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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / 
Passport of Education Program  

Қолдану саласы 
 
 
Область применения 
 
 
Application area 

Білім беру бағдарламасы халықаралық қатынастар саласындағы 
әлеуметтік ғылымдар магистрлерін дайындауға арналған 
 
Образовательная программа направлена на подготовку магистров 
социальных наук в области международных отношений 
 
The educational program is designed to prepare masters of social 
sciences with the major of international relations 

Білім беру бағдарламасының 
коды мен атауы 
Код и наименование 
образовательной программы  
The code and name of 
education program 

«7М03107 – Халықаралық қатынастар» 
 
«7М03107 – Международные отношения»  
 
«7М03107 –  International Relations»  
 

Нормативтік-құқықтық 
қамтылуы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нормативно-правовое 
обеспечение  
 
 
 
 

«Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Қазақстан 
Республикасының Заңы (08.01.2021 берілген өзгерістер мен 
толықтыруларымен) 
«Ғылым туралы» 2011 жылғы 18 ақпандағы № 407-IV Қазақстан 
Республикасының Заңы (28.10.2019 берілген өзгерістер мен 
толықтыруларымен) 
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 
жылғы 23 қарашадағы № 416-V Заңы (11.01.2021 берілген 
өзгерістер мен толықтырулармен) 
Жоғары білім МЖББС (31.10.2018, № 604) 
Жоғарғы және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 
білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары 
қызметінің үлгілік ережелері (30.10.2018, № 595; 24.12.2020 
берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) 
Кредиттік технология бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру 
ережелері (20.04.2011, № 152; 12.10.2018 берілген өзгерістер мен 
толықтыруларымен) 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды 
дайындау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы 
(13.10.2018 ж., № 569; 05.06.2020 берілген өзгерістер мен 
толықтыруларымен) 
2017 жылғы 11 мамырдағы № 130 Қазақстан Республикасының 
ұлттық қызметтер жіктеуіші 
Қазақстан Республикасы Ұлттық біліктілік жүйесінің 2012 жылғы 
28 қыркүйектегі № 444 
Консулдық қатынастар туралы Вена конвенциясы (1963 жылғы 
24 сәуір) 
Дипломатиялық қатынастар туралы Вена конвенциясы (1961 
жылғы 18 сәуір) 
Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының 2020-2030 жылдарға 
арналған тұжырымдамасы 
«Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңы 
 
Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об 
образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
08.01.2021 г.) 
Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 407-IV 
«О науке» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
28.10.2019 г.) 
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The regulatory and legal 
support 

Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V «О 
государственной службе Республики Казахстан» (с изменениями 
и дополнениями по состоянию на 11.01.2021 г.) 
ГОСО высшего образования  (31.10.2018 г., № 604)  
Типовые правила деятельности организаций образования, 
реализующих образовательные программы высшего и (или) 
послевузовского образования (30.10.2018 г., №595; с изменениями 
и дополнениями по состоянию на 24.12.2020 г.) 
Правила организации учебного процесса по кредитной 
технологии обучения от 20.04.2011 года № 152 (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 12.10.2018 г.) 
Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и 
послевузовским образованием (13.10.2018 г., № 569; с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 05.06.2020 г.) 
Национальный классификатор занятий Республики Казахстан от 
11.05.2017, № 130 
Национальные квалификационные рамки Республики Казахстан 
от 28.09.2012, № 444 
Венская конвенция о консульских сношениях (от 24 апреля 1963 
г.) 
Венская конвенция о дипломатических сношениях (от 18 апреля 
1961 г.) 
Концепция внешней политики Республики Казахстан на 2020-
2030 годы 
Закон Республики Казахстан «О дипломатической службе 
Республики Казахстан» 
 
Law “On Education” of the Republic of Kazakhstan dated July 27, 
2007 No. 319-III (as amended on 08.01.2021) 
Law “On Science” of the Republic of Kazakhstan dated February 18, 
2011 No. 407-IV (as amended on 28.10.2019) 
Law “On the Civil Service of the Republic of Kazakhstan” of the 
Republic of Kazakhstan dated November 23, 2015 No. 416-V (as 
amended on 11.01.2021) 
State General Education Standard of higher education (October 31, 
2018, No. 604) 
Standard rules for the activities of educational organizations that 
implement educational programs of higher and (or) postgraduate 
education (October 30, 2018, No. 595; amended on 24.12.2020) 
Rules for the Organization of the Educational Process on Credit 
Technology of Education (April 20, 2011, No. 152; amended on 
12.10.2018) 
October 12, 2018, No. 563) 
Classifier of Training Programs for Personnel with Higher and Post-
Graduate Education (October 13, 2018, No. 569; amended on 
05.06.2020) 
National Classifier of Occupations of the Republic of Kazakhstan 
dated November 05, 2017, No. 130. 
The National Qualification Framework of the Republic of Kazakhstan 
of September 28, 2012, No. 444 
http://www.enbek.gov.kz/ru/node/345578  
Vienna Convention on Consular Relations (April 24, 1963) 
Vienna Convention on Diplomatic Relations (April 18, 1961) 
Concept of the Foreign Policy of the Republic of Kazakhstan for 2020-
2030 
Law of the Republic of Kazakhstan “On the Diplomatic Service of the 
Republic of Kazakhstan” 

http://www.enbek.gov.kz/ru/node/345578
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Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки 
в рамках образовательной программы / Profile map of education program  

ББ мақсаты 
 
 
 
 
Цель ОП  
 
 
 
 
 
Objective of EP 

Ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметті жүзеге асыруға 
қабілетті халықаралық саяси және саяси-экономикалық 
қатынастар саласы бойынша іргелі білім мен кәсіби 
құзыреттілікке ие магистрлерді даярлау 
 
Подготовка магистров, обладающих фундаментальными знаниями 
и профессиональными компетенциями в сфере международных 
политических и социально-экономических отношений, способных 
к реализации научно-исследовательской и педагогической 
деятельности 
 
To prepare masters, who have fundamental knowledge and 
professional competence in the field of international political and 
political-economic relations capable of carrying out research and 
teaching activities 

Білім беру бағдарламасының 
тұжырымдамасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
Концепция образовательной 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
The concept of education 
program 

Білім беру бағдарламасы бойынша оқу нәтижелері оқытылатын 
пәндерінің кәсібіне сәйкес мамандандырылған және жүйелі түрде 
ғылыми-әдістемелік қызметпен айналысатын ғылыми-
педагогикалық кадрлармен, және зерттеудің теориялары мен 
әдістері, сонымен бірге ізденіс және аналитикалық жұмыстарын 
тереңдетіп оқуға бағытталған элективті курстары арқылы 
оқытуды дараландырудың есебінен, өзіндік жұмыстарын орындау 
және МҒЗЖ, белсенді оқыту әдістерін қолдану арқылы 
қамтамасыз етіледі 
 
Достижение результатов обучения по образовательной программе 
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 
специализацию, соответствующую профилю преподаваемых 
дисциплин, и систематически занимающимися научной и научно-
методической деятельностью, за счет индивидуализации обучения 
через элективные курсы, направленные на углубленное изучение 
теории и методов исследования, а также поисковую и 
аналитическую работу, за счет выполнения самостоятельной 
работы и НИРМ, использования методов активного обучения 
  
Achievement of learning outcomes for the educational program is 
provided by scientific and pedagogical staff with a specialization 
relevant to the fields of subjects taught, and systematically engaged in 
scientific and methodological activities, due to the individualization of 
training through elective courses aimed at in-depth study of the theory 
and methods of research, as well as research and analytical work, 
through the implementation of independent work and SRWM, using 
active learning methods 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  
Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже 
 
 
Присуждаемая степень 
 
 
Awarded degree 

«7М03107 – Халықаралық қатынастар» білім беру бағдарламасы 
бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі 
 
Магистр социальных наук по образовательной программе 
«7М03107  – международные отношения»  
 
Master of Social Sciences on the education program «7М03107 –  
International Relations» 

Маманның лауазымдарының Мемлекеттік қызметші, елші, консул, атташе, эксперттік кеңесші, 
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тізімі 
 
 
Перечень должностей 
специалиста 
 
 
List of a specialist’s positions 

сарапшы, ғылыми қызметкер, халықаралық қатынастар маманы,  
оқытушы 
 
Государственный служащий, посол, консул, атташе, эксперт-
консультант, аналитик, научный работник, преподаватель, 
специалист по международным вопросам, обозреватель 
 
Civil servant, ambassador, consul, attache, expert, consultant, analytic, 
scientific specialist, teacher, international affairs expert, observer 

Кәсіби қызмет саласы 
 
 
Область профессиональной 
деятельности 
 
  
The area of professional activity 

Сыртқы саяси  әрекеттер, мемлекетаралық ынтымақтастық, 
ғылыми-зерттеу саласы, әлеуметтік сала, оқытушылық қызмет 
 
Внешнеполитическая деятельность, межгосударственное 
сотрудничество, научно-исследовательская деятельность, 
социальная сфера, педагогическая деятельность 
 
Foreign policy activities, interstate cooperation, research activities, 
social sphere, pedagogical activity 

Кәсіби қызмет объектісі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект  профессиональной 
деятельности  
 
 
 
 
 
 
 
 
The object of professional 
activity 

Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі, 
мемлекеттік ведомстволар және халықаралық сипаттағы 
мемлекеттік басқару органдары, халықаралық ұйымдар, 
трансұлттық корпорациялар, қазақстандық және шетелдік кәсіби 
мекемелер, Қазақстандық және шетелдік бизнес-құрылымдар, 
халықаралық қатынастармен байланыстағы немесе халықаралыө 
мәселелермен айналысатын коммерциялық емес және қоғамдық 
ұйымдар, бұқаралық ақпарат құралдарының редакциялары, 
халықаралық сипаттағы академиялық және ғылыми-зерттеу 
ұйымдары 
 
Министерство иностранных дел Республики Казахстан, 
государственные ведомства и органы государственного 
управления международного профиля, международные 
организации, транснациональные корпорации, казахстанские и 
зарубежные бизнес-структуры, некоммерческие и общественные 
организации, поддерживающие международные связи или 
занимающиеся международной проблематикой, редакции средств 
массовой информации, академические и научно-
исследовательские организации международного профиля 
 
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan, 
governments and government agencies of international profile, 
international organizations, transnational corporations, Kazakhstan and 
foreign business structures, non-profit and public organizations 
supporting international relations or dealing with international issues, 
media editorial, academic and scientific international research 
organizations 

Кәсіби қызмет функциялары 
мен түрлері 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ақпараттық және сараптамалық-аналитикалық - жеке және 
топтық талдамалық жұмыстарды, соның ішінде шет тілдерінде, 
кәсіби халықаралық байланыстар желісін құру; 
Ұйымдастырушылық-басқарушылық - халықаралық бейіндік 
мекемелерде ұйымдастырушылық және басқарушылық 
жұмыстарды жүргізу, халықаралық мәселелер бойынша 
ақпаратты жинау және талдау, сараптамалық бағалау мен 
ұсыныстар дайындау, іскерлік хат алмасу, халықаралық 
келіссөздерді, кездесулерді, конференцияларды, семинарларды 
ұйымдастыру;  
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Функции и виды 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Functions of professional 
activity 

Жобалық – халықаралық сипаттағы жобалар мен 
бағдарламаларды ұйымдастыру, топ жетекшісінің міндеттерін 
орындау; 
Ғылыми-зерттеу және педагогикалық - халықаралық қатынастар 
саласында ғылыми зерттеулер жүргізу, ғылыми, оқу-әдістемелік 
жұмыстарды жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу, білім 
алушылардың білім беру бағдарламаларын және жеке оқу 
траекториясын жобалау 
 
Информационная и экспертно-аналитическая – ведение 
индивидуальной и групповой аналитической работы, в том числе 
на иностранных языках, создание сети профессиональных 
международных контактов; 
Организационно-управленческая – ведение организационной и 
административной работы в учреждения международного 
профиля, сбор и анализ информации по международной 
проблематике, подготовка экспертных оценок и предложений, 
ведение деловой переписки, организация международных 
переговоров, встреч, конференций, семинаров; 
Проектная – организация проектов и программ международного 
профиля, выполнение обязанностей руководителя группы; 
Научно-исследовательская и педагогическая – проведение 
исследований в области международных отношений, 
планирование, организация и ведение научной, учебной и учебно-
методической работы, проектирование образовательных 
программ и индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся 
 
Informational and expert-analytical – conducting individual and group 
analytical work, including in foreign languages, creating a network of 
professional international contacts; 
Organizational and managerial – conducting organizational and 
administrative work in international institutions, collecting and 
analyzing information on international issues, preparing expert 
assessments and proposals, conducting business correspondence, 
organizing international negotiations, meetings, conferences, seminars 
Project – organization of projects and programs of international 
profile, acting as head of group; 
Research and pedagogical – carrying out research in the field of 
international relations, planning, organizing and maintaining scientific, 
educational and methodical work, designing educational programs and 
individual educational trajectories of students 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций/ Map/profile of Competences 
 
 
 

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 
Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК)/ 
General professional competences 

(GPC) 

Оқыту нәтижелері (ОПК мөлшері)/ 
Результаты обучения (единицы ОПК)/ 

The result of training(GPC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 
(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 
результаты обучения (единицы компетенций)/ 

The name of courses that form the results of training (units of 
competences) 

ЖЖҚ1 - Іскерлік байланыстарды 
жүргізу және шет тілінде зерттеу 
жүргізу, білім беру қызметін 
дербес жүзеге асыра білу, 
жоғарғы кәсіби деңгей  
ОПК1 – Способность вести 
деловые коммуникации и 
проводить исследования на 
иностранном языке, способность 
к самостоятельному ведению 
педагогической деятельности, 
высокая степень 
профессиональной мобильности 
GPC1 - The ability to conduct 
business communications and 
research in a foreign language, the 
capacity to maintenance 
independently teaching activities, a 
high degree of professional 
mobility 

ОН1 – Уақыт пен ақпараттық қашықтықты 
ескере отырып, тәуелсіз ғылыми 
зерттеулер жүргізу кезінде теория мен 
әдіснамалық білімді, сонымен қатар 
халықаралық қатынастар мен әлемдік 
саясаттың өзекті мәселелерін қолданбалы 
талдау дағдыларын қолдану; теориялық 
гипотезаларды сыни тұрғыдан түсінуге 
және қазіргі заманғы халықаралық жүйені 
және аймақтық ішкі жүйелерді зерттеуде 
инновациялық тәсілдерді қолдануға 
негізделген нәтижелердің сенімділігі, 
толықтығы мен нақтылығын қамтамасыз 
ету 
РО1 – Применять знания по теории и 
методологии, а также навыки прикладного 
анализа актуальных вопросов 
международных отношений и мировой 
политики при проведении 
самостоятельных научных исследований с 
учетом временных и информационных 
лагов; обеспечивать достоверность, 
полноту и содержательность полученных 
выводов на основе критического 
осмысления теоретических гипотез и 
применения инновационных подходов к 
изучению современной международной 

1. Ғылым тарихы және философиясы  / История и 
философия науки / History and Philosophy of Science 
2. Халықаралық қатынастарды зерттеу әдістері / Методы 
исследования международных отношений / Research Methods 
in International Relations 
3. Халықаралық қатынастарды талдаудағы инновациялық 
тәсілдер / Инновационные подходы к анализу 
международных отношений / Innovative approaches to the 
analysis of international relations 
4. Халықаралық қатынастар теориясы / Теория 
международных отношений / Theory of International Relations 
5. Жаһандық проблемаларды шешуде қолданылатын әдістер 
/ Прикладные методы решения глобальных проблем 
международных отношений / Applied methods for solving 
global problems 
6. Халықаралық қатынастардағы акторлық / Акторность в 
международных отношениях / Actorness of International 
Relations 
7. 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 
8. Жаһандық басқару / Глобальное управление / Global 
Governance 
9. Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы / Научно-
исследовательская работа магистранта / Scientific-research 
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системы и региональных подсистем 
RT1 – To apply knowledge of theory and 
methodology, as well as skills of applied 
analysis of relevant issues of international 
relations and world politics when conducting 
independent scientific research taking into 
account time and information lags; ensure the 
reliability, completeness and pithiness of the 
findings based on a critical understanding of 
theoretical hypotheses and the application of 
innovative approaches to the study of the 
modern international system and regional 
subsystems 

work of graduate students 
10. Зерттеу практикасы / Исследовательская практика / 
Research practice  
11. Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау / 
Оформление и защита магистерской диссертации / 
Accomplishment and defense of Master’s degree thesis 

OH2 – Саяси шешімдерді әзірлеу 
мақсатында халықаралық қатынастардың, 
жаһандық және аймақтық қауіпсіздіктің 
өзекті мәселелері бойынша аналитикалық 
материалдар дайындау, қауіп-қатерлерді 
болжау және оларға жауап қайтарудың 
жолдарын анықтау 
РО2 – Готовить аналитические материалы 
по актуальным вопросам международных 
отношений, глобальной и региональной 
безопасности, а также прогнозировать 
риски и определять пути реагирования на 
них с целью выработки политических 
решений 
RT2 – To prepare analytical materials on 
pressing issues of international relations, 
global and regional security, as well as 
forecast risks and determine ways of 
responding to them in order to develop 
political decisions 

1. Шетел тілі (кәсіби) / Иностранный язык 
(профессиональный) /Foreign Language (Professional) 
2. Халықаралық қатынастарды зерттеу әдістері / Методы 
исследования международных отношений / Research Methods 
in International Relations 
3. Халықаралық қатынастарды талдаудағы инновациялық 
тәсілдер / Инновационные подходы к анализу 
международных отношений / Innovative approaches to the 
analysis of international relations 
4. Халықаралық қатынастар теориясы / Теория 
международных отношений / Theory of International Relations 
5. Жаһандық проблемаларды шешуде қолданылатын 
әдістер / Прикладные методы решения глобальных проблем 
международных отношений / Applied methods for solving 
global problems 
6. Халықаралық қауіпсіздіктің сыни түйіндері: кешенді 
тәсілдер / Критические узлы международной безопасности: 
комплексный подход / Critical nodes of international security: 
an integrated approach 
7. Жаһандану және тұрақты даму: сыни ойлау / 
Глобализация и устойчивое развитие: критическое 
осмысление / Globalization and sustainable development: 
critical thinking 
8. Әлемдік саясатта  релевантты мегатрендтер / 
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Релевантные мегатренды в мировой политике / Relevant 
megatrends in world politics 
9. Көпполярлы әлемнің қалыптасуындағы панорамдық 
көзқарас / Панорамное видение формирующегося 
многополярного мира / Panoramic vision of the emerging 
multipolar world 
10. Жаңа буын халықаралық қақтығыстарды алдын алу 
механизмдері / Превентивные механизмы урегулирования  
конфликтов нового поколения / Preventive conflict resolution 
mechanisms of a new generation 
11. 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 
12. Халықаралық қауіпсіздіктегі ядролық фактор / 
Ядерный фактор в международной безопасности / Nuclear 
factor in international security 
13. Жаһандық басқару / Глобальное управление / Global 
Governance 
14. Өркениеттік даму контекстіндегі халықаралық 
терроризм / Международный терроризм в контексте 
цивилизационного развития / International terrorism in the 
context of civilizational development 
12. Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы / Научно-
исследовательская работа магистранта / Scientific-research 
work of graduate students 
13. Зерттеу практикасы / Исследовательская практика / 
Research practice  
15. Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау / 
Оформление и защита магистерской диссертации / 
Accomplishment and defense of Master’s degree thesis 

ЖЖҚ2 - Белгілі бір халықаралық 
жағдайды жан-жақты бағалау 
және Қазақстан 
Республикасының сыртқы 
саясатына және ұлттық 

ОН3  – Оқу-әдістемелік, оқу-көмекші және 
оқу-аналитикалық қызметті жүзеге асыру, 
халықаралық қатынастарды зерттеу 
бойынша жаңа курстарды әзірлеу және 
енгізу 

1. Жоғары мектеп педагогикасы / Педагогика высшей 
школы / Higher School Pedagogy 
2. Басқару психологиясы  / Психология управления / 
Management psychology 
3. Халықаралық қатынастарды зерттеу әдістері / Методы 



Ф ЕНУ 708-02-21 Образовательная программа. Издание второе 

қауіпсіздігіне әсерін анықтау, 
жаңа зерттеу әдістерін өз 
бетінше меңгеру қабілеті 
ОПК2 - Способность проводить 
комплексную оценку конкретной 
международной ситуации и 
выявлять её влияние на 
внешнюю политику и 
национальную безопасность 
Республики Казахстан, 
способность к самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования 
GPC2 - The ability to conduct a 
comprehensive assessment of a 
specific international situation and 
identify its impact on the foreign 
policy and national security of the 
Republic of Kazakhstan, the ability 
to independently learn new research 
methods 

РО3 – Осуществлять учебно-методическую, 
учебно-вспомогательную и учебно-
аналитическую деятельность, 
разрабатывать и внедрять новые курсы по 
изучению международных отношений 
RT3 – To carry out educational-methodical, 
educational-auxiliary and educational-
analytical activities, to develop and introduce 
new courses on the study of international 
relations 

исследования международных отношений / Research Methods 
in International Relations 
4. Халықаралық қатынастарды талдаудағы инновациялық 
тәсілдер / Инновационные подходы к анализу 
международных отношений / Innovative approaches to the 
analysis of international relations 
5. Әлемдік саясатта релевантты мегатрендтер / 
Релевантные мегатренды в мировой политике / Relevant 
megatrends in world politics 
6. Көпполярлы әлемнің қалыптасуындағы панорамдық 
көзқарас / Панорамное видение формирующегося 
многополярного мира / Panoramic vision of the emerging 
multipolar world 
7. Халықаралық қатынастардағы акторлық / Акторность в 
международных отношениях / Actorness of International 
Relations 
8. Педагогикалық практика / Педагогическая практика / 
Teaching internship 

Кәсіби құзыреттілік/  
Профессиональные 

компетенции (ПК) / Professional 
Competences (PC) 

Оқыту нәтижелері (ПК мөлшері)/ 
Результаты обучения (единицы ПК) /  

The result of training (PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) 
пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих результаты 
обучения (единицы компетенций)/ 

The name of courses that form the results of training (units of 
competences)  

 
КҚ1 - Жаһандану үрдісінің түрлі 
аспектілерін жаһандық басқару 
мәселелерін, қауіпсіздікке 
қатысты қауіптер мен қатерлерге 
жауап беру стратегиясын, 
халықаралық қатынастардағы 
акторлардың стратегияларын 
жан-жақты талдау қабілеті 
ПК1 – Способность комплексно 

ОН4 – Ынтымақтастық мақсатында 
серіктестермен сындарлы диалог құру, 
әртүрлі позицияларды талдау негізінде 
іскери хат алмасу және тиімді келіссөздер 
жүргізу және қолайлы шарттар бойынша 
келісімге келу үшін ымыраға келу 
РО4 – Выстраивать конструктивный диалог 
с партнерами с целью сотрудничества, 
вести деловую переписку и эффективные 
переговоры на основе анализа различных 

1. Шетел тілі (кәсіби) / Иностранный язык 
(профессиональный) /Foreign Language (Professional) 
2. Басқару психологиясы  / Психология управления / 
Management psychology 
3. Келіссөздер процесі: жеткіліктілік шешім қабылдау / 
Переговорный процесс: адекватность принятия решений / 
The negotiation process: the adequacy of decision-making 
4. Халықаралық қауіпсіздік саласында бейбітшілік пен 
бейбітшілік құрылысты қамтамасыз ету / 
Миростроительство и поддержание мира в сфере 
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анализировать различные 
аспекты процесса глобализации 
и проблему глобального 
управления, стратегии 
реагирования на вызовы и 
угрозы безопасности, стратегии 
акторов международных 
отношений 
PC1 - Ability to comprehensively 
analyze various aspects of the 
globalization process and the 
problem of global governance, 
strategies for responding to security 
challenges and threats, strategies of 
actors in international relations 

позиций и находить компромисс для 
достижения соглашения на приемлемых 
условиях 
RT4 – To build a constructive dialogue with 
partners for the purpose of cooperation, 
conduct business correspondence and 
effective negotiations based on the analysis of 
various positions and find a compromise to 
reach an agreement on acceptable terms 

обеспечения международной безопасности / Peace-building 
and peace-keeping in terms of providing international security 
5. Еуропалық дипломатияның эволюциясы (Ж.Моне 
бойынша) / Эволюция европейской дипломатии (по проекту 
Ж.Моне) / Evolution of European diplomacy (by J.Monnet 
project) 

 
 

OH5 – Ғаламдық және аймақтық деңгейде 
саяси, әлеуметтік және экономикалық 
оқиғалардың ықтимал дамуын ғылыми 
талдау, бағалау және болжау әдістерін 
пайдалану, Қазақстан Республикасының 
мүдделерін ескере отырып, халықаралық 
қатысушылардың стратегиясы мен 
тактикасын бағалау үшін әртүрлі 
құралдарды қолдану 
РО5 – Применять методы  научного 
анализа, оценки и прогнозирования 
вероятного развития политических, 
социальных и экономических событий на 
глобальном и региональном уровне, 
использовать различные инстументы для 
оценки стратегии и тактики 
международных акторов с учетом 
интересов Республики Казахстан 
RT5 – To apply methods of scientific analysis, 
assessment and forecasting the likely 
development of political, social and economic 
events at the global and regional levels, use 
various tools to evaluate the strategies and 
tactics of international actors, taking into 
account the interests of the Republic of 
Kazakhstan 

1. Халықаралық қатынастарды зерттеу әдістері / Методы 
исследования международных отношений / Research Methods 
in International Relations 
2. Халықаралық қатынастарды талдаудағы инновациялық 
тәсілдер / Инновационные подходы к анализу 
международных отношений / Innovative approaches to the 
analysis of international relations 
3. Жаһандану және тұрақты даму: сыни ойлау / Глобализация 
и устойчивое развитие: критическое осмысление / 
Globalization and sustainable development: critical thinking 
4. Әлемдік саясатта релевантты мегатрендтер / 
Релевантные мегатренды в мировой политике / Relevant 
megatrends in world politics 
5. Көпполярлы әлемнің қалыптасуындағы панорамдық 
көзқарас / Панорамное видение формирующегося 
многополярного мира / Panoramic vision of the emerging 
multipolar world 
6. 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 
7. Жаһандық басқару / Глобальное управление / Global 
Governance 
8. Өркениеттік даму контекстіндегі халықаралық терроризм 
/ Международный терроризм в контексте цивилизационного 
развития / International terrorism in the context of civilizational 
development 
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ОН6 – Қазіргі халықаралық ахуалда еркін 
жүріп, жаһандық үрдістерді талқылауға 
қатысу және қазіргі кезеңде Қазақстан 
Республикасының сыртқы саясатының 
міндеттерін іске асыру үшін практикалық 
ұсыныстар жасау 
PO6 – Свободно ориетироваться в 
современной международной ситуации, 
участвовать в дискуссиях по вопросам 
глобальных трендов и выработке 
практических рекомендаций для 
реализации задач внешней политики РК на 
современном этапе 
RT6 – Freely navigate in the current 
international situation, participate in 
discussions on global trends and develop 
practical recommendations for realizing the 
tasks of the foreign policy of the Republic of 
Kazakhstan at the present stage 

1. Халықаралық қатынастар теориясы / Теория 
международных отношений / Theory of International Relations 
2. Жаһандық проблемаларды шешуде қолданылатын 
әдістер / Прикладные методы решения глобальных проблем 
международных отношений / Applied methods for solving 
global problems 
3. Халықаралық қауіпсіздіктің сыни түйіндері: кешенді 
тәсілдер / Критические узлы международной безопасности: 
комплексный подход / Critical nodes of international security: 
an integrated approach 
4. Жаһандану және тұрақты даму: сыни ойлау / 
Глобализация и устойчивое развитие: критическое 
осмысление / Globalization and sustainable development: 
critical thinking 
5. Ақпараттық қауіпсіздік және сандық дипломатия / 
Информационная безопасность и цифровая дипломатия / 
Information Security and Digital Diplomacy 
6. Еуропалық дипломатияның эволюциясы (Ж.Моне 
бойынша) / Эволюция европейской дипломатии (по проекту 
Ж.Моне) / Evolution of European diplomacy (by J.Monnet 
project) 
7. Әлемдік саясатта  релевантты мегатрендтер / 
Релевантные мегатренды в мировой политике / Relevant 
megatrends in world politics 
8. Көпполярлы әлемнің қалыптасуындағы панорамдық 
көзқарас / Панорамное видение формирующегося 
многополярного мира / Panoramic vision of the emerging 
multipolar world 

ОН7 – Халықаралық және аймақтық 
қауіпсіздікке төнетін қатерлерге саналы баға 
беру, қақтығыстардың әлеуетін және оның 
өршуі мен өршіп кету ықтималдығын 
анықтау, дағдарыстық жағдайлардың алдын 
алу және шешу бойынша шараларды ұсыну, 
медиация дағдыларын және тараптарды 
қолдану 
PO7 – Давать обоснованную оценку угрозам 

1. Басқару психологиясы  / Психология управления / 
Management psychology  
2. Жаһандық проблемаларды шешуде қолданылатын 
әдістер / Прикладные методы решения глобальных проблем 
международных отношений / Applied methods for solving 
global problems 
3. Халықаралық қауіпсіздіктің сыни түйіндері: кешенді 
тәсілдер / Критические узлы международной безопасности: 
комплексный подход / Critical nodes of international security: 
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международной и региональной 
безопасности выявлять конфликтогенный 
потенциал и степень вероятности его 
эскалации и деэскалации, предлагать меры 
по предотвращению и урегулированию 
кризисных ситуаций, применять навыки 
медиаторства и примерения сторон 
RT7 – To give a reasonable assessment of 
threats to international and regional security, 
identify conflict potential and the likelihood of 
its escalation and de-escalation, propose 
measures to prevent and resolve crisis 
situations, apply mediation skills and try on 
parties 
 

an integrated approach 
4. Халықаралық қауіпсіздік саласында бейбітшілік пен 
бейбітшілік құрылысты қамтамасыз ету / 
Миростроительство и поддержание мира в сфере 
обеспечения международной безопасности / Peace-building 
and peace-keeping in terms of providing international security 
5. Ақпараттық қауіпсіздік және сандық дипломатия / 
Информационная безопасность и цифровая дипломатия / 
Information Security and Digital Diplomacy 
6. Келіссөздер процесі: жеткіліктілік шешім қабылдау / 
Переговорный процесс: адекватность принятия решений / 
The negotiation process: the adequacy of decision-making 
7. Жаңа буын халықаралық қақтығыстарды алдын алу 
механизмдері / Превентивные механизмы урегулирования  
конфликтов нового поколения / Preventive conflict resolution 
mechanisms of a new generation 
8. 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 
9. Халықаралық қауіпсіздіктегі ядролық фактор / Ядерный 
фактор в международной безопасности / Nuclear factor in 
international security 
10. Өркениеттік даму контекстіндегі халықаралық терроризм 
/ Международный терроризм в контексте цивилизационного 
развития / International terrorism in the context of civilizational 
development 
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3 Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / Content of the education program 
 

Модуль атауы 
және коды 

Название и код 
модуля 

Module name and 
code 

Пәннің коды 
Код 

дисциплины  
Course code 

Пән атауы 
Наименование дисциплины 

Course name 

Цикл, 
компонент           

Цикл, 
компонент 

Cycle, 
component 
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Я
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IW
 

1 семестр /1 семестр / Semester 1 
EDUC 51001 
Магистерлік 
дайындықтың 
әдістемесі 
Методология 
магистерской 
подготовки 
Methodology of 
Master Training 

ShT 5203 
IYa  5203 
FL 5203 

Шетел тілі (кәсіби) 
Иностранный язык 
(профессиональный) 
Foreign language (professional) 

БП ЖООК 
БД ВК 
BD UK 
 

Ағылшын 
Английски
й  
English 

4  37  83 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖЖҚ1 
ОПК1 
GPC1 
КҚ1  
ПК1 
PC1 

Шетел тілдері 
кафедрасы 
Кафедра 
иностран-ных 
языков 
Foreign 
Languages 
Department 

GTF 5204 
IFN 5204 
HPS 5204 

Ғылым тарихы және 
философиясы 
История и философия науки 
History and Philosophy of 
Science 

БП ЖООК 
БД ВК 
BD UK 
 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

4 15 23  82 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖЖҚ1  
ОПК1 
GPC1 
 

Философия  
Философии 
Philosophy 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 
INRE 52002 
Теориялық-зерттеу 
модуль                                                               
Теоретико-
исследовательский 
модуль                                                    
Theoretical-Research 
Module  

HKZA 5205 
MIMO 5205 
RMIR 5205 

Халықаралық қатынастарды 
зерттеу әдістері 
Методы исследования 
международных отношений 
Research Methods of 
International Relations 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖЖҚ1 
ОПК1 
GPC1 
ЖЖҚ2  
ОПК2 

GPC2  
КҚ1  
ПК1 
PC1 

Халықаралық 
қатынастар 
Международн
ые отношения 
International 
Relations 

HKSIT 5205 
IPAMO 5205 
IAAIR 5205 

Халықаралық қатынастарды 
сараптаудағы инновациялық 
тәсілдер 
Инновационные подходы к 
анализу международных 
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отношений 
Innovative approaches to 
analysis in international 
relations 

  

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 
INRE 52003 
Халықаралық 
қатынастардағы 
қазіргі заманғы 
үрдістер трендтер 
Современные 
тренды 
международных 
отношений 
Modern trends in 
international relations 

ASRM  5206 
RMMP 5206 
RMWP 5206 

Әлемдік саясаттағы  
релевантты мегатрендтер 
Релевантные мегатренды в 
мировой политике 
Relevant megatrends in world 
politics 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖЖҚ1 
ОПК1 

GPC1 
ЖЖҚ2  
ОПК2 
GPC2  
КҚ1  
ПК1 
PC1 

Халықаралық 
қатынастар 
Международн
ые отношения 
International 
Relations 

 ZhPKA 5206 
 PMRGP 5206 
 AMSGP 5206 

Жаһандық проблемаларды 
шешуде қолданылатын 
әдістер 
Прикладные методы решения 
глобальных проблем 
международных отношений 
Applied methods for solving 
global problems 

ЖЖҚ1 
ОПК1 
GPC1  
КҚ1  
ПК1 
PC1 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 
INRE 52004  
ХХІ ғасырдағы 
халықаралық 
қақтығыстар 
Международные 
конфликты в XXI 
веке 
International conflicts 
in the 21st century 

ZhBHKM 
5207 
PMUKNP 
5207 
PCRMNG 
5207 

Жаңа буынның халықаралық 
қақтығыстарды алдын 
алудағы механизмдері 
Превентивные механизмы 
урегулирования  конфликтов 
нового поколения 
Preventive conflict resolution 
mechanisms of a new generation 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖЖҚ1 
ОПК1 

GPC1  
КҚ1  
ПК1 
PC1 

 

Халықаралық 
қатынастар 
Международн
ые отношения 
International 
Relations 

HKTB 5207 
APKP 5207 
AFCP 5207 

Заманауи халықаралық 
қатынастардағы қақтығыс 
әлеуетін талдау және болжау 
Анализ и прогнозирование 
конфликтогенного потенциала 
в современных 
международных отношениях  
Analysis and forecasting of 
conflict potential in modern 
international relations 

EDUC 51001 
Магистерлік 
дайындықтың 

МҒЗЖ  5401 
(1)                                     
NIRM  5401 

Магистранттың ғылыми 
зерттеу жұмысы 
Научно-исследовательская 

 Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 

7     Есеп 
Отчет   
Report 

ЖЖҚ1 
ОПК1 
GPC1 

Халықаралық 
қатынастар 
Международн
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әдістемесі 
Методология 
магистерской 
подготовки 
Methodology of 
Master Training 

(1) 
SRWG 5401 
(1) 
 

работа магистранта  
Scientific-research work of 
graduate students  

Kazakh/ 
Russian 

 ые отношения 
International 
Relations 

2 семестр /2 семестр / Semester 2  
EDUC 51001 
Магистерлік 
дайындықтың 
әдістемесі 
Методология 
магистерской 
подготовки 
Methodology of 
Master Training 

ZhMP 5201 
PVSh 5201 
HSP 5201 

Жоғары мектеп педагогикасы 
Педагогика высшей школы 
Higher School Pedagogy 

БП ЖООК 
БД ВК 
BD UK 
 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

4 15 22  83 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖЖҚ2  
ОПК2 
GPC2  
 

Әлеуметтік 
педагогика 
және өзін-өзі 
тану 
Социаль-ной 
педагогики и 
само-познания 
Social  
pedagogy and 
self-cognition 

BP 5202 
PU 5202 
MP 5202 

Басқару психологиясы 
Психология управления 
Management psychology 

БП ЖООК 
БД ВК 
BD UK 
 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

4 15 23  82 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖЖҚ2  
ОПК2 

GPC2  
КҚ1  
ПК1 
PC1 

INRE 52005 
Теориялық модуль                                                               
Теоретический 
модуль                                                    
Theoretical Module 

HKT 5301 
TMO 5301 
TIR 5301 

Халықаралық қатынастар 
теориясы 
Теория международных 
отношений 
Theory of International 
Relations 

КП ЖООК 
ПД ВК 
PD UK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖЖҚ1 
ОПК1 
GPC1  
КҚ1  
ПК1 
PC1 

Халықаралық 
қатынастар 
Международн
ые отношения 
International 
Relations 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 
INRE 52006 
Халықаралық 
қауіпсіздік 
Международная 
безопасность 
International security 

ZhBHK 5302 
KUMB 5302 
CNIS 5302 

Халықаралық қауіпсіздіктің 
сыни түйіндері: кешенді тәсіл 
Критические узлы 
международной безопасности: 
комплексный подход 
Critical nodes of international 
security: an integrated approach 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖЖҚ1 
ОПК1 
GPC1  
КҚ 1 
ПК1 
PC1 

Халықаралық 
қатынастар 
Международн
ые отношения 
International 
Relations 

HKKIA 5302 
MPMOB 5302 
PBPKS 5302 

Халықаралық қауіпсіздік 
саласында бейбітшілік пен 
бейбіт құрылысты қамтамасыз 
ету 
Миростроительство и 
поддержание мира в сфере 
обеспечения международной   
безопасности 
Peace-building and peace-
keeping in terms of providing 
international security 

КҚ 1 
ПК1 
PC1 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 
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INRE 52007 
Халықаралық 
ортада келіссөздер 
жүргізу 
Ведение 
переговоров в 
международной 
среде 
Negotiating in an 
international 
environment 

KPShK 5303 
PPAPR 5303 
NPADM 5303 

Келіссөздер процесі: шешім 
қабылдаудың адекваттылығы 
Переговорный процесс: 
адекватность принятия 
решений 
The negotiation process: the 
adequacy of decision-making 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚ 1 
ПК1 
PC1 

Халықаралық 
қатынастар 
Международн
ые отношения 
International 
Relations 

EDE 5303 
EED 5303 
EEuD 5303 
 
 

Еуропалық дипломатияның 
эволюциясы (Ж.Моне 
бойынша) 
Эволюция европейской 
дипломатии (по проекту 
Ж.Моне) 
Evolution of European 
diplomacy (by J.Monnet 
project) 

EDUC 51001 
Магистерлік 
дайындықтың 
әдістемесі 
Методология 
магистерской 
подготовки 
Methodology of 
Master Training 

МҒЗЖ  5401 
(2) 
NIRM  5401 
(2) 
SRWG 5401 
(2) 
 

Магистранттың ғылыми 
зерттеу жұмысы 
Научно-исследовательская 
работа магистранта  
Scientific-research work of 
graduate students 

 Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

7     Есеп 
Отчет   
Report 

ЖЖҚ1 
ОПК1 
GPC1 
 

Халықаралық 
қатынастар 
Международн
ые отношения 
International 
Relations 

1 курсқа барлық кредит  
 Итого кредитов за 1 курс  

Total credits for 1st year 

 
60 135 285  960    

3 семестр /3 семестр / Semester 3 
INRE 52008 
Әлемдік саяси жүйе 
Мировая 
политическая 
система 
World political 
system 

KAKPK 6304 
PVFMM 6304 
PVEMW 6304 

Көпполярлы әлемнің 
қалыптасуындағы 
панорамдық көзқарас 
Панорамное видение 
формирующегося 
многополярного мира 
Panoramic vision of the 
emerging multipolar world 
 
 

КП ЖООК 
ПД ВК 
PD UK 

Қазақ/ 
орыс/ 
ағылшын 
Казахский/ 
русский/ 
английский 
Kazakh/ 
Russian/ 
English  

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖЖҚ1 
ОПК1 
GPC1 
ЖЖҚ2  
ОПК2 
GPC2  
КҚ1  
ПК1 
PC1 

Халықаралық 
қатынастар 
Международн
ые отношения 
International 
Relations 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one  
INRE 52009 
Жаһандық даму 
дипломатиясы және 
қауіпсіздік 
мәселелері 

ZhTD6305 
 GUR 6305 
 GSD 6305 
 

Жаһандану және тұрақты 
даму: сыни ойлау 
Глобализация и устойчивое 
развитие: критическое 
осмысление 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 
 

Қазақ/ 
орыс/ 
ағылшын 
Казахский/ 
русский/ 

6 30 30  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖЖҚ1 
ОПК1 
GPC1 
КҚ 1 

Халықаралық 
қатынастар 
Международн
ые отношения 
International 
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Дипломатия 
глобального 
развития и вопросы 
безопасности 
Global Development 
Diplomacy and 
Security Issues 

Globalization and sustainable 
development: critical thinking 

английский 
Kazakh/ 
Russian/ 
English 

ПК1 
PC1 

Relations 

HKYaF 6305 
YaMB 6305 
NFIS 6305 

Халықаралық қауіпсіздіктегі 
ядролық фактор 
Ядерный фактор в 
международной безопасности 
Nuclear factor in international 
security 

Біреуін таңдау/Выбрать один/Choose one 
INRE 52010 
Жаһандық басқару 
теориясы мен 
практикасы 
Теория и практика 
глобального 
управления 
Theory and Practice 
of Global 
Governance 
 
 

ZhB 6306 
GU 6306 
GG 6306 

Жаһандық басқару 
Глобальное управление 
Global Governance 
 
 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

Қазақ/ 
орыс/ 
ағылшын 
Казахский/ 
русский/ 
английский 
Kazakh/ 
Russian/ 
English 

6 30 30  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖЖҚ1 
ОПК1 
GPC1 
КҚ 1 
ПК1 

PC1 

 Халықаралық 
қатынастар 
Международн
ые отношения 
International 
Relations 

HKA6306 
AMO 6306 
AIR 6306 

Халықаралық қатынастардағы 
акторлық  
Акторность в международных 
отношениях  
Actorness of International 
Relations 

ЖЖҚ1 
ОПК1 
GPC1 

ЖЖҚ2  
ОПК2 
GPC2  

Біреуін таңдау/Выбрать один/Choose one 
INRE 52011 
Халықаралық 
терроризм мен 
қауіпсіздіктің жаңа 
аспектілері  
Новые аспекты 
международного 
терроризма и 
безопасности 
New Aspects of 
International 
Terrorism and 
Security 

ODKHT6307 
MTKCR 6307 
ITCCD 6307 

Өркениеттік даму 
контекстіндегі халықаралық 
терроризм 
Международный терроризм в 
контексте цивилизационного 
развития 
International terrorism in the 
context of civilizational 
development 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

Қазақ/ 
орыс/ 
ағылшын 
Казахский/ 
русский/ 
английский 
Kazakh/ 
Russian/ 
English 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖЖҚ1 
ОПК1 
GPC1 

КҚ 1 
ПК1 
PC1 

Халықаралық 
қатынастар 
Международн
ые отношения 
International 
Relations 

AKSD 6307 
IBCD 6307 
ISDD 6307 

Ақпараттық қауіпсіздік және 
сандық дипломатия 
Информационная 
безопасность и цифровая 
дипломатия 
Information Security and Digital 
Diplomacy 

КҚ 1 
ПК1 
PC1 

EDUC 51001 
Магистерлік 
дайындықтың 
әдістемесі 
Методология 
магистерской 

PP 6208 
РР 6208 
TI  6208 

Педагогикалық практика 
Педагогическая практика 
Teaching internship 

БП ЖООК 
БД ВК 
BD UK 
 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

4     Есеп 
Отчет   
Report 

ЖЖҚ2  
ОПК2 

GPC2 
 

Халықаралық 
қатынастар 
Международн
ые отношения 
International 
Relations 
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подготовки 
Methodology of 
Master Training 
EDUC 51001 
Магистерлік 
дайындықтың 
әдістемесі 
Методология 
магистерской 
подготовки 
Methodology of 
Master Training 

МҒЗЖ 6401 
(3) 
NIRM  6401 
(3) 
SRWG 6401 
(3) 
 
 

Магистранттың ғылыми 
зерттеу жұмысы 
Научно-исследовательская 
работа магистранта 
Scientific-research work of 
graduate students 

 Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

4     Есеп 
Отчет   
Report 

ЖЖҚ1 
ОПК1 
GPC1 
 

Халықаралық 
қатынастар 
Международн
ые отношения 
International 
Relations 

4 семестр /4 семестр / Semester 4 
INRE 52002 
Теориялық-зерттеу 
модуль                                                               
Теоретико-
исследовательский 
модуль                                                    
Theoretical-Research 
Module 

ZP 6308 
IP 6308 
RP 6308 
 

Зерттеу практикасы 
Исследовательская практика 
Research practice 

КП ЖООК 
ПД ВК 
PD UK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

12     Есеп 
Отчет   
Report 

ЖЖҚ1  
ОПК1 
GPC1 
 

Халықаралық 
қатынастар 
Международн
ые отношения 
International 
Relations 

EDUC 51001 
Магистерлік 
дайындықтың 
әдістемесі 
Методология 
магистерской 
подготовкиof 
Methodology of 
Master Training 

МGZZh  6401 
(4) 
NIRM  6401 
(4) 
SRWG 6401 
(4) 
 

Магистранттың ғылыми 
зерттеу жұмысы 
Научно-исследовательская 
работа магистранта  
Scientific-research work of 
graduate students 

 Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

6     Есеп 
Отчет   
Report 

ЖЖҚ1 
ОПК1 
GPC1  
 

Халықаралық 
қатынастар 
Международн
ые отношения 
International 
Relations 

MFA 52012 
Қорытынды 
аттестаттау модулі 
Модуль итоговая 
аттестация  
Module of final 
assessment 

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және 
қорғау 
Оформление и защита магистерской 
диссертации 
Accomplishment and defense of Master’s degree 
thesis 
 

ҚА 
ИА 
FA 

 

12 

  

  МДР 
қорғау 
Защита 
МД 
Defense of 
degree 
work 

ЖЖҚ1  
ОПК1 
GPC1  
 

Халықаралық 
қатынастар 
Международн
ые отношения 
International 
Relations 

2 курсқа барлық кредит 
Итого кредитов за 2 курс   

Total credits for 2rd year 

 
60 90 120  450   

 

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

 
120 225 405  1410 
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4 Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі 
Cводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы 

Summary table displaying the amount of obtained credits within the modular education program 
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1 4 2 3 23 7    30 900 5 1   
2 4 3 2 23 7    30 900 5 1   

2 
3 5 2 3 22 4  4  30 900 4 2   
4 3 1   6 12  12 30 900  2   

Барлығы 
Всего  
 Total: 

12 8 8 68 24 12 4 12 120 3600 14 6 
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Білім беру үдерісін ұйымдастыру /Организация образовательного процесса/ 
Organization of educational process 

 
1. Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: Магистратураға түсетін 
университеттің түлектері білім беру бағдарламаларының топтары үшін кешенді тест 
тапсырады, олар шет тілінен тестін, білім беру бағдарламаларының кәсіби тестін, оқуға 
дайындықты анықтауға арналған тесттен тұрады. Магистратураға ағылшын тілінде білім 
алушылар білім беру бағдарламаларының топтары үшін кешенді ағылышын тілінде тест 
тапсырады және қазақ немесе орыс тілдерінде оқуға дайындықты анықтайтын (таңдау 
бойынша) тестілеуден өтеді. Магистратураға қабылдау жоғары білім берудің білім 
бағдарламаларын меңгерген тұлғалардың оқуға түсу емтихандарының нәтижелері бойынша 
конкурстық негізде жүзеге асырылады. Шетел азаматтарын магистратураға қабылдау ақылы 
негізде жүзеге асырылады. 
 
Особые вступительные требования: Выпускники ВУЗа, поступающие в магистратуру 
сдают комплексное тестирование по группам образовательных программ, состоящее из теста 
по иностранному языку, теста по профилю группы образовательных программ, теста на 
определение готовности к обучению. Лица, поступающие в магистратуру с английским 
языком обучения, сдают комлпексное тестирование, состоящее из теста по профилю группы 
образовательных программ на английском языке и  теста на определение готовности к 
обучению на казахском или русском языках (по выбору). Прием в магистратуру 
осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов лиц,  
освоивших образовательные программы высшего образования. Прием иностранных граждан 
в магистратуру осуществляется на платной основе.  
 
Specific admission requirements: University graduates enrolled on a master’s program take a 
comprehensive test for groups of education programs, consisting of a test in a foreign language, a 
test for the major of a group of education programs, a test for determining readiness for learning. 
Persons entering a master’s program with the English language of instruction, shall take a 
comprehensive test, consisting of a test on the major of a group of education programs in English 
and a test to determine readiness for learning in Kazakh or Russian (optional). Admission to a 
master’s program is carried out on a competitive basis based on the results of entrance examinations 
of persons who have a bachelor degree on education programs of higher education. Admission of 
foreign citizens to a master’s program is carried out on a fee basis. 
 
2. Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар: Алдыңғы білімді тану 
шарттары университеттің ішкі нормативтік құжаттары аясында жүзеге асырылады. Бейресми білім 
беру нәтижелерін растайтын құжат - аяқталу туралы куәлік. 
 
Особые условия для признания предшествующего обучения и результатов 
неформального обучения: Условие для признания предшествующего образования 
осуществляется в соответствии с действующими Правилами приема на обучение в 
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева. Документом, 
подтверждающим результаты неформального обучения, является сертификат о завершении 
обучения или свидетельство о завершении обучения.  
 
Specific arrangements for recognition of prior learning: The condition for the recognition of 
previous education is carried out in accordance with the current Rules for admission to study at the 
L.N. Gumilyov Eurasian National University. The document confirming the results of non-formal 
education is a diploma of completion or a certificate of completion.  
 



Ф ЕНУ 708-02-21 Образовательная программа. Издание второе 

3. Дәрежені беру талаптары мен ережелері: Оқудың барлық кезеңдерінде, соның ішінде 
магистратураның оқу түрлерінің бәрін қоса алғанда және қорытынды аттестацияны сәтті 
аяқтаған, кем дегенде 120 академиялық кредитті игерген тұлғаларға «7М03107 – 
Халықаралық қатынастар» білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі 
дәрежесі және жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом қосымшасымен 
(транскрипт) беріледі. 
 
Требования и правила присвоения степени: Лицам, освоившим не менее 120 
академических кредитов за весь период обучения, включая все виды учебной и научной 
деятельности магистранта, и успешно прошедшим итоговую аттестацию, присуждается 
степень «Магистр социальных наук по образовательной программе «7М03107 – 
Международные отношения» и выдается диплом о послевузовском образовании с 
приложением (транскрипт).  
 
Qualification requirements and regulations: Persons who have mastered no less than 120 
academic credits for the entire period of study, including all types of educational and research 
activities of the undergraduate, and successfully passed the final certification, are awarded the 
degree of Master of Social Sciences on the education program «7М03107 –  International 
Relations» and issued a diploma of postgraduate education with a transcript. 
 
4. Түлектердің кәсіби бейіні:  «7М03107 - Халықаралық қатынастар» білім беру 
бағдарламасында әлеуметтік ғылымдар магистрі дәрежесі бар түлектер сыртқы саясат және 
мемлекетаралық ынтымақтастық, ғылыми-зерттеу және оқытушылық қызмет саласында 
жұмыс істеуге қабілетті, сондай-ақ басқа да тиісті іс-шаралар. Бұдан басқа, ол аналитикалық 
әкімшілік және басқарушылық және сараптамалық кеңес беру функцияларын орындай 
алады. 
 
Профессиональный профиль выпускников: Выпускники, получившие степень – магистр 
социальных наук по образовательной программе «7М03107 – Международные отношения», 
имеют квалификацию для работы в сфере внешнеполитической деятельности и 
межгосударственного сотрудничества, научно-исследовательская и преподавательская 
деятельность, а также иные смежные виды деятельности. Кроме этого, он может 
осуществлять аналитические административно-управленческие и экспертно-
консультативные функции. 
 
Occupational profile/s of graduates: Graduates with a master’s degree - Master of Social Sciences 
on the education program "7M03107 - International Relations", are qualified to work in the field of 
foreign policy and interstate cooperation, research and teaching, as well as other related activities. 
In addition, it can perform analytical administrative and managerial and expert advisory functions. 
 
5. Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: ББ жүзеге асыру кезінде 
сабақтарда инновациялық технологиялар және оқытудың интерактивті әдістері 
қолданылады.   
 
Способы и методы реализации образовательной программы: При реализации ОП на 
учебных занятиях будут использованы инновационные технологии и интерактивные методы 
обучения. 
 
Methods and techniques for program delivery: For realization of EP innovation technologies and 
interactive methods of teaching are widely used in academic classes. 
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6. Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері:  Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, 
дағдылары, қабілеттері және құзыретіліктері) халықаралық жүйеге сәйкес келетін 100 
баллдық шкала бойынша әріптік жүйемен (қанғаттанарлық бағалар кемуіне қарай «А» -дан 
«D» -ге дейін, «қанағаттанарлықсыз» - «FХ», «F») 4 баллдық шкалаға келетін сандық 
эквивалентке сәйкес (кесте) 
 
Критерии оценки результатов обучения: 
Учебные достижения (знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся оцениваются в 
баллах по 100-бальной шкале, соответствующих принятой в международной практике 
буквенной системе (положительные оценки, по мере убывания, от «А» до «D», 
«неудовлетворительно» – «FХ», «F») с соответствующим цифровым эквивалентом по 4-х 
балльной шкале (Таблица). 
 
Assessment criteria of learning outcomes:  
Learning achievements (knowledge, skills, abilities and competencies) of students are scored 
according to a 100-point scale corresponding to the international letter grading system (positive 
grades, as they decrease, from «А» to «D», «unsatisfactory» – «FХ», «F») with the corresponding 
digital equivalent on a 4-point scale (see Table). 
 

Оқу жетістіктерін есепке алудың баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі, білім 
алушыларды дәстүрлі бағалау шкаласына және ECTS-ке ауыстыру 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, 
обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS  

Grade-rating letter system for assessing educational achievements of students with their 
transfer into the traditional grading scale and ECTS 

 
 Әріптік жүйе 

бойынша баға/Оценка 
по буквенной 

системе/  Evaluation 
by letter grading system 

Баллдардың сандық 
эквиваленті/ 
Цифровой 

эквивалент / 
Equivalent in numbers 

Баллдар (%-
түрінде)  

Баллы (%-ное 
содержание) 
Points ( in %) 

Дәстүрлі жүйе бойынша 
баға/Оценка по 

традиционной системе/ 
Assessment by traditional 

system 
А 4,0 95-100 Өте жақсы/Отлично/  

Excellent А- 3,67 90-94 
В+ 3,33 85-89 

Жақсы/Хорошо/ Good В 3,0 80-84 
В- 2,67 75-79 
С+ 2,33 70-74 
С 2,0 65-69 Қанағаттанарлық/ 

Удовлетворительно/ 
Satisfactory 

С- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D- 1,0 50-54 
FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз/ 

Неудовлетворительно/ 
Unsatisfactory 

F 0 0-24 

 


