бағалау арқылы сыни ойлауды дамытуға, 

студенттерге халықаралық қатынастарды талдауға арналған құралдармен 

қамтамасыз етуге арналған. Курс барысында студенттер теориялардың 

құбылыстар мен оқиғаларды түсіндіру қабілетін бағалайды, ғылыми 

болжамдарды сынайды. Пән білім алушылардың зерттеу жұмыстарын 

жүргізу мен зерттеу бағдарламаларын жасау құзыреттілігін кеңейтуді 

көздейді 

Предметом данной дисциплины являются основные идеи, аналитические 

традиции и теоретические подходы в рамках исследования международных 

отношений. В рамках курса будут изучаться доминирующие парадигмы, а 

также конкурирующие с ними направления. Дисциплина, предоставляя 

обзор теоретических дискуссий, в том числе в области глобальных трендов и 

проблем современности, призвана развить критическое мышление через 

оценку аргументов представителей теоретических школ, снабдить 

обучающихся инструментарием для анализа международных отношений. В 

течение курса обучающиеся будут оценивать способность теорий объяснять 

явления и события, тестировать научные гипотезы. Дисциплина 

предусматривает расширение компетенций обучающихся по проведению 

научных исследований, в том числе по выработке программы исследования 

The subject of this discipline is the basic ideas, analytical traditions and theoretical 

approaches in the framework of the study of international relations. As part of the 

course, dominant paradigms will be studied, as well as competing directions. 

Providing an overview of theoretical discussions, including in the field of global 

trends and problems of current world the course designed to develop critical 

thinking through an assessment of the arguments of representatives of theoretical 

schools, to provide students with tools for analyzing international relations. 

During the course, students will evaluate the ability of theories to explain 

phenomena and events, to test scientific hypotheses. Discipline provides for the 

expansion of students' competencies to conduct research, including the 

Халықаралық 

қатынастарды 

зерттеу әдістері 

Методы 

исследования 

международных 

отношений 

Research 

Methods in 

International 

Relations 



development of a research program 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

2 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Халықаралық 

қауіпсіздіктің сыни 

түйіндері: кешенді 

тәсілдер 

Критические узлы 

международной 

безопасности: 

комплексный подход 

Critical nodes of 

international security: an 

integrated approach 

5 Пәннің мәні – халықаралық қатынастардағы қауіпсіздіктің негізгі 

мәселелері, сонымен қатар оларды жан-жақты зерттеу, бағалау және болжау. 

Курс қауіпсіздіктің сыни мәселелеріне теориялық көзқарастарды, олардың 

пайда болу себептерін, салдары мен шешімдерін, саяси, экономикалық және 

әлеуметтік қауіптерді ескере отырып зерттейді. Пән жедел әрекет етуді талап 

ететін бастапқы проблемалар мен тапсырмаларды анықтауда студенттердің 

дағдыларын қалыптастыруға арналған. Пәннің негізгі міндеті – 

магистранттардың қауіпсіздіктің негізгі мәселелері туралы түсініктерін 

кеңейту, ақпарат іздеу дағдыларын тереңдету 

Предметом дисциплины являются ключевые проблемы безопасности в 

международных отношениях, а также их анализ, оценка и прогнозирование. 

Курс исследует теоретические подходы к критическим проблемам 

безопасности, их истокам, последствиям и путям решения с учетом 

политических, экономических и социальных рисков, предмет призван 

сформировать навыки обучающихся по выявлению первостепенных проблем 

и задач, требующих немедленного реагирования. Основная задача учебной 

дисциплины – расширить понимание магистрантов о спектре основных 

вопросов по безопасности, углубить навыки поиска информации 

The subject of discipline is the key security issues in international relations, as 

well as their analysis, assessment and forecasting. The course explores theoretical 

approaches to critical security issues, taking into account political, economic and 

social risks their origins, consequences and solutions, the subject is designed to 

build students' skills in identifying primary problems and tasks that require 

immediate response. The main task of the discipline is to expand the 

understanding of undergraduates about the range of basic safety issues, to deepen 

the skills of analytical thinking and conducting original research, analysis of 

scientific articles, deepen information retrieval skills 

талап етілмейді 

не требуется 

not required 

Халықаралық 

қауіпсіздік саласында 

бейбітшілік пен 

бейбітшілікқұрылысты 

қамтамасыз ету 

Миростроительство и 

поддержание мира в 

сфере обеспечения 

Пәннің мазмұны бейбітшілік пен бейбітшілікті қолдау үдерісінің 

қалыптасуы мен эволюциясын кешенді түсінуге бағытталған. Курс 

бітімгершілік қызметін заманауи халықаралық қауіпсіздік жүйесінде 

құбылыс ретінде талдау мен оған қатысты ақпараттарды іздеу дағдыларын 

жетілдіруді, халықаралық қауымдастықтың жаңа халықаралық саяси 

шынайылықтағы бітімгершілікке деген рөлін бағалауды, магистранттардың 

диссертациялық зерттеу объектісі мен пәніннің мәселелерін курстың 

проблематикасымен байланыстыра алуды көздейді. Курс өзгермелі әлемдік 



международной   

безопасности 

Peace-building and peace-

keeping in terms of 

providing international 

security 

тәртіпте бейбітшілікті құру идеялары мен бастамаларын сыни тұрғыдан 

бағалауға, саяси шешімдерді қабылдау үшін саяси, экономикалық және 

әлеуметтік қатерлерді бағалау негізінде дағдарыстық жағдайлардың алдын-

алу және шешу бойынша ұсыныстарды қоса алғанда, аналитикалық 

материалдарды дайындауға бағытталған. 

Содержание дисциплины направлено на комплексное понимание процессов 

формирования и эволюции миростроительства и поддержания мира. Курс  

предусматривает совершенствование навыков поиска информации и анализа 

миротворчества как феномена в современной системе международной 

безопасности, оценки роли мирового сообщества в миротворческой 

деятельности в новых международно-политических реалиях, умений связать 

проблематику дисциплины с объектом и предметом диссертационного 

исследования магистрантов. Курс нацелен на критическую оценку идей и 

инициатив построения мира в условиях меняющегося миропорядка, 

подготовку аналитических материалов, в том числе рекомендаций по 

предотвращению и урегулированию кризисных ситуаций, на основе оценки 

политических, экономических и социальных рисков для принятия 

политических решений 

The content of the discipline is aimed at a comprehensive understanding of the 

processes of formation and evolution of peace-building and peacekeeping. The 

course provides for the improvement of information retrieval skills and skills for 

analyzing peacemaking as a phenomenon in the modern system of international 

security, assessing the role of the world community in peacemaking in new 

international political realities, the ability to link the issues of discipline with the 

object and subject of undergraduates dissertation research. The course is aimed at 

a critical assessment of the ideas and initiatives to build peace in a changing world 

order, the preparation of analytical materials, including recommendations for the 

prevention and resolution of crisis situations, based on an assessment of political, 

economic and social risks for making political decisions 

3 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Келіссөздер процесі: 

жеткіліктілік шешім 

қабылдау 

Переговорный процесс: 

адекватность принятия 

решений 

The negotiation process: 

the adequacy of decision-

5 Пән мазмұны мәселені шешуге бағытталған және ахуалды талдаудан, балама 

түрлерді қалыптастырудан, олардың ішінен ең тиімдісін таңдап алудан және 

оны жүзеге асырудан тұратын тиімді келіссөздерді ұйымдастырудағы 

тәсілдерді дамытуға бағытталған. Курсты зерделеу барысында 

магистранттар келіссөздерде жеңіске жетудің оңтайлы шешімдерін 

анықтайды, олардың прагматикалық мүдделері мен келіссөздердегі 

әріптестерінің менталитетін ескере отырып, олардың әрекеті мен 

серіктесінің мінез-құлқын талдайды, ұтымды шешім шығару үшін 

талап етілмейді 

не требуется 

not required 



making компромис табады 

Содержание предмета направлено на освоение подходов в организации 

эффективных переговоров, направленных на разрешение проблемы и 

заключающихся в анализе ситуации, генерации альтернатив, выборе из них 

наилучшей и ее реализации. В ходе изучения курса обучающиеся будут 

анализировать свое поведение и поведение своего партнера с учетом 

собственных прагматических интересов и менталитета коллег на 

переговорах, определять оптимальные беспроигрышные решения на 

переговорах, находить компромисс для выработки приемлемых решений 

Content of the subject is aimed at mastering approaches in organizing effective 

negotiations aimed at resolving the problem and consisting in analyzing the 

situation, generating alternatives, choosing the best from them and implementing 

it. During studying the course, master students will determine the best win-win 

solutions in negotiations, analyze their behavior and the behavior of their partner, 

taking into account their own pragmatic interests and the mentality of colleagues 

in the negotiations, find a compromise to work out acceptable solutions 

Еуропалық 

дипломатияның 

эволюциясы (Ж.Моне 

бойынша) 

Эволюция европейской 

дипломатии (по проекту 

Ж.Моне) 

Evolution of European 

diplomacy (by J.Monnet 

project) 

Бұл оқу курсының пәні еуропалық дипломатияның негіздері мен 

құралдарының даму үрдісі, оның эволюциясының мағынасын түсінуге 

арналған ойлар мен көзқарастар болып табылады. Осы пәнді оқу барысында 

білім алушылар интеграциялық үдерістердің әр түрлі кезеңдерінде 

еуропалық дипломатияны институционализациялау тәсілдерін түсінуге және 

талдауға, жақын және орта мерзімді сценарийлерді құруға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар Еуропалық мемлекеттердің дипломатиялық дәстүрлері мен 

ЕО шеңберіндегі дипломатиялық қызмет тәжірибесі де зерттелетін болады 

Предметом данной дисциплины являются процесс развития устоев и 

инструментария европейской дипломатии, взгляды и подходы к пониманию 

значения ее эволюции. Учебный процесс по данной дисциплине создает 

возможность для обучающихся осмысливать и анализировать подходы к 

институционализации европейской дипломатии на различных этапах 

интеграционных процессов, строить сценариии на ближайшую и 

среднесрочную перспективы. Также будут изучены дипломатическая 

традиция европейских государств и практика дипломатической деятельности 

в рамках ЕС 

The subject of this discipline is the process of development of the foundations and 

tools of European diplomacy, views and approaches to understanding the meaning 

of its evolution. The educational process on this discipline creates an opportunity 

for students to interpret and analyze approaches to the institutionalization of 



European diplomacy at various stages of integration processes, build scenarios for 

the short and medium term. The diplomatic tradition of European states and the 

practice of diplomatic activities within the EU will also be studied. 

3 семестр /3 семестр / Semester 3 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

1 КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UK 

Көпполярлы әлемнің 

қалыптасуындағы 

панорамдық көзқарас 

Панорамное видение 

формирующегося 

многополярного мира 

Panoramic vision of the 

emerging multipolar 

world 

5 Бұл пәннің мәні қазіргі халықаралық қатынастардың жағдайы, оның негізгі 

мәні көпқырлы әлемдік тәртіпке көшу болып табылады. Пәннің мақсаты 

оқушылардың ықпал ететін, сонымен қатар көпполярлы тәртіпті 

қалыптастыруды қиындататың факторлар туралы білімдерін тереңдету. Пән 

магистранттар арасында қазіргі халықаралық қатынастардың эволюциялық 

сценарийлерін түсіну және талдау, бағалау және болжау, өзіндік тәуелсіз 

негізделген нұсқаларын жасау, даму тенденциялары мен даму болашағын 

бағалау бойынша дағдыларды одан әрі дамытуды қарастырады 

Предметом данной дисциплины является состояние современных 

международных отношений, основную суть которого составляет переход к 

многополярному миропорядку. Перед дисциплиной поставлена цель 

углубления знаний обучающихся о факторах, способствующих, также 

усложняющих формирование многополярного порядка. Дисциплина 

предусматривает дальнейшее развитие у магистрантов навыков 

комплексного анализа, оценки и прогнозирования возможных сценариев 

эволюции современной системы международных отношений, по выработке 

оригинальных самостоятельных обоснованных версий и оценок трендов и 

перспектив развития 

The subject of this discipline is the state of modern international relations, the 

main essence of which is the transition to a multipolar world order. The purpose of 

the discipline is to deepen master students' knowledge about factors that 

contribute, also complicate the formation of a multipolar order. The discipline 

provides for the further development of skills to analyze, assess and forecast 

possible evolutionary scenarios of the modern system of international relations, in 

developing original independent substantiated versions and assessing trends and 

development prospects 

Халықаралық 

қатынастар 

теориясы 

Теория 

международных 

отношений 

Theory of 

International 

Relations 

 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

2 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Жаһандану және 

тұрақты даму: сыни 

ойлау 

Глобализация и 

6 Курстың мақсаты – тұрақты даму тұжырымдамасының теориялық негіздері 

мен тұрақты даму проблемаларын талқылаудың негізгі әдіснамалық және 

әдіснамалық тәсілдері туралы білімдерін тереңдету, теориялық негіздеуде 

орын алған кемшіліктерді анықтау, аймақтық деңгейде тұрақты даму 

Халықаралық 

қатынастар 

теориясы 

Теория 



устойчивое развитие: 

критическое 

осмысление 

Globalization and 

sustainable development: 

critical thinking 

мәселелерін зерттеу және шешу үшін пәнаралық талдау дағдыларын 

қалыптастыру. Магистранттар ақпарат іздеу дағдыларын жетілдіреді, 

жаһанданған әлемдегі мемлекеттер мен топтардың әлеуметтік, географиялық 

және экономикалық жағдайлары олардың даму динамикасын қалай 

анықтайтынын, жаһандану процестерінің әсерін сыни тұрғыдан бағалайды. 

Магистранттар жаһандану мен орнықты дамудың өзара әрекеттесуі кезінде 

пайда болатын қос стандарттар мен қарама-қайшылықтарды анықтауға, 

оларды саяси, экономикалық және әлеуметтік тәуекелдер ескере отырып 

шешудің өзіндік бағдарламасын ұсынуға дағдыландыру керек 

Целью курса является углубление знаний теоретических основ концепции 

устойчивого развития и основных методологических и методических 

подходов к обсуждению проблем устойчивого развития, выявление 

существующих недостатков в теоретическом обосновании, привитие 

навыков междисциплинарного анализа на уровне регионов к изучению и 

решению проблем устойчивого развития. Магистранты совершентсвуют 

навыки поиска информации, угулубляют понимание того, как социальное, 

географическое и экономическое положение государств и групп в 

глобализирующемся мире обусловило динамику их развития, критически 

оценивают влияние процессов глобализации. Обучающиеся должны 

выработать навыки по выявлению двойных стандартов и противоречий, 

возникающих в ходе взаимодействия процессов глобализации и устойчивого 

развития, предлагая свою программу их урегулирования с учетом анализа 

политических, экономических и социальных рисков 

The aim of the course is to deepen the knowledge of the theoretical foundations of 

the concept of sustainable development and the main methodological and 

methodological approaches to discussing the problems of sustainable 

development, to identify existing shortcomings in the theoretical justification, to 

instill the skills of interdisciplinary analysis at the regional level to study and solve 

problems of sustainable development. Master students improve their skills in 

searching for information, deepen their understanding of how the social, 

geographical and economic situation of states and groups in the globalizing world 

determined the dynamics of their development, critically evaluate the impact of 

globalization. 

Master students should develop skills to identify double standards and 

contradictions that arise during the interaction of globalization and sustainable 

development, offering its program for their settlement taking into account the 

analysis of political, economic and social risks 

международных 

отношений 

Theory of 

International 

Relations 

 



Халықаралық 

қауіпсіздіктегі ядролық 

фактор 

Ядерный фактор в 

международной 

безопасности 

Nuclear factor in 

international security 

Пәннің тақырыбы ядролық фактордың халықаралық және аймақтық 

форматтағы саяси процестерге әсерін жан-жақты талдау, бағалау және 

болжау қазіргі ғаламдық және аймақтық ядролық күн тәртібіне жан-жақты 

көзқарасты қамтамасыз ету болып табылады. Пәнді оқу ядролық мәселелер 

бойынша ақпаратты іздеу, ядролық мәселелер бойынша негізгі халықаралық 

ойыншылардың мүдделерін талдау және салыстыру, ядролық державаларды 

саралау, ядролық мәселелерді кәсіби талқылау, жаһандану жағдайында 

ядролық қарама-қайшылықты болдырмауға арналған ұсыныстар әзірлеу 

дағдыларын тереңдетуге бағытталған. Магистранттар халықаралық ядролық 

күн тәртібіндегі өзгерістерге сыни баға бере алады 

Предметом дисциплины являются комплексный анализ, оценка и 

прогнозирование влияния ядерного фактора на политические процессы в 

международном и региональном форматах, предоставление всестороннего 

видения текущей глобальной и региональной ядерной повестки дня. 

Изучение дисциплины направлено на углубление навыков анализа и 

сравнения интересов основных международных игроков по ядерным 

вопросам, ранжирования ядерных держав, профессиональное обсуждение 

ядерных проблем, выработку предложений по предотвращению ядерного 

противостояния в условиях глобализации. Магистранты смогут критически 

оценить изменения в международной ядерной повестке дня 

The subject of the discipline is a comprehensive analysis, assessment and 

forcasting of the influence of the nuclear factor on political processes in the 

international and regional formats, providing a comprehensive vision of the 

current global and regional nuclear agenda. The study of the discipline is aimed at 

deepening the skills of searching for information on nuclear issues, analyzing and 

comparing the interests of the main international players on nuclear issues, 

ranking nuclear powers, professional discussion of nuclear issues, developing 

proposals to prevent nuclear confrontation in the context of globalization. Master 

students will be able to critically assess changes in the international nuclear 

agenda 

3 КП ТК 

ПД КВ 
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Жаһандық басқару 

Глобальное управление 

Global Governance 

6 Пән мазмұны әртүрлі салаларда жаһандық басқарудың дамуының қазіргі 

жағдайы мен келешегінің мәселелерін жан-жақты түсінуге бағытталған. Пән 

халықаралық қауіпсіздік пен жаһандық басқару арасындағы теңгерімді 

талдау, жаһандық басқару жүйесінің трансформациялау үдерістерін болжау, 

магистранттардың диссертациялық зерттеу объектісі мен пәнін жаһандық 

басқару мәселелерімен байланыстыру дағдыларын дамытуды көздейді. 

Магистранттар мәселелерді шешуде басқарудың ғаламдық тәсілдерін 

Халықаралық 

қатынастар 

теориясы 

Теория 

международных 

отношений 

Theory of 



қолдану мүмкіндіктері мен тиімділігін сыни тұрғыдан бағалай алады, 

жаһандық менеджмент аясында дағдарыстық жағдайлардың алдын алу және 

шешу бойынша жеке жобаларын ұсынады 

Содержание учебного предмета направлено на комплексное понимание 

проблем современного состояния и перспектив развития глобального 

управления в различных сферах. Предмет предусматривает развитие 

навыков анализа соотношения обеспечения международной безопасности и 

глобального управления, прогнозирования процессов трансформации 

системы глобального управления, умений связать проблематику глобального 

управления с объектом и предметом диссертационного исследования 

магистрантов. Обучающиеся смогут критически оценить возможности и 

эффективность применения подходов глобального управления к решению 

проблем, выдвинуть собственные проекты по предотвращению и 

урегулированию кризисных ситуаций в рамках глобального управления 

The content of the subject is aimed at a comprehensive understanding of the 

problems of the current state and prospects for the development of global 

governance in various fields. The subject provides for the development of skills 

for analyzing the relationship between ensuring international security and global 

governance, forecasting the transformation processes of the global governance 

system, and the ability to link the issues of global governance with the object and 

subject of undergraduates dissertation research. Master students will be able to 

critically evaluate the possibilities and effectiveness of applying global 

management approaches to problem solving, put forward its own projects for the 

prevention and resolution of crisis situations within the framework of global 

governance   

International 

Relations 

 

Халықаралық 

қатынастардағы 

акторлық  

Акторность в 

международных 

отношениях  

Actorness of International 

Relations 

Пән мазмұны халықаралық қатынастарда акторлардың теориялық және 

әдістемелік мәселелерін дербес талдау дағдыларын тереңдетуге бағытталған. 

Пән жаңа ғылыми мәселелерді тұжырымдау, стратегияларды кешенді талдау 

және бағалау әдістерін қолдану, халықаралық және аймақтық форматтағы 

мемлекеттік және мемлекеттік емес субъектілердің саяси процестерге әсер 

ету дәрежесін дамытуды қарастырады 

Содержание учебного предмета направлено на углубление навыков 

самостоятельного анализа теоретических и методологических проблем 

акторности в международных отношениях. Предмет предусматривает 

развитие навыков формулировки новой научной проблематики в ракурсе 

изучаемой дисциплины, применение методов комплексного анализа и 

оценки стратегий и степени влияния государственных и негосударственных 



акторов на политические процессы в международном и региональном 

форматах 

The content of the subject is aimed at deepening the skills of independent analysis 

of theoretical and methodological problems of actorness in international relations. 

The subject provides skills development in formulating new scientific issues from 

the perspective of the discipline under study, apply methods of complex analysis 

and evaluation of strategies the degree of influence of state and non-state actors on 

political processes in the international and regional formats  

4 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Өркениеттік даму 

контекстіндегі 

халықаралық терроризм 

Международный 

терроризм в контексте 

цивилизационного 

развития 

International terrorism in 

the context of 

civilizational 

development 

 

5 

Пәннің мазмұны халықаралық лаңкестік ерекшелігі қазіргі халықаралық 

қатынастардың феномені және факторын сараптау болып табылады. Курс 

магистранттардың халықаралық терроризмнің мәнін қазіргі заманғы 

қоғамның өркениеттік сәйкестікпен күресу тәсілі ретінде түсінуін 

тереңдетеді. Пәнді оқу терроризмді жаңа геосаяси шындыққа интеграциялау, 

оның экстремизм және трансұлттық ұйымдасқан қылмыспен бірігу 

мәселелерін талдау мен бағалау дағдыларын тереңдетуге бағытталған. 

Белгілі бір жағдайдың ерекшеліктерін ескере отырып, білім алушылар 

терроризмнің қазіргі фокусын деңгейге келтіру үшін өзіндік логикалық 

тексерілген шаралар жүйесін ұсынып, талқылай алады  

Предметом дисциплины является анализ специфики международного 

терроризма как феномена и фактора современных международных 

отношений. Данный курс углубляет понимание магистрантами сущности 

международного терроризма. Изучение дисциплины ориентировано на 

углубление навыков анализа и оценки вопросов об интеграции терроризма в 

новые геополитические реалии, его смыкания с экстремизмом и 

транснациональной организованной преступностью. С учетом специфики 

конкретной ситуации, обучающиеся будут предлагать и обсуждать 

собственную логически выверенную систему мер нивелирования 

сложившегося очага терроризма 

The subject of the discipline is to analyze the specifics of international terrorism 

as a phenomenon and factor of modern international relations. This course 

deepens the master students’ understanding of the essence of international 

terrorism as a way to combat the civilizational identities of modern societies. The 

study of the discipline is focused on deepening the skills of analyzing and 

assessing the issues of integrating terrorism into new geopolitical realities, linking 

it with extremism and transnational organized crime. Given the specifics of a 

particular situation, master students should be able to discuss and offer their own 

logically verified system of measures to level the current focus of terrorism 

талап етілмейді 

не требуется 

not required 



Ақпараттық қауіпсіздік 

және сандық 

дипломатия 

Информационная 

безопасность и 

цифровая дипломатия 

Information Security and 

Digital Diplomacy 

«Ақпараттық қауіпсіздік және цифрлық дипломатия» пәнінің мазмұны 

ақпараттық революция жағдайындағы жаңа дипломатияны және оның 

қоғамға тигізетін әсерін зерттеу болып табылады. Оқыту мақсаты – 

ақпараттық--коммуникативтік ағындардың халықаралық қатынастардағы 

процестерге әсер етуіне, кибер-қауіптердің пайда болуына және қоғамдық 

сананы айла-шарғы жасауға жүйелі талдау жасау. Магистранттар ақпараттық 

ізденіс дағдыларын жетілдіреді, әртүрлі қауіптерді ескере отырып 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін цифрлық дипломатияны қолданудың 

мүмкіндіктері мен шектеулерін анықтай және бағалай алады, цифрлық 

дипломатияны қолданудың тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар енгізеді 

Предметом дисциплины является изучение новой дипломатии в условиях 

информационной революции и ее воздействия на более широкие слои 

общества. Цель преподавания – дать системный анализ эффекта 

информационно-коммуникативных потоков на процессы в международных 

отношениях, возникновения кибер-угроз и манипулирования общественным 

сознанием. Магистранты будут совершенствовать навыки поиска 

информации, смогут выявить и оценить возможности и ограничения 

применения цифровой дипломатии с целью обеспечения безопасности с 

учетом различных рисков, выдвигать предложения по повышению 

ээфективности применения цифровой дипломатии 

The subject of the discipline “Information security and digital diplomacy” is the 

study of new diplomacy in the information revolution and its impact on the wider 

society. The purpose of teaching is to give a systematic analysis of the effect of 

information and communication flows on the processes in international relations, 

the emergence of cyber threats and manipulation of public consciousness. Master 

students will improve their information retrieval skills, will be able to identify and 

assess the possibilities and limitations of the use of digital diplomacy in order to 

ensure security taking into account various risks, put forward proposals to improve 

the effectiveness of the use of digital diplomacy 

 

 


