
 
 

№ Пәнніңциклі / 

Циклдисципл

ины/ 

Cycle of the 

course 

Пәнніңатауы / 

Названиедисциплины 

/ Name of the course 

ECTS 

Қысқаша аннотация/ 

Краткая аннотация / 

Annotation 

Пререквизиттер/ 

Пререквизиты/ 

Prerequisites 

1 семестр /1 семестр / Semester 1 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

1 КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Халықаралық 

қатынастар теориясы 

Теория 

международных 

отношений 

Theory of International 

Relations 

5 Бұл оқу курсының пәні халықаралық қатынастар саласындағы 

құбылыстар мен оқиғаларды теориялық жән етұжырымдамалық түсіну, 

пайымдау, саралау және болжау болып табылады. Пәннің мақсаты – 

болашақ магистрлерде халықаралық қатынастардың қазіргі заманғы 

жүйесіндегі үдерістер мен беталыстарды, оның дамуының және 

қызметінің өзекті мәселелерін саралаудың дағдыларын қалыптастыру. 

Пән білімалушылардың зерттеу жұмыстарын жүргізуге құзыреттілігін 

кеңейтуді көздейді 

Предметом данной дисциплины является теоретико-концептуальное 

осмысление, анализ и прогнозирование явлений и событий в сфере 

международных отношений. Перед дисциплиной поставлена цель 

формирования у будущих магистров навыков анализа процессов и 

трендов в  современной  системе международных отношений,  

актуальных проблем ее развития и функционирования. 

History of 

international 

relations in the 

new time 

История 

международных 

отношений в 

новое время 

Халықаралық 

қатынастардың 

жаңа кезеңдегі 

тарихы 



Дисциплинапредусматриваетрасширениекомпетенцийобучающихсяпопр

оведениюнаучныхисследований 

The subject of this discipline is the theoretical and conceptual framework for 

understanding, analyzing and predicting phenomena and events in the field of 

international relations. The goal of discipline is to form future masters' skills 

in analyzing processes and trends in the modern system of international 

relations. Discipline provides for the expansion of students' competencies to 

conduct research 

2 КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Әлемдіксаясаттыңгиб

ридтенуі 

Гибридизация 

мировой  политики 

Hybridization of world 

politics 

 

5 Курстың мазмұны әлемдік дамудың жаңа феноменін–қазіргі әлемдік 

тәртіптің негізгі сегменттерінің гибридизациясы немесе симбиозын 

зерттеуге бағытталған. Пән сараптамалық дағдыларды дамытуға және 

классикалық емес акторлар жаппай қатысатын жаңа қақтығыстарға, 

түрлі-түсті революцияларға, және «мінсіз дауыл» ретінде 

гибридизацияның салдарларына  эксперттік баға беруге, сонымен қатар, 

сыртқысаяси шешімдерді қабылдауда осы салдарларды ескеруге 

бағытталған  

Содержание данного курса направлено на изучение нового явления в  

мировом развитии – гибридизации или симбиозу основных сегментов 

существующего миропорядка. Дисциплина рассчитана на применение 

умений анализа и предоставления экспертной оценки конфликтов 

нового типа, в которых массово принимают участие неклассические 

акторы«цветных революций» и других последствий гибридизации как 

«идеального шторма», а также учета этих последствий при принятии 

внешнеполитических решений 

The content of this course is aimed at studying a new phenomenon in the 

world development – hybridization or symbiosis of the main segments of the 

existing world order. Discipline is designed to develop the skills of analyzing 

and providing expert assessment of conflicts of a new type, in which non-

classical actors of the “color revolutions” and other consequences of 

hybridization as an “ideal storm” are massively involved, as well as taking 

these consequences into account when making foreign policy decisions 

Қазақстан 

Республикасыны

ң сыртқы 

саясаты 

Внешняя 

политика 

Республики 

Казахстан 

Foreign policy of 

the Republic of 

Kazakhstan 

3 КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Халықаралыққатынаст

ардызерттеуәдістері 

Методы исследования 

международных 

отношений 

Research Methods in 

5 Зерттеу пәні ғылыми зерттеу әдістерінің жиынтығы және олардың 

тәжірибелік қолданылуы. Курс магистранттарда ғылыми зерттеулер 

әдіснамасын дәйекті түрде қалыптастыруға, халықаралық қатынастар 

теорияларын зерттеу тақырыбына бейімдеу дағдылары, магистрлік 

жобаны, ғылыми мақалаларды жазу кезінде сандық және сапалық талдау 

әдістерін, жобаларды іске асыруда әрі қарай кәсіби қызметте 

Талап етілмейді 

не требуется 

not required 



International Relations қолдануғабағытталған 

Предметом изучения является комплекс методов научного исследования 

и их практическое применение. Курс направлен на формирование у 

магистрантов целостного представления о методологии научного 

исследования, умений и навыковадаптации теорий международных 

отношений к предмету исследования, примененияколичественных и 

качественных методов анализа при написании магистерского проекта, 

научных статей, в дальнейшей профессиональной деятельности при 

выполнении проектов 

The subject of study is a set of research methods and their practical 

application. The course is aimed at the formation of a coherent view of the 

methodology of scientific research,skills of adapting the theories of 

international relations to the subject of the study, the application of 

quantitative and qualitative methods of analysis when writing a master's 

project, scientific articles, in further professional activities in the 

implementation of projects  in graduate students 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

4 БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

 

Халықаралық 

қауіпсіздіктің 

деңгейлеріне 

сараптамалық баға 

беру 

Экспертная оценка 

уровней 

международной 

безопасности 

Expert assessment of 

international security 

levels 

4 Бұл курс халықаралық қауіпсіздік саласындағы негізгі талқыланатын 

мәселелерді қарастырады, халықаралық қауіпсіздік теорияларын нақты 

эмпирикалық мәселелерге қолдану мүмкіндігін, сондай-ақ командалық 

жұмысты қамтамасыз ететін болғандықтананалитикалықойлау мен 

коммуникативтік дағдыларды дамытады. Пән қауіпсіздік мәселелерін 

шешу жолдарын ұсынуға, талдауға және талқылауға дайындығын 

дамытуға бағытталған 

Данный курс рассматривает основные дискуссионные вопросы в 

области международной безопасности, развивает способность 

применять теории международной безопасности к конкретным 

эмпирическим вопросам, а также аналитическое мышление и 

коммуникативные навыки, так как предусматривает командную работу. 

Дисциплина нацелена на развитие готовности предлагать, анализировать 

и вести дискуссии по поводу решения проблем безопасности 

This course examines the main controversial issues in the field of 

international security, develops the ability to apply theories of international 

security to specific empirical issues, as well as analytical thinking and 

communication skills, as it involves teamwork. Discipline aims to develop the 

willingness to propose, analyze and debate over how to address security 

issues 

Талап етілмейді 

не требуется 

not required 



БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

Жаһандық даму 

контекстіндегіөркение

таралыққарым-

қатынас 

Межцивилизационное 

взаимодействие в 

контексте глобального 

развития 

Intercivilizational 

interaction in the 

context of global 

development 

4 Курстың негізгі мақсаты – өркениет құбылысын және ғаламдық әлемдегі 

мәдениетаралық және кроссмәдениетті қарым-қатынастарды зерттеу. 

Пән тиімді коммуникациялық стратегияны таңдау, халықаралық немесе 

мәдени-жеке іскерлік этикеттің талаптарына сәйкес әрекет ету, оң 

коммуникативтік контекст қалыптастыру дағдыларын дамытуға, 

этномәдени сәйкестікті білдіретін ұлттық мәдениеттің және мемлекеттің 

қолайлы имиджін қалыптастыруға  бағытталған 

Основная задача курса состоит в изучении феномена цивилизации и 

межкультурных и кросс-культурных коммуникаций в глобальном мире.  

Дисциплина направлена на развитие умений подбирать эффективную 

стратегию коммуникации, вести себя в соответствии с требованиями 

международного или культурно-специфичного делового этикета, 

навыков формирования позитивного коммуникативного контекста, 

создания благоприятного имиджа национальной культуры и 

государства, выражения этнокультурной идентичности 

The main objective of the course is to study the phenomenon of civilization 

and intercultural and cross-cultural communication in the global world. 

Discipline is aimed at the development of skills to select an effective 

communication strategy, to behave in accordance with the requirements of 

international or cultural-specific business etiquette, skills of creating a 

positive communicative context, creating a favorable image of the national 

culture and state, expressing ethno-cultural identity 

Қазіргі заманғы 

халықаралық 

қатынастардың 

тарихы 

История 

международных 

отношений в 

новейшее время 

History of 

international 

relations in 

modern times 

5 КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

Бұқаралық 

коммуникация 

теориясы: ХҚ 

қолданупрактикасы 

Теория массовых 

коммуникаций: 

практика применения 

в МО 

Mass Communication 

Theory: Practice of 

Using in IR 

5 «Бұқаралық коммуникация теориясы: халықаралыққарым-қатынаста 

қолдану тәжірибесі» пәні қазіргі заманғы бұқаралық ақпарат 

құралдарының, атап айтқанда, басп абасылымдарының, теледидар, 

радио, интернет, әлеуметтік желілердің теориялық негіздерін зерттеуге 

бағытталған. Пән БАҚ-тың қоғамға әсерін, мемлекетаралық өзара іс-

қимылға әсерін, бұқаралық аудитория мен жұмыс істей білуін, 

ақпараттық көздермен жұмыс істеуді талдау дағдысын дамытуды 

көздейді 

Дисциплина «Теории массовых коммуникаций: практика применения в 

МО» направлена на изучение теоретических основ современных средств 

массовой информации, а именно, печатных изданий, телевидения, 

радио, Интернета, социальных сетей. Предмет предусматривает 

развитие навыков анализа воздействия СМИ на общество, влияния на 

межгосударственное взаимодействие, умений работы с массовой 

аудиторией, работы с информационными источниками 

Талап етілмейді 

не требуется 

not required 



“Mass Communication Theory: Practice of Using in IR” discipline is aimed at 

studying the theoretical foundations of modern media, namely, print media, 

television, radio, Internet, social networks. The course provides for the 

development of the ability to analyze the impact of the media on society, the 

impact on inter-state interaction, the ability to work with the mass audience, 

work with information sources 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

Практика 

переговорного 

процесса  

Келіссөздер үдерісінің 

тәжірибесі 

Practice of Negotiations 

5 Пәнді оқытудың мақсаты-келіссөздер дайындау және өткізу бойынша 

магистранттардың біліктілігін арттыру. Пән тиімді келіссөздер 

ұйымдастырудың техника, технология және тәсілдерін білуге, барлық 

реттілік кезеңдерін және ұлттық және жеке стилдерді ескере отырып 

екіжақты және көпжақты келіссөздері ұймдастыру және басқара білуге, 

жекелей немесе топтық келіссөздер таңдау және жүзеге асыру дағдысын 

иемденуге көзделген 

Цель изучения дисциплины заключается в усовершенствовании навыков 

по подготовке и проведению переговоров. Дисциплина рассчитана на 

знание и применение техник, технологий и подходов в организации 

эффективных переговоров, развитие умений организовывать и 

руководить процессами подготовки и проведения двусторонних и 

многосторонних дипломатических переговоров с соблюдением всех 

этапов и учетом национальных и личностных стилей, навыков выбора и  

разработки  индивидуальной либо групповой стратегии переговоров 

The purpose of studying the discipline is to improve skills of preparation and 

conducting negotiations.Discipline is designed for knowledge of  technicians, 

technologies and approaches in the organization of effective negotiations, the 

development of skills to organize and manage the process of preparation and 

holding of bilateral and multilateral diplomatic negotiations in accordance 

with all the steps and based on national and personal styles, skills of choice 

and development of individual or group strategy of negotiations 

Талап етілмейді 

не требуется 

not required 

 

 


