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Prerequisites 

 

1 семестр /1 семестр / Semester 1  

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

 БП ТК 
БД КВ 
ВD EC 

Аймақтануға кіріспе. 
Введение в регионоведение.  
Introduction to Regional Studies. 

5 Пәнді игерудің мақсаты студенттерді аймақтану пәнінің 

мазмұнымен, оның қарастыратын негізгі мәселелерімен, басқа 

салалармен байланысын, ғылыми білімдерімен, кәсіби маман 

даярлауда атқаратын рөлімен таныстыру. Аймақтанудың 

әдіснамалық негіздерін, базалық тұжырымдамаларын, 

аймақтүзушілік факторларды, халықаралық және аймақаралық 

қатынастар жүйесіндегі аймақтар және аймақ елдерінің рөлі мен 

орнын қарастыру; елтану және аймақтанушылық зерттеулерде 

аймақтық зерттеу әдістерін қолданудың практикалық дағдыларын 

қалыптастыру; геосаяси трансформация жағдайында аймақтық 

саясат пен аймақтық ынтымақтастықтың негізгі проблемаларын 

объективті бағалай білуге дағдыландыру. 
Цель дисциплины - ознакомить студентов с содержанием предмета 

регионоведение, его основными проблемами и связью с другими 

сферами изучения, научными знаниями, его ролью в подготовке 

специалистов. Рассмотриваются методологические основы, 

основные концепции региональных исследований, 

регионообразующие факторы, роль и место региональных единиц 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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и региональных стран в системе международных и 

межрегиональных связей; формирование практических навыков 

применения методов региональных исследований в страноведении 

и регионоведении; умение объективно оценивать основные 

проблемы региональной политики и регионального 

сотрудничества в контексте геополитической трансформации. 

The purpose of the discipline is to introduce to students the content of 

the subject of regional studies, its main problems and its relationship 

with other areas of study, scientific knowledge, its role in the training of 
specialists. The methodological foundations, the basic concepts of 

regional studies, regional forming factors, the role and place of regional 

units and regional countries in the system of international and 

interregional relations are considered; the formation of practical skills in 

the application of regional research methods in regional and regional 

studies; the ability to objectively assess the main problems of regional 

policy and regional cooperation in the context of geopolitical 

transformation. 

 БП ТК 
БД КВ 
ВD EC 

Әлемнің макроаймақтары. 
Макрорегионы мира. 
Macro-Regions of the World. 

5 Пән әлемнің ірі макроаймақтары мен олардың жалпы ортақ және 

өздеріне тән ерекшеліктерін, оның ішінде тарихи дамуын, 

географиялық орналасуын, экономикалық жағдайын зерттеуге; 

табиғи ресурстардың, адамдар санының, мәдениеттің, өнеркәсіп 
пен өндіріс орталықтарындағы айырмашылықтарды анықтауға 

бағытталған. Елдер арасындағы интеграциялық үдерістердің 

дамуына және әрбір макроаймақтың қазіргі саяси үрдістердегі 

алатын орнына  маңызды рөл бөлінеді. 

Данная дисциплина направлена на изучение крупных регионов 

мира, которые имеют как общие, так и свойственные им черты 

исторического развития, географического положения, 

экономического состояния; выявление различий в природных 

ресурсах, в количестве населения, культуре, в центрах 

промышленности и производства. Немаловажная роль отведена к 

развитию интеграционных процессов между странами и в целом 

роль каждого макрорегиона в сущетсвующих политических 
тенденциях. 

This discipline is aimed at studying large regions of the world, which 

have both common and inherent features of historical development, 

geographical location, economic condition; identifying differences in 

natural resources, population, culture, as well as in the centers of 

industry and production. An important role is given to the development 

of integration processes between countries and, in general, to the 

position of each macro-region in existing political trends. 

Талап етілмеген 

Не предусмотрено 

Not provided 
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 БП ТК 
БД КВ 

ВD EC 

Азия және Африка елдерінің тарихы. 
История стран Азии и Африки. 

History of Asia and Africa. 

8 Пәнді зерделеу барысында соңғы жылдары Азия мен Африка 

елдерінің дамуының жалпы заңдары қарастырылады, аймақтың 

дамуының жалпы және ерекше ерекшеліктері Қытай, Жапония, 

Түркия, Иран, Ауғанстан, Египет, Судан, Сахарадан оңтүстікке 

қарай Африка елдерінің мысалында зерттеледі. 

В  ходе   изучения  дисциплины  рассматриваются общие  

закономерности  развития  стран  Азии  и Африки   в   период  

новейшего времени, изучаются  общие  и особенные   черты   

развития  региона  на  примере  таких  стран  как  Китай, Япония,  
Турция,  Иран,  Афганистан,  Египет,  Судан, Африка  )южнее 

Сахары(. 

In the course of studying the discipline deals with the general laws of 

development of Asian and African countries during recent times,general 

and special features of the development of the region are studied by the 

example of such countries as China, Japan, Turkey, Iran, Afghanistan, 

Egypt, Sudan, Sub-Saharan Africa. 

Еуропа және Америка 

елдерінің тарихы  

История стран Европы и 

Америки  

The History of Europe and 

America 

 БП ТК 
БД КВ 
ВD EC 

Еуразия тарихы. 
История Евразии. 
History of Eurasia. 

8 Оқу процесіне енгізілген «Еуразия тарихы» пәні континентте 

орналасқан барлық елдердің жалпы тарихи даму тенденцияларын, 

әлеуметтік-саяси, мәдени және экономикалық тарихының негізгі 

кезеңдерін зерттеуге бағытталған. Соңғы кездері Еуразия 

мемлекеттерінің қалыптасуы мен қарым-қатынастарының 
проблемаларына, ХХ ғасырдағы қоғамның әлеуметтік 

құрылымының эволюциясына, конституциялық құқықтық 

қалыптасудың негізгі тенденцияларына ерекше назар аударылады. 

Құрлықтағы халықаралық қатынастардың жағдайлары жан-жақты 

қарастырылады. 
Предмет «История Евразии», вводимый в образовательный 

процесс, направлен на изучение общих исторических тенденций 

развития всех стран, расположенных на континенте, основных 

этапов социально-политической, культурной и экономической 

истории. Особое внимание уделено задачам становления и 

отношения государств Евразии в новейшее время, эволюции 

общественной структуры общества на протяжении XX в., главным 
тенденциям конституционноправового формирования. Детально 

рассмотрен ситуации международных отношений на материке.   
The subject “History of Eurasia”, introduced into the educational 

process, is aimed at studying the general historical development trends 

of all countries located on the continent, the main stages of socio-

political, cultural and economic history. Particular attention is paid to 

the problems of the formation and relations of the states of Eurasia in 

recent times, the evolution of the social structure of society throughout 
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the XX century, the main trends of constitutional legal formation. The 

situations of international relations on the continent are examined in 

detail.   

2семестр /2семестр / Semester 2 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

 БП ТК 
БД КВ 
ВD EC 

Еуропа және Америка елдерінің тарихы.  
История стран Европы и Америки. 
The History of Europe and America. 

5 Бұл пән Еуропа және Америка елдерінің әлеуметтік-саяси, мәдени 

және экономикалық тарихының негізгі кезеңдерін зерттеуге 

бағытталған (екінші дүниежүзілік соғыстың себептері, 

демократиялық және антидемократия үрдістерінің қақтығысы, 

нарықтық экономика мен әлеуметтік мемлекеттің этатистік 

моделінің пайда болуы, «қырғи-қабақ соғыс» жағдайындағы 

халықаралық қатынастардың Ялтинско-Потсдам жүйесінің 
ерекшелігі, жаһандану үрдісінің қалыптасуы мен эволюциясы, 

Батыс елдеріндегі саяси жүйелердің дамуы). Қазіргі кезеңдегі 

Еуропа мен Америка елдерінің экономикалық даму мәселелеріне, 

XX ғасырдағы батыс қоғамының әлеуметтік құрылымының 

эволюциясына, конституциялық-құқықтық құрылыстың негізгі 

үрдістеріне ерекше назар аударылды. Халықаралық қатынастар 

тарихы толықтай қарастырылған. 

Данная  дисциплина направлена на изучение основных  этапов 

социально-политической, культурной и экономической истории 

стран Европы и Америки, особо выделяя дискуссионные темы 

(причины Второй мировой войны, столкновение демократических 
и антидемократических тенденций, возникновение этатистской 

модели рыночной экономики и социального государства, 

специфика Ялтинско-Потсдамской системы международных 

отношений в условиях «холодной войны», формирование и 

эволюция процесса глобализации, развитие политических систем в 

странах Запада). Особое внимание уделено проблемам 

экономического развития стран Европы и Америки в новейшее 

время, эволюции социальной структуры западного общества на 

протяжении XX в., основным тенденциям конституционно-

правового строительства, подробно рассмотрения история 

международных отношений. 

This discipline is aimed at studying the main stages of socio-political, 
cultural and economic history of Europe and America, highlighting the 

discussion topics (the causes of the Second world war, the clash of 

democratic and anti-democratic trends, the emergence of a statist model 

of market economy and social state, the specifics of the Yalta-Potsdam 

system of international relations in the "cold war", the formation and 

evolution of globalization, the development of political systems in the 

Азия және Африка елдерінің 
тарихы 
История стран Азии и Африки 

History of Asia and Africa 
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West). Special attention is paid to the problems of economic 

development of Europe and America in Modern times, the evolution of 

the social structure of Western society during the XX century, the main 

trends of constitutional and legal construction. The history of 

international relations is considered in detail. 

 БП ТК 
БД КВ 
ВD EC 

Латын Америкасы тарихы 
История Латинской Америки 
History of Latin America 

5 «Латын Америкасы тарихы» пәні континентте орналасқан барлық 

елдердің жалпы тарихи даму тенденцияларын, әлеуметтік-саяси, 

мәдени және экономикалық тарихының негізгі кезеңдерін 

зерттеуге бағытталған. Латын Америкасы мемлекеттерінің 

қалыптасуы мен қарым-қатынастарының мәселелеріне, ХХ 
ғасырдағы қоғамның әлеуметтік құрылымының эволюциясына, 

конституциялық құқықтық қалыптасудың негізгі тенденцияларына 

ерекше назар аударылады. Құрлықтағы халықаралық 

қатынастардың жағдайлары жан-жақты қарастырылады. 
Предмет «История Латинской Америки» направлен на изучение 

общих исторических тенденций развития всех стран, 

расположенных на континенте, основных этапов социально-

политической, культурной и экономической истории. 

Особое внимание уделено задачам становления и отношения 

государств Латинской Америки в новейшее время, эволюции 

общественной структуры общества на протяжении XX в., главным 
тенденциям конституционноправового формирования. Детально 

рассмотрен ситуации международных отношений на материке.     
The subject “History of Latin America”, introduced into the educational 

process, is aimed at studying the general historical development trends 

of all countries located on the continent, the main stages of socio-

political, cultural and economic history. Particular attention is paid to 

the problems of the formation and relations of the states of Latin 

America in recent times, the evolution of the social structure of society 

throughout the XX century, the main trends of constitutional legal 

formation. The situations of international relations on the continent are 

examined in detail. 

 

3семестр /3семестр / Semester 3 

Таңдау бойынша ЖОО компоненттері / ВУЗовский компоненты по выбору / Optional University component 

 ЖБП ТК 
ООД КВ 
GCD EC 

Предпринимательство и бизнес. 
Кәсіпкерлік және бизнес. 
Entrepreneurship and Business. 

5 Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік 

және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны 
ұйымдастыруға және жүргізуге  мүмкіндік береді. Сонымен қатар 

кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді  

шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру 

мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін 

қалыптастырады.   
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Дисциплина «Предпринимательство и бизнес» через 

теоретические, научные и практические знания позволит 

сформировать у студентов готовность к предпринимательской 

деятельности и к организации бизнеса. Дисциплина представляет 

собой систематизацию нормативно-правовых, экономических, 

организационно-управленческих знаний по вопросам становления, 

ведения предпринимательства и бизнеса, которые станут основой 

для развития предпринимательского мышления для решения 

конкретных задач и деловых ситуаций. 
The discipline "Entrepreneurship and business" through theoretical, 

scientific and practical knowledge will allow students to form readiness 

for entrepreneurship and for business organization. Discipline is the 

systematization of regulatory, economic, organizational and managerial 

knowledge on the formation, management of business and business, 

which will become the basis for the development of entrepreneurial 

thinking to solve specific problems and business situations. 

 ЖБП ТК 
ООД КВ 
GCD EC 

Рухани жаңғыру. 
Рухани жангыру. 
Rukhani Zhangyru. 

5 Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының 

басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды 

жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына 

сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың 
білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс 

болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының 

ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты 

шарты болып табылады. 

В программной статье Главы государства "Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания" изложены ориентиры 

духовного развития нашего общества. Поставлена задача 

опережающей модернизации общественного сознания.  В условиях 

современной реальности, фундаментальным принципом развития 

общества должно стать стремление молодежи к знанию, к 

прагматизму, к конкурентоспособности.  Восприимчивость и 

открытость сознания обучающихся – главное условие эффективной 
реализации модернизации общественного сознания. 

The program article of the Head of State «Course towards the future: 

modernization of Kazakhstan’s identity» set out the agenda for the 

coming years and announced: "The third modernization of Kazakhstan", 

which implies the creation of a new model of economic growth, will 

ensure the country's global competitiveness. The receptiveness and 

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

the effective implementation of modernization of public consciousness. 
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 ЖБП ТК 
ООД КВ 

GCD EC 

Цифрлық технологияларды салалар 
бойынша қолдану. 

Цифровые технологии по отраслям 
применения. 
Digital Technologies by Branches of 
Application. 

5 Пән қолдану салалары бойынша ҚР «Цифрлық Қазақстан» 

Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың 

кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің цифрлық 

платформаларын, әртүрлі кәсіби салалар бойынша цифрлық 

технологияларды ендіру, қолдану жолдарын қарастырады.  

Дисциплина рассматривает этапы  внедрения и реализации 

Государственной программы РК «Цифровой Казахстан», цифровые 

платформы оказания электронных услуг, способы внедрения и 

использования цифровых технологий в различных 
профессиональных областях. 

Discipline considers the stages of implementation and implementation 

of the State Program of the Republic of Kazakhstan "Digital 

Kazakhstan", digital platforms for the provision of electronic services, 

ways of introducing and using digital technologies in various 

professional fields. 

 

 

 

 

АКТ 

ИКТ 

ICT 

 ЖБП ТК 
ООД КВ 
GCD EC 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет. 
Антикоррупционная культура. 
Anti-corruption Culture. 

5 "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет" пәні "Әлеуметтік 

ғылымдар, журналистика, ақпарат" бағытындағы білім 

алушыларда сыбайлас жемқорлық көріністеріне мүлдем 

төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған. "Қазақстан-2050 " 

стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сынды 

мемлекеттік құжаттар сыбайлас жемқорлықты ұлттық 
қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтерді. Бұл пәннің 

мақсаты ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларын, оның 

ішінде осы аталған бағыт бойынша тереңдете зерделеу болып 

табылады. 

Дисциплина «Антикоррупционная культура» направления 

«Социальные науки, журналистика, информация» призвана 

сформировать у обучающихся нулевую терпимость к любым 

коррупционным проявлениям. Как известно стратегия «Казахстан-

2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» 

возводит коррупцию в ранг прямой угрозы национальной 

безопасности. Целью данной дисциплины является углубленное 

изучение антикоррупционного законодательства РК, в том числе по 
обозначенному направлению. 

The discipline "anti-Corruption culture "of the direction" Social 

Sciences, journalism, information " is intended to form zero tolerance 

for any corruption manifestations in students. As you know, the strategy 

"Kazakhstan-2050": The new political course of the established state 

"raises corruption to the rank of a direct threat to national security. The 

purpose of this discipline is an in-depth study of the anti-corruption 
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legislation of the Republic of Kazakhstan, including the designated 

direction.  

 ЖБП ТК 
ООД КВ 
GCD EC 

Экология негіздері және тіршілік 
қауіпсіздігі. 
Основы экологии и безопасности 

жизнедеятельности.  
Fundamentals of Ecology and Life Safety. 

5 Адамзаттың басты құндылықтарына бағынышты жеке тұлғаның 

экологиялық мәдениетін дамыту, экологиялық көзқарасты 

қалыптастыру арқылы экологиялық ақпараттың жариялылығына 

сай қазіргі кездегі қоршаған ортаның көптеген экологиялық 

мәселелерін шешу  қоғамның саналы іс-әрекеті мен әрбір адамның 

жоғары деңгейде экологиялық  ой-санасына байланысты. 

Решение большинства экологических проблем современной 

окружающей среды, основанное на осознании общественностью 
экологической информации путем развития экологической 

культуры личности с учетом основных ценностей человечества и 

формирования экологического подхода, зависит от сознательного 

поведения общества и высокой экологической осведомленности 

каждого человека. 

The solution of most environmental problems of the modern 

environment based on public awareness of environmental information 

through the development of an individual’s environmental culture, 

taking into account the basic values of humanity and the development of 

an environmental approach, depends on the conscious behavior of 

society and the high environmental awareness of each person. 

Пәнді толық меңгеру үшін 

орта мектептің  биология, 

география, химиясын білу 

қажет 

Для успешного освоения 

предмет необходимо знание  

биологии, географии, химии 

средней школы 
For the successful completion 

of the discipline, it is necessary 

to know the biology, 

geography, chemistry of the 

secondary school 

 ЖБП ТК 
ООД КВ 
GCD EC 

Сөйлеу мәдениеті. 
Культура речи.  

Speech Culture.  
 

5 Курс білім алушылардың жалпы сөйлеу мәдениетін арттыруға, 
коммуникативтік әрекеттестіктің әртүрлі жағдайында сөйлеу 

барысында тілдік құралдарды дұрыс қолдану біліктері мен 

дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Сөйлеу мәдениетінің 

негізгі белгілері. Сөйлеу мәдениетінің нормативтік, 

коммуникативтік, этикалық аспектілері. Сөйлеу этикасы. Сөйлеу 

стратегиясы, әдіс, тәсілдер. Коммуникативтік сәтсіздіктердің 

себептері. Ауызша іскерлік сөйлеу мәдениеті және жазбаша сөйлеу 

мәдениеті. 

Курс нацелен на повышение общей культуры речи обучающихся, 

формирование навыков и умений правильного употребления 

языковых средств в речи в различных ситуациях 

коммуникативного взаимодействия. Основные признаки культуры 
речи. Нормативный, коммуникативный, этический аспекты 

культуры речи. Этика речевого общения. Речевые стратегии, 

тактики приемы. Причины коммуникативных неудач. Культура 

деловой устной и письменной речи. 

The course is aimed at improving the general culture of speech of 

students, the formation of skills and abilities of the correct use of 

language means in speech in various situations of communicative 
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interaction. The main signs of a culture of speech. Regulatory, 

communicative, ethical aspects of the culture of speech. The ethics of 

speech communication. Speech strategies, tactics techniques. Causes of 

communication failures. Business culture of speaking and writing. 

 ЖБП ТК 
ООД КВ 
GCD EC 

Іскерлік мәдениет. 

Культура делового общения. 

Business Culture. 

5 «Кәсіпкерліктің мәдениеті» пәні студенттерді іскерлік қарым-

қатынастың негізгі стратегиясы мен тактикасын таныстырады, әр 

түрлі сөйлеу жағдайларында түрлі деңгейдегі бизнес-

серіктестермен кәсіби қарым-қатынас жасаудың сенімділігі мен 

тиімділігін қамтамасыз етеді. Үш тақырыптық блоктардан тұрады: 

байланыс мәдениетінің негіздері; ауызша іскери қарым-қатынас 
(диалогтық жанрлар, дау-дамай); Қазақстан Республикасының 

стандарттарына сәйкес басқару құжаттары. 

Дисциплина «Культура делового общения» ознакомит студентов  с 

основными стратегиями и тактиками делового общения,  обеспечит 

увереннность и эффективность построения профессиональной 

коммуникации с деловыми партнерами разного уровня в 

различных речевых ситуациях. Состоит из трех тематических 

блоков: основы культуры общения; устное деловое общение 

(диалогические жанры, полемика); управленческие документы по 

стандартам Республики Казахстан. 

The discipline "Culture of business communication" will acquaint 
students with the main strategies and tactics of business communication, 

will ensure the confidence and efficiency of building professional 

communication with business partners of different levels in various 

speech situations. Consists of three thematic blocks: the basics of 

communication culture; oral business communication (dialogic genres, 

controversy); management documents according to the standards of the 

Republic of Kazakhstan. 

 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

 БП ЖООК 
БД ВК 
BD UC 

 

Халықаралық қатынастардың жүйелі 
тарихы. 
Системная история международных 
отношений  

System History of International Relations. 

5 «Халықаралық қатынастардың жүйелік тарихы» пәні 

студенттердің халықаралық қатынастар тарихының қалыптасуы 

туралы тұтас көзқарасын қалыптастыруға бағытталған; жеке 

жүйелердің ерекшеліктері және олардың эволюциясы, кейбір 

жүйелердің басқаларымен ауыстырылу себептері және әлемдік 

жүйелердің осы жүйелердегі орны туралы білімді қалыптыруға 
бағытталған. 

Учебная дисциплина  «Системная история международных 

отношений» направлена на создание у студентов целостного 

представления об становлении истории международных 

отношений; на формирование знаний особенностей отдельных 
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систем и их эволюцию, причин смены одних систем другими, и 

места мировых держав в этих системах. 

The discipline "System History of International Relations" is aimed at 

creating a holistic view of students about the formation of the history of 

international relations; on the formation of knowledge of the features of 

individual systems and their evolution, the reasons for the replacement 

of some systems by others, and the place of world powers in these 

systems. 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

 БП ТК 
БД КВ 
ВD EC  

 

Батыс және Шығыс Еуропа елдерінің 
тарихы 
История стран Западной и Восточной 
Европы 
History of Western and Eastern Europe  

6 Бұл пән Батыс және Шығыс Еуропа елдерінің әлеуметтік-саяси, 

мәдени және экономикалық тарихының негізгі кезеңдерін 
зерттеуге бағытталған. 

Данная  дисциплина направлена на изучение основных  этапов 

социально-политической, культурной и экономической истории 

стран Западной и Восточной Европы. 

This discipline is aimed at studying the main stages of the socio-

political, cultural and economic history of the countries of Western and 

Eastern Europe. 

Еуропа және Америка елдерінің 
тарихы.  
История стран Европы и 
Америки. 
The History of Europe and 
America. 

 БП ТК 
БД КВ 
ВD EC  

 

Оңтүстік және Шығыс Азия елдерінің 
тарихы 
Итория стран Южной и Восточной Азии 
History of South and East Asia 

6 Бұл пән Оңтүстік және Шығыс Азия елдерінің әлеуметтік-саяси, 
мәдени және экономикалық тарихының негізгі кезеңдерін 

зерттеуге бағытталған. 

Данная  дисциплина направлена на изучение основных  этапов 

социально-политической, культурной и экономической истории 

стран Южной и Восточной Азии. 

This discipline is aimed at studying the main stages of socio-political, 

cultural and economic history of the countries of South and East Asia. 

Азия және Африка елдерінің 
тарихы. 
История стран Азии и Африки. 
History of Asia and Africa. 

 БП ТК 
БД КВ 
ВD EC 

Батыс және Шығыс Еуропа 
елдерінің сыртқы саясаты. 
Внешняя политика стран Западной и 
Восточной Европы. 

Foreign policy of Western and Eastern 
Europe. 
 
 

6 Курс студенттерде Батыс және Шығыс Еуропа мемлекеттерінің 

сыртқы саясатының негізгі бағыттары, еуропалық елдердің 

халықаралық аренадағы өзара қарым-қатынасы, шешімдер 

қабылдау үрдістері мен механизмдері, қазіргі әлемдік тәртіп 

құрылымындағы еуропалық континенттің орны туралы терең 

түсінік қалыптастыруға бағытталған. Пән Батыс және Шығыс 
Еуропадағы интеграциялық үдерістерді талдауға негізделген. 

Курс нацелен на формирование студентов углубленного 

представления об основных направлениях внешней политики 

государств Западной и Восточной Европы, взаимоотношениях 

европейских стран на международной арене, процессах и 

Халықаралық қатынастардың 
жүйелі тарихы  
Системная история 
международных отношений 

System History of International 
Relations 
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механизмах принятии решений, месте европейского континента в 

структуре современного миропорядка.   Дисциплина основана на 

анализе нтеграционных процессов в Восточной и Западной Европе.  

The course aims to form students in-depth understanding of the main 

directions of foreign policy of Western and Eastern Europe, the 

relationship of European countries in the international arena, the 

processes and mechanisms of decision-making, the development of 

foreign policy by the leading states of the region, as well as the place of 

the European continent structure of the modern world order. Discipline 
is entirely based on analysis of integration processes in Western and 

Eastern Europe. 

 БП ТК 

БД КВ 
ВD EC 

Оңтүстік және Шығыс Азия  

елдерінің сыртқы саясаты. 
Внешняя политика стран Южной и 
Восточной Азии. 
Foreign Policy of South and East Asia. 

6 Пәнді игерудің мақсаты студенттерге Оңтүстік және Шығыс 

Азияның дербес субаймақ ретінде саяси дамуының негізгі 

тенденциялары және олардың ең ықпалды аймақтық және әлемдік 

акторлар саясатындағы орны; қоғамның тарихи даму процесіндегі 

аймақ елдерінің сыртқы саясатының эволюциясы туралы жүйелі 

түсінік беру; аймақ елдерінің халықаралық саясатының мазмұны 

мен сыртқы саяси доктриналарының ерекшелігін анықтайтын 

факторлар; халықаралық құжаттарда қабылданған 

терминологияны  меңгеру туралы түсінік беру.   

Цели освоения дисциплины:  дать студентам системные 
представления об основных тенденциях политического развития 

Южной и Восточной Азии как самостоятельных субрегионов и их 

места в политике наиболее влиятельных региональных и мировых 

акторов; эволюции внешней политики стран региона в процессе 

исторического развития общества; представление о факторах, 

определяющих специфику внешнеполитических доктрин и 

содержание международной политики стран региона; овладение 

принятой в международных документах терминологией.  

The objectives of the discipline: give students systemic ideas about the 

main trends in the political development of South and East Asia as 

independent subregions and their place in the politics of the most 

influential regional and world actors; the evolution of the foreign policy 
of the countries of the region in the process of historical development of 

society;  understanding of the factors determining the specifics of 

foreign policy doctrines and the content of the international politics of 

the countries of the region; master the foreign policy and terminology 

adopted in international documents. 

Халықаралық қатынастардың 

жүйелі тарихы  
Системная история 
международных отношений 
System History of International 
Relations 

 БП ТК 
БД КВ 
ВD EC 

Халықаралық қатынастар жүйесіндегі 
аймақтардың қазіргі мәселелері .  

6 Пән қазіргі заманғы аймақтық проблемаларды, дағдарыстарды, 

қақтығыстарды, олардың тарихи негіздерін және ықтимал реттеу 

сценарийлерін зерттеудің ғылыми әдістерін меңгеруге және 

Халықаралық қатынастардың 
жүйелі тарихы  
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Современные проблемы регионов в 
системе международных отношений.  

Modern Problems of Regions in the System 
of International Relations. 

практикалық меңгеруге бағытталған. Студенттер аймақтық 

дамудың өзекті мәселелерін түсінуге, өңірлік топтарды, елдер мен 

өңірлерді халықаралық және аймақаралық қатынастар субъектілері 

ретінде қарастырады. 

Дисциплина направлена на изучение и практическое освоение 

научных методов исследования современных региональных 

проблем, кризисов, конфликтов, их исторической основы и 

возможных сценариев урегулирования. Студенты получат 

представление о наиболее актуальных проблемах регионального 
развития, изучат региональные группировки, страны и регионы как 

субъектов международных и межрегиональных отношений. 

Discipline aims to study and practical development of scientific research 

methods of contemporary regional problems, crises and conflicts, and 

their historical basis and possible settlement scenarios. Students gain an 

understanding of the most pressing issues of regional development, 

explore regional groupings, countries and regions as subjects of 

international and interregional relations. 

Системная история 
международных отношений 

System History of International 
Relations 

 БП ТК 
БД КВ 
ВD EC 

Халықаралық қатынастарға және 
аймақтық саясатқа кіріспе. 
Введение в международные отношения и 
региональную политику. 
Introduction to International Relations and 

Regional Policy. 

6 Пәннің негізгі міндеті – студенттерге аймақтар, белгілі бір аймақ 

елдерінің сыртқы саясатының аймақтық бағыттары, олардың 

қазіргі халықаралық қатынастарға әсері туралы білім беру. 

Курстың нәтижесінде студенттер аймақтық деңгейдегі даму 
жүйелері мен халықаралық қатынастардың қазіргі заманғы 

проблемаларының негізгі мәселелерін түсіне алады, дамудың ішкі 

факторлары мен сыртқы саясаттың елдер саясатына қатынасын 

анықтай алады, сонымен қатар Еуропа, Америка, Азия және 

Африка елдерінің өркениеттік ерекшеліктерін анықтай алады. Бұл 

курс студенттерге аймаққа сәйкес дамыған және дамушы елдердің 

саясатымен танысуға мүмкіндік береді. 

Основными задачами дисциплины являются получение знаний о 

регионах, региональных направлениях внешней политики стран 

того или иного региона, влиянии их на современные 

международные отношения. В результате прохождения курса 

обучающиеся смогут понимать системы развития и основные 
проблематики современных проблем международных отношений 

на региональном уровне, соотносить факторы внутреннего 

развития и внешних влияний на политику стран, а также 

определять цивилизационную специфику стран Европы, Америки, 

Азии и Африки. Данный курс позволит студентам ознакамиться с 

политикой развитых и развивающих стран соответственно 

региону. 

Аймақтануға кіріспе  
Введение в регионоведение 
Introduction to regional studies 
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The main objectives of the discipline are to obtain knowledge about the 

regions, regional directions of the foreign policy of countries of a 

particular region, their influence on modern international relations. As 

a result of the course, students will be able to understand the 

development systems and the main problems of modern problems of 

international relations at the regional level, correlate internal 

development factors and external influences on the policies of countries, 

as well as determine the civilizational specifics of the countries of 

Europe, America, Asia and Africa. This course will allow students to 
familiarize themselves with the policies of developed and developing 

countries according to the region. 

4 семестр /4 семестр / Semester 4 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

 БП 

ЖООК 
БД ВК 
BD UC 

Халықаралық қатынастар теорияларына 

кіріспе. 
Введение в теории международных 
отношений. 
Introduction to the Theory of International 
Relations. 

5 «Халықаралық қатынастар теорияларына кіріспе» пәні 

халықаралық қатынастар теориясының бастапқы 

тұжырымдамаларын, халықаралық қатынастарды зерттеудегі 

қағидалар мен бағыттарды ашады және халықаралық оқиғаларды 

талдау дағдыларын алуға мүмкіндік береді. Курс халықаралық 

аренадағы өзара әрекеттестіктің негізгі аспектілері мен бағыттары 

туралы бастапқы ақпарат береді: халықаралық қатынастардың 

сипаты ондағы өзгерістер, халықаралық ортаның құрылымы мен 

қоршаған ортасы, оның элементтерінің құрамы - халықаралық 

субъектілер, олардың мақсаттары мен оларға жетудің құралдары 
туралы студенттерге түсінік береді.   

Дисциплина «Введение в теории международных отношений» 

(ВТМО) раскрывает исходные понятия теории международных 

отношений, принципы и направления в изучении международных 

отношений, позволяет получить навыки анализа международных 

событий. Курс ВТМО дает студенту первичные сведения об 

основных аспектах и тенденциях взаимодействия на 

международной арене: изменении характера и природы 

международных отношений, структуры и среды международной 

среды, состава ее элементов – международных акторов, их целей и 

средств их достижения. 

“Introduction to the Theory of International Relations” discipline reveals 
the initial concepts of the theory of international relations, principles and 

directions in the study of international relations, and allows to gain skills 

in analyzing international events. The course gives the student primary 

information about the main aspects and trends of interaction in the 

international arena: changes in the nature of international relations, the 

structure and environment of the international environment, the 

Халықаралық қатынастардың 

жүйелі тарихы  
Системная история 
международных отношений 
System History of International 
Relations 
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composition of its elements - international actors, their goals and means 

to achieve them.  

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

 БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

Батыс аймақтарының екінші шет тілі: 
неміс, испан, итальян, француз (А 2  
деңгей). 

Второй иностранный язык западных 
регионов: немецкий, испанский, 
итальянский, французский (А2 уровень). 
Second Foreign Language Western regions: 
German, Spanish, Italian, French ((level 
A2). 
 

5 Шет тілін меңгерудің бастапқы деңгейін арттыру. Студенттермен 

ауызекі тұрмыстық сөйлеу дағдыларын; әр түрлі оқылым түрлерін 

және  мамандану аймағының шетел тілін (неміс, испан, итальян, 

француз) тәжірибелік тұрғыдан меңгеру мақсатында танымдық, 

аймақтық  сипаттағы сөйлеу шығармалар материалдары негізінде 

өнімді жазуды игеруі. 

Повышение исходного уровня владения иностранным  языком. 

Овладение студентами навыками устной разговорно-бытовой речи; 
различных видов чтения и продуктивного письма на материале 

произведений речи познавательного, страноведческого характера с 

целью практического владения иностранным языком региона 

специализации (немецкий, испанский, итальянский, французский). 

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

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

and productive writing based on the material of speech works of a 

cognitive, regional geographic character for the purpose of practical 

knowledge of the Foreign language of the region of specialization 

(German, Spanish, Italian, French). 

Батыс аймақтарының екінші 

шет тілі: неміс, испан, 

итальян, француз тілдері 
Второй иностранный язык 
западных регионов: немецкий, 
испанский, итальянский, 

французский. 
Second Foreign Language 
Western regions: German, 
Spanish, Italian, French. 

 

 БП ТК 
БД КВ 
BD EC 
 

 

 

 

 

 

Шығыс аймақтарының екінші шет тілі: 
араб, түрік, қытай, жапон, корей. (А2 
деңгей) 
Второй иностранный язык восточных 
регионов: арабский, турецкий, 
китайский, японский, корейский(А2 
уровень). 

The Second Foreign Language of the 
Eastern Regions: Arabic, Turkish, Chinese, 
Japanese, Korean. (A2 level) 

5 Шет тілін меңгерудің бастапқы деңгейін арттыру. Студенттермен 

ауызекі тұрмыстық сөйлеу дағдыларын; әр түрлі оқылым түрлерін 
және  мамандану аймағының шетел тілін (араб, түрік, қытай, 

жапон, корей) тәжірибелік тұрғыдан меңгеру мақсатында 

танымдық, аймақтық  сипаттағы сөйлеу шығармалар материалдары 

негізінде өнімді жазуды игеруі.  

Повышение исходного уровня владения иностранным  языком. 

Овладение студентами навыками устной разговорно-бытовой речи; 

различных видов чтения и продуктивного письма на материале 

произведений речи познавательного, страноведческого характера с 

целью практического владения иностранным языком региона 

специализации (арабский, турецкий, китайский, японский, 

корейский).  

Improving the basic level of knowledge of a foreign language. Students 
mastering the skills of oral colloquial speech; various types of reading 

and productive writing based on the material of speech works of a 

cognitive, regional geographic character for the purpose of practical 

knowledge of the Foreign language of the region of specialization 

(Arabic, Turkish, Chinese, Japanese, Korean).  

Шығыс аймақтарының екінші 
шет тілі: араб, түрік, қытай, 
жапон, корей. 
Второй иностранный язык 
восточных регионов: арабский, 
турецкий, китайский, японский, 
корейский. 

The second foreign language of 
the eastern regions: Arabic, 
Turkish, Chinese, Japanese, 
Korean. 
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 БП ТК 
БД КВ 

BD EC 

Батыс аймақ елдерінің  заманауи 
шиеленістері. 

Современные конфликты западных 
регионов  мира. 
Modern Conflicts of the Western Regions of 
the World. 
 

5 Пәнді оқытудың мақсаты студенттерге халықаралық және 

аймақтық қақтығыстардың табиғатын және мазмұнын, түрлерін, 

шиеленістердің сипатының өзгеру себептерін, оның алдын алу 

шараларының ерекшелігін, оны реттеу жолдары мен құралдарын, 

сондай-ақ қақтығысты басқару тәсілдерін анықтауға көмектесетін 

білім мен дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Негізгі 

мақсаттардың бірі әлеуметтік, саяси, этникалық, мәдени-діни және 

басқа да қақтығыстар контекстіндегі радикалды саяси 

стратегиялардың көздері мен табиғатын анықтай білу. Түпкі 
мақсаты щиеленістерді зерделеуде жүйелік тәсіл дағдыларын 

меңгеру, өйткені олар тұрақтылық деңгейін сипаттайтын 

халықаралық жүйелер қызметінің маңызды шарттарының қатарына 

жатады. 

Целью изучения дисциплины является получение знаний и 

навыков, которые помогут студентам определять природу и 

содержание международного и регионального конфликта, формы 

проявления, причины изменения характера конфликта, специфику 

мер по его предупреждению, путей и средств его урегулирования, 

а также способы управления конфликтом. Одной из целей является 

умение определять источники и природу радикальных 
политических стратегий в контексте социальных, политических, 

этнических, культурно-религиозных и других конфликтов. 

Конечной целью является обретение навыков системного подхода 

к изучению конфликтов, поскольку они принадлежат к числу 

важнейших условий функционирования международных систем, 

характеризующих степень их стабильности. 

The purpose of studying the discipline is to obtain knowledge and skills 

that will help students to determine the nature and content of the 

international and regional conflict, forms of manifestation, reasons for 

changing the nature of the conflict, the specifics of measures to prevent 

it, ways and means of resolving it, as well as ways to manage the 

conflict. One of the goals is the ability to determine the sources and 
nature of radical political strategies in the context of social, political, 

ethnic, cultural, religious and other conflicts. The ultimate goal is to 

acquire the skills of a systematic approach to the study of conflicts, since 

they are among the most important conditions for the functioning of 

international systems that characterize the degree of their stability.  

Батыс және Шығыс Еуропа 
елдерінің сыртқы саясаты 

Внешняя политика стран 
Западной и Восточной Европы 
Foreign policy of Western and 
Eastern Europe 
 

 

 БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

Шығыс аймақ елдерінің заманауи 
шиеленістері 
Современные конфликты восточных 

регионов мира 

5 Пән Шығыс елдеріндегі заманауи аймақтық мәселелер, 

дағдарыстар мен шиеленістердің тарихи негіздерін, себептерін, 

құрылымы мен динамикасын, қазіргі жағдайы мен мүмкін болатын 

реттеу және алдын алу сценарийлерін зерттеудің ғылыми әдістерін 

Оңтүстік және Шығыс Азия  
елдерінің сыртқы саясаты 
Внешняя политика стран 

Южной и Восточной Азии 
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Modern Conflicts of the Eastern Regions of 
the World  

 

меңгеруге бағытталған. Мақсаты халықаралық қатынастардағы 

шиеленістерді зерттеу саласында білімдерді игерумен қатар, 

оларды шешудің тетіктері мен технологияларын әзірлеу, 

шиеленістердің барысына болжам жасау дағдыларына 

машықтандыру. 

Дисциплина направлена на изучение и практическое освоение 

научных методов исследования современных региональных 

проблем, кризисов, конфликтов в странах Востока, их 

исторической основы, причин, структуры и динамики, 
современного состояния и возможных сценариев урегулирования и 

предотвращения. Целью является не только приобретение знаний в 

области исследования конфликтов в международных отношениях, 

но и выработка механизмов и технологий их решения, умение 

прогнозировать развитие конфликтов в международных 

отношениях. 

The discipline is aimed at studying and practical mastering of scientific 

methods of research of contemporary regional problems, crises, conflicts 

in the countries of the East, their historical background, causes, structure 

and dynamics of the current state and possible scenarios for settlement 

and prevention. The goal is not only the acquisition of knowledge in the 
study of conflicts in international relations, but also the development of 

mechanisms and technologies for their resolution, the ability to predict 

the development of conflicts in international relations. 

Foreign Policy of South and East 
Asia 

 БП ТК 

БД КВ 
BD EC 

Дипломатиялық қызмет ерекшеліктері. 

Особенности дипломатической службы. 
Features of the Diplomatic Service.  

5 «Дипломатиялық қызметтің ерекшеліктері» aкадемиялық пәні 

студенттерді дипломаттың кәсіби қызметіндегі практикалық 

дағдыларын қалыптастыруға, мамандықтың ерекшеліктерін ашуға, 

дипломатиялық және консулдық қызметтің мақсаттарымен 

таныстыруға арналған.  

Учебная дисциплина «Особенности дипломатической службы» 

(ОДС) призвана сформировать у студентов практические навыки 

профессиональной деятельности дипломата, раскрыть особенности 

профессии, познакомить с целями дипломатической и консульской 

службы.  
Academic discipline the «Features of the diplomatic service» is designed 

to form students' practical skills in the professional activities of a 

diplomat, to reveal the features of the profession, to introduce the goals 

of the diplomatic and consular service.  

Халықаралық қатынастар 

теорияларына кіріспе 
Введение в теории 
международных отношений 
Introduction to the Theory of 
International Relations 

 БП ТК 
БД КВ 

BD EC 

Іскерлік қарым-қатынас. 
Деловая коммуникация. 

Business Communication. 
 

5 Пәннің мазмұны ұйымдық процестердің ағымы, ұйымдық 

құрылымдардың функциялары, байланыс желілерін дамыту және 

іскерлік мәдениетті қамтамасыз ету үшін ұйымдастырушылық 

коммуникацияны басқару механизмін меңгерумен байланысты. 

Халықаралық қатынастар 
теорияларына кіріспе 

Введение в теории 
международных отношений 
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Берілген курс болашақ мамандарды іскерлік қарым-қатынасты 

ұйымдық тәртібтің платформасы ретінде қарастыруға бағытталған. 

Предметом дисциплины является организационный механизм 

управления коммуникациями для соответствующей 

коммуникационной поддержки протекания организационных 

процессов, функций организационных структур, развития 

коммуникационных сетей и обслуживания деловой культуры. 

Данный курс призван ориентировать будущих специалистов на 

понимание того, что коммуникации выступают платформой 
организационного порядка. 

Subject of this discipline is an organizational communication 

management mechanism for appropriate communication support for the 

flow of organizational processes, functions of organizational structures, 

development of communication networks and maintenance of business 

culture. This course is designed to orient future specialists to 

understanding that communications act as a platform for organizational 

order. 

Introduction to the Theory of 
International Relations 

5 семестр /5 семестр / Semester 5 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

 БП 
ЖООК 
БД ВК 
BD UC 

 

Қазіргі тандағы Казақстан 
Республикасының сыртқы саясатының 
бағыттары. 
Внешнеполитические ориентиры 
Республики Казахстан в современном 

мире. 
Foreign Policy Guidelines of the Republic of 
Kazakhstan in the Modern World. 

6 Пәннің негізгі міндеті - Қазақстан Республикасының сыртқы 

саясатының негізгі бағыттарын қалыптастыру және жетілдірудің 

жаһандық, өңірлік және ұлттық аспектілерін талдау, Қазақстанның 

халықаралық қызметінің негізгі бағыттарын, сондай-ақ сыртқы 
саясат бағдарламаларын зерттеу, сыртқы саясат стратегиясын 

қалыптастыруға тікелей қатысы бар факторларды анықтау. 

Основная задача данной дисциплины является анализ глобальных, 

региональных и национальных аспектов формирования и 

совершенствования основных направлений внешней политики 

Республики Казахстан, изучение главного ориентира 

международной деятельности РК,  а также концепций внешней 

политики Казахстана, определение факторов, имеющих 

непосредственное отношение к формированию стратегии внешней 

политики. 

Main task of this discipline is to analyze the global, regional and 

national aspects of formation and improvement of the main foreign 
policy directions of the Republic of Kazakhstan, to study the main 

guideline of international activities of Kazakhstan, as well as the 

concepts of Kazakhstan’s foreign policy, to determine factors directly 

related to the formation of a foreign policy strategy. 

Қазақстанның қазіргі заман 
тарихы 
Современная история 
Казахстана  
Мodern history of Kazakhstan 

 КП 
ЖООК 

Академиялық жазу. 
Академическое письмо. 

5 Бұл пәннің негізгі міндеттері академиялық сипаттағы жазбаша 

мәтіндерді құру саласында негізгі принциптерді және практикалық 

Халықаралық қатынастар 
теорияларына кіріспе 
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ПД ВК 
PD UC 

 

Аcademic Writing. 

 
дағдыларды игеру болып табылады. Курстың нәтижесінде 

студенттер конспект, эссе және тағы басқалары сияқты әр түрлі 

академиялық мәтіндерді ажырата алады; әр түрлі мәтіндер (эссе-

сендіру, әңгімелеу, пайымдау) арқылы өз ойларын жазбаша түрде 

жеткізе алады.  

Основными целями данной дисциплины являются усвоение 

базовых принципов и приобретение практических навыков в 

области создания письменных текстов академического характера, 

как учебных, так и исследовательских. В результате прохождения 
курса обучающиеся будут знакомы и смогут различать различные 

виды академического текста, такие как реферирование, эссе и 

другие; смогут письменно выражать свои мысли через различные 

типы текстов (сочинение-убеждение, повествование, 

рассуждение). 

The main objectives of this discipline are the assimilation of basic 

principles and the acquisition of practical skills in the field of creating 

written texts of an academic nature, both educational and research. As 

a result of the course, students will be familiar and will be able to 

distinguish between different types of academic text, such as abstracts, 

essays and others; will be able to express their thoughts in writing 
through various types of texts (essay-conviction, narration, reasoning). 

Введение в теории 
международных отношений 

Introduction to the Theory of 
International Relations 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / OptionalComponents 

 БП ТК 
БД КВ 
ВD EC 

Батыс аймақтарының материалдық және 
рухани мәдениеті 
Материальная и духовная культура 
западных регионов. 
Material and Spiritual Culture of the 
Western Regions 

 

8 Пәнді меңгеру мақсаты батыс елдерінің материалдық және рухани 

мәдениетін дамытудың негізгі заңдылықтары мен ерекшеліктерін 

оқып-үйренуде жүйелі тәсіл дағдыларын дамыту, оқылатын 

аймақтың әлеуметтік-мәдени дәстүрлерін мәдениет саласында 

кәсіби тұрғыда пайдалану дағдыларын қалыптастыру мен 

дамытуда дәстүрлі және қазіргі заманғы мәселелерін зерделей білу, 

сондай-ақ тарихи ойлау дағдыларын қалыптастыруға ықпал ету.  

Цели освоения дисциплины: развить у студентов навыки 

системного подхода к изучению основных особенностей и 

закономерностей развития материальной и духовной культуры 

западных стран, выработать умение использовать в 

профессиональной деятельности знание традиционных и 
современных проблем формирования и развития социально-

культурных традиций изучаемого региона, воплощенных в сфере 

культуры, а также способствовать  формированию  навыков 

исторического  мышления. 

The objectives of the discipline: to develop students' skills of a 

systematic approach to the study of the main features and patterns of 

material and spiritual culture development of Western countries, 

Еуропа және Америка елдерінің 
тарихы  
История стран Европы и 
Америки  
The History of Europe and 
America 
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develop the ability to use in professional activities knowledge of 

traditional and modern problems of socio-cultural traditions of the 

studied region, embodied in the sphere of culture, also contribute to the 

formation of historical thinking skills. 

 БП ТК 
БД КВ 
ВD EC 

Шығыс аймақтарының материалдық 
және рухани мәдениеті 
Материальная и духовная культура 
восточных регионов 

Material and Spiritual Culture of the Eastern 
Regions  

8 Пәнді меңгеру мақсаты Шығыс аймағының материалдық және 

рухани мәдениетінің дамуы мен ерекшелігі туралы біртұтас 

түсінікті қалыптастыру, тарихи қайнар көзінен бастап қазіргі кезге 

дейінгі айтарлықтай маңызды заңдылықтары мен қалыптасу 

тарихына тұтас түсініктерді қалыптастыра отырып, студенттерді 

Шығыс мәдениетінің рухани және мәдени  құндылықтарының 
болмысымен, түрлері мен атқарымдарымен таныстыру. 

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов  целостное 

представление о развитии материальной и духовной культуры 

восточных регионов, наиболее существенных закономерностей и 

достижений изучаемой культуры, начиная от истоков 

формирования и заканчивая особенностями настоящего времени,  а 

также познакомить студентов с сущностью, формами и функциями 

материальной и духовной культуры  Востока. 

The objectives of the discipline: to form among students a holistic view 

of material and spiritual culture  development of the Eastern regions, the 

most significant patterns and achievements of the studied culture, 
starting from the origins of formation and ending with the features of the 

present, and  to acquaint students with the essence, forms and functions 

of the material and spiritual culture of the East.  

Азия және Африка елдерінің 
тарихы 
История стран Азии и Африки 
History of Asia and Africa 

 БП ТК 

БД КВ 
ВD EC 

 

Батыс аймақтарының екінші шет тілі: 

неміс, испан, итальян, француз (B1  
деңгей). 
Второй иностранный язык западных 
регионов: немецкий, испанский, 
итальянский, французский (B1 уровень). 
Second Foreign Language of the Western 
Regions: German, Spanish, Italian, French 
(B1 level).  

 

5 Студенттердің таңдалған батыс аймақтарының екінші шет тілі 

бойынша (неміс, испан, итальян, француз) дайындалған (диалогтік 

және монологиялық сөйлеу) негізінде, дайындалмаған (көрнекі 

және ақпарат көздеріне негізделген) коммуникативті дағдыларын 

жүзеге асыру қабілеттерін қалыптастыру. Студенттердің оқылым 

дағдылары мен іскерліктерін, сөйлеудің берілген композициялық 

түріне мәтіндер жазу, оқытылатын сөйлеу пәндері аясында әртүрлі 

дерек көздерінен алынған ақпаратты синтездеу және бағалау, 

әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерін, баяндау пайымын ескере отыра 

өз ойларын білдіру дағдыларын игеруі.  
Формирование у студентов способности к реализации 

коммуникативного намерения на основе подготовленной 

(диалогической и монологической речи), неподготовленной 

(визуальной и с опорой на источники информации) по выбранному 

второму иностранному языку западных регионов (немецкий, 

испанский, итальянский, французский). Овладение студентами 

навыками и умениями чтения, написания текстов заданного 

Батыс аймақтарының екінші 

шет тілі: неміс, испан, 

итальян, француз тілдері 
Второй иностранный язык 
западных регионов: немецкий, 

испанский, итальянский, 
французский. 
Second Foreign Language 
Western regions: German, 
Spanish, Italian, French. 
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композиционного типа речи, синтезирования и оценивания 

информации, поступающей из различных источников в рамках 

изучаемой речевой тематики, изложение собственных мыслей с 

соблюдением логики изложения, социокультурных особенностей.   

Formation of students' ability to implement communicative intent on the 

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

and based on information sources) forms on the chosen second Foreign 

Language of the Western Regions (German, Spanish, Italian, French). 

Mastering by students the skills of reading, writing texts of a given 
compositional type of speech, synthesizing and evaluating information 

coming from various sources within the framework of the studied speech 

subjects, presenting their own thoughts in compliance with the 

presentation logic, sociocultural characteristics. 

 БП ТК 
БД КВ 

ВD EC 

 

Шығыс аймақтарының екінші шет тілі: 
араб, түрік, қытай, жапон, корей (B1  

деңгей ). 
Второй иностранный язык восточных 
регионов: арабский, турецкий, 
китайский, японский, корейский(B1 
уровень). 
The second foreign language of the eastern 
regions: Arabic, Turkish, Chinese, Japanese, 
Korean (B1 level). 

5 Студенттердің таңдалған шығыс аймақтарының екінші шет тілі 

бойынша (араб, түрік, қытай, жапон, корей) дайындалған 

(диалогтік және монологиялық сөйлеу) негізінде, дайындалмаған 

(көрнекі және ақпарат көздеріне негізделген) коммуникативті 

дағдыларын жүзеге асыру қабілеттерін қалыптастыру. 

Студенттердің оқылым дағдылары мен іскерліктерін, сөйлеудің 

берілген композициялық түріне мәтіндер жазу, оқытылатын сөйлеу 

пәндері аясында әртүрлі дерек көздерінен алынған ақпаратты 
синтездеу және бағалау, әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерін, 

баяндау пайымын ескере отыра өз ойларын білдіру дағдыларын 

игеруі.  

Формирование у студентов способности к реализации 

коммуникативного намерения на основе подготовленной 

(диалогической и монологической речи), неподготовленной 

(визуальной и с опорой на источники информации) по выбранному 

второму иностранному языку восточных регионов (арабский, 

турецкий, китайский, японский, корейский). Овладение 

студентами навыками и умениями чтения, написания текстов 

заданного композиционного типа речи, синтезирования и 

оценивания информации, поступающей из различных источников 
в рамках изучаемой речевой тематики, изложение собственных 

мыслей с соблюдением логики изложения, социокультурных 

особенностей.   

Formation of students' ability to implement communicative intent on the 

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

and based on information sources) forms on the chosen second foreign 

language of the eastern regions (Arabic, Turkish, Chinese, Japanese, 

Korean). Mastering by students the skills of reading, writing texts of a 

Шығыс аймақтарының екінші 
шет тілі: араб, түрік, қытай, 

жапон, корей. 
Второй иностранный язык 
восточных регионов: арабский, 
турецкий, китайский, японский, 
корейский. 

The second foreign language of 
the eastern regions: Arabic, 
Turkish, Chinese, Japanese, 
Korean. 



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

 

given compositional type of speech, synthesizing and evaluating 

information coming from various sources within the framework of the 

studied speech subjects, presenting their own thoughts in compliance 

with the presentation logic, sociocultural characteristics.  

 КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

Әлемнің батыс аймақ елдерінің 
дипломатиялық дәстүрлері. 
Дипломатические традиции стран  
западных регионов мира. 

Diplomatic Traditions of the Countries in the 
Western Regions of the world.  

6 Пән өзге де ұлттық және мәдени дәстүрлерді ұстанушылармен 

қарым-қатынас барысында тиісті мінез-құлық дағдыларын 

қалыптастыруға бағытталған. Дипломатиялық хаттамалық 

практика мен этикет тарихы, сондай-ақ дипломатиялық хаттама 

мен этикеттің құқықтық негіздері; түрлі іс-шараларды 

ұйымдастыру және өткізу процестеріне қойылатын хаттаманың 
талаптары: халықаралық іскерлік және дипломатиялық 

байланыстар, сапарлар, қабылдаулар, келіссөздер, қазіргі заманғы 

іскерлік қарым-қатынастың жалпы этикеттік нормалары 

(коммуникациялар, сыртқы пішіні, дипломатиялық келіссөздер 

және хат алмасулар, іскерлік саладағы сый - кәделер) ұсынылады. 

Дисциплина направлена на овладение навыками должного 

поведения в процессе общения с носителями иных национальных и 

культурных традиций. Представлена история дипломатической  

протокольной практики и этикета, а также правовые основы 

дипломатического протокола и этикета; требования протокола к 

процессам организации и проведения различных мероприятий: 
международных деловых и дипломатических контактов, визитов, 

приемов, переговоров, общие этикетные нормы современного 

делового общения (коммуникации, внешний вид, дипломатические 

переговоры и переписка, подарки в деловой сфере). 

Рассматриваются особенности культуры дипломатического и 

делового общения в странах западных регионов.  

The discipline is aimed at mastering the skills of proper behavior in the 

process of communication with the carriers of other national and cultural 

traditions. The history of diplomatic protocol practice and etiquette is 

presented, as well as the legal basis of diplomatic protocol and etiquette; 

protocol requirements for the processes of organizing and conducting 

various events: international business and diplomatic contacts, visits, 
receptions, negotiations, general etiquette standards of modern business 

communication (communications, appearance, diplomatic negotiations 

and correspondence, gifts in the business sphere). The features of the 

culture of diplomatic and business communication in the countries of the 

western regions are considered. 

Дипломатиялық қызметтің 
ерекшеліктері  
Особенности дипломатической 
службы 

Features of the diplomatic service 

 КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

Әлемің шығыс аймақ елдерінің 
дипломатиялық дәстүрлері. 

6 Пән өзге де ұлттық және мәдени дәстүрлерді иеленушілермен 

қарым-қатынас барысында тиісті мінез-құлық дағдыларын 

меңгеруге бағытталған. Оқу пәнін игерудің мақсаты халықаралық 

Дипломатиялық қызметтің 
ерекшеліктері  
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Дипломатические традиции стран 
восточных регионов мира. 

Diplomatic Traditions of the Countries in the 
Eastern Regions of the World. 

ынтымақтастық тәжірибесінде қолданылатын жұмыстың әмбебап 

ұйымдастырушылық-хаттамалық ережелерін оқып білу және 

игеру, хаттама мен этикеттің эволюциясы мен негізін, қазіргі 

дипломатиялық этикеттің негізгі нормалары мен ережелерін 

зерделеу болып табылады. Шығыс аймағы елдеріндегі 

дипломатиялық және іскерлік қарым-қатынас мәдениетінің 

ерекшеліктері қарастырылады. 

Дисциплина направлена на овладение навыками должного 

поведения в процессе общения с носителями иных национальных и 
культурных традиций. Целями освоения учебной дисциплины 

являются изучение и освоение универсальных организационно-

протокольных положений работы, действующих в практике 

международного сотрудничества, изучение истоков и эволюции 

протокола и этикета, основных норм и правил современного 

дипломатического этикета. Рассматриваются особенности 

культуры дипломатического и делового общения в странах 

восточных регионов. 

The discipline is aimed at mastering the skills of proper behavior in the 

process of communication with the carriers of other national and cultural 

traditions. The objectives of mastering the discipline are the study and 
mastery of the universal organizational and protocol provisions of the 

work, operating in the practice of international cooperation, the study of 

the origins and evolution of the protocol and etiquette, the basic norms 

and rules of modern diplomatic etiquette. The features of the culture of 

diplomatic and business communication in the countries of the Eastern 

regions are considered. 

Особенности дипломатической 
службы 

Features of the diplomatic service 

6 семестр / 6 семестр / Semester 6 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

 БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Заманауи аймақтық жүйелер. 

Современные региональные 

системы. 

Modern Regional Systems. 

 

5 Пәннің мазмұны аймақтық жүйелердің принциптері мен құрылымы 

туралы түсінік береді, мемлекеттік саясатты жүзеге асыру аясында 

аймақтардың өзара байланысы жүйесінің маңызды қасиеттерін 

ашады. Сонымен қатар студенттер аймақтық қатынастарға 

мемлекеттің стратегиялық және ағымдық әсер етуінің түрлерін, 

әдістерін, ережелерін зерттейді. 

Содержание дисциплины дает представление о принципах и 
структуре региональных систем, открывает сущностные свойства 

системы взаимосвязей регионов в рамках реализации политики 

государств. Также студенты изучают виды, способы, положения 

стратегического и текущего воздействия государства на 

региональные отношения.  

Халықаралық қатынастарға 

және аймақтық саясатқа 

кіріспе 

Введение в международные 

отношения и региональную 

политику 

Introduction to international 
relations and regional policy 
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The content of the discipline gives an idea of the principles and structure 

of regional systems, reveals the essential properties of the system of 

interconnections of regions in the framework of the implementation of 

state policy. Students also study the types, methods, provisions of the 

strategic and current impact of the state on regional relations. 

 БП 
ЖООК 
БД ВК 
BD UC 

Әлем аймақтарының бұқаралық 
ақпартат-құралдары 
Средства массовой информации 
регионов мира 
Mass Media of World Regions 

 

5 Пән бұқаралық ақпарат құралдарының мәні мен негізгі қызметін 

қоғамның саяси жүйесінің ажырамас бөлігі ретінде талдауға, 

ұлттық қатынастарды жетілдіру тетіктерінде демократиялық БАҚ-

ның орны мен рөлі, азаматтық қоғамды қалыптастырудағы 

бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі, өңірлік БАҚ-дағы 
этносаралық қатынастарды зерттеуге бағытталған. Қазіргі таңдағы 

БАҚ-тың халықаралық қатынастар қандай жаңалық және қандай 

даму аспетілері көбіне қолданатынын қамиды. 

Дисциплина направлена на анализ сущности и основных 

направлений деятельности СМИ как составной части 

политической системы общества, места и роли демократических 

средств массовой информации в системе механизмов 

совершенствования национальных отношений, роли средств 

массовой информации в формировании гражданского общества, 

межэтнических отношений в региональных средствах массовой 

информации. А также, как массовая информация влияет на 
международные и региональные отношения стран. 

Discipline is aimed at analyzing the essence and main activities of the 

media as an integral part of the political system of society, the place and 

role of democratic media in the system of mechanisms for improving 

national relations, the role of media in shaping civil society, the inter-

ethnic relations in regional media. As well as how mass media affects 

the international and regional relations of countries. 

Халықаралық қатынастар 
жүйесіндегі аймақтардың 
қазіргі мәселелері   
Современные проблемы 
регионов в системе 

международных отношений  
Modern Problems of Regions in 
the System of International 
Relations 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / OptionalComponents 

 БП ТК 
БД КВ 
ВD EC 

Батыс және Шығыс Еуропа елдерінің 
саяси жүйелері мен үрдістері   
Политические системы и процессы стран  
Западной и Восточной Европы 

Political Systems and Processes of the 
Western and Eastern Europe Countries  

 

8 Батыс және Шығыс Еуропа елдерінің саяси жүйелерін 

қалыптастыру тарихының салыстырмалы сипаттамасын береді. 

Пәннің мазмұны Батыс және Шығыс Еуропа елдерінің саяси 

жүйелерін қалыптастыру тарихының негізгі тақырыптарын 

қамтиды, мұның өзі пәннің өте толық бейнесін жасауға мүмкіндік 

береді. Қорытындылай келе, заманауи саяси жүйелерді дамыту 
үрдістері талданады. 

Дать сравнительную характеристику истории становления 

политических систем стран Западной и Восточной Европы. 

Содержание дисциплины включает основные темы курса истории 

становления политических систем стран Западной и Восточной 

Европы, позволяющее иметь  достаточно полное представление о 

Халықаралық қатынастар 
теорияларына кіріспе 
Введение в теории 
международных отношений 

Introduction to the Theory of 
International Relations 
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предмете, анализируются тенденции  развития современных 

политических систем. 

To give a comparative description of the history of the formation of 

political systems of countries in Western and Eastern Europe. The 

content of the discipline includes the main topics of the course of the 

history of the formation of the political systems of the countries of 

Western and Eastern Europe, which makes it possible to have a fairly 

complete picture of the subject. In conclusion, trends in the development 

of modern political systems are analyzed. 

 БП ТК 
БД КВ 
ВD EC 

Оңтүстік және Шығыс Азия елдерінің 
саяси жүйелері мен үрдістері  
Политические системы и процессы стран 
Южной и Восточной Азии 
Political Systems and Processes of the 
Southern and Eastern Asia Countries  

8 Зерттеу пәні оған еркін Оңтүстік және Шығыс Азия елдерінде саяси 
процестің ерекшеліктеріне байланысты проблемалық аспектілері 

шарлау мүмкіндік береді, халықаралық қатынастар саласындағы 

негізгі құзыретін, қалыптастырады. Әлемдік саясатта, олардың 

тарихи және мәдени дамуына, этникалық топтар мен діни азшылық 

әлеуметтік-экономикалық және саяси ахуал ерекшеліктерін ескере 

отырып ислам әлемінің ролін зерттеу Шығыстағы саяси жүйелерді 

салыстырмалы талдау, Оңтүстік және Шығыс Азияның қазіргі 

заманғы мемлекеттердің саяси мәдениет дәстүрлі негіздері және 

ерекшеліктері зерттеу, Шығыс елдерінің қазіргі экономикалық 

жағдайы. 

Изучаемая дисциплина формирует основные компетенции в 
области международных отношений, которые позволят ему 

свободно ориентироваться в проблемных аспектах, связанных с 

особенностями политического процесса в странах Южной и 

Восточной Азии. Сравнительный анализ политических систем в 

странах Востока, изучение традиционной основы и специфики 

политической культуры современных государств Южной и 

Восточной Азии, изучение роли исламского мира в мировой 

политике, рассмотрение особенностей социально-экономического 

и политического положения этнических групп и 

конфессиональных меньшинств в их историко - культурном 

развитии, современное экономическое состояние стран Востока. 

The discipline under study forms the basic competences in the field of 
international relations, which will allow it to freely navigate in the 

problem aspects related to the specifics of the political process in the 

countries of South and East Asia. A comparative analysis of political 

systems in the countries of the East, the study of the traditional basis and 

specificity of the political culture of modern states of South and East 

Asia, the study of the role of the Islamic world in world politics, 

consideration of the socio-economic and political status of ethnic groups 

Халықаралық қатынастар 
теорияларына кіріспе 
Введение в теории 
международных отношений 
Introduction to the Theory of 
International Relations 



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

 

and confessional minorities in their historical and cultural development, 

the modern economic state of the countries of the East. 

 КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

Батыс аймақтарының екінші шет тілі: 
неміс, испан, итальян, француз (B2 
деңгей). 

Второй иностранный язык западных 
регионов: немецкий, испанский, 
итальянский, французский (B2 уровень). 
Second Foreign Language of the Western 
regions: German, Spanish, Italian, French 
(B2 level).  
 

7 

 
Шетелдік серіктестермен қарым-қатынас жасау кезінде, 

сонымен қатар әрі қарай өзін-өзі жетілдіруде тұрмыстық, 

әлеуметтік-мәдени, кәсіби қызметтің түрлі салаларындағы 

әлеуметтік-коммуникативті мәселелерді шешу үшін 

студенттердің қажетті және жеткілікті деңгейдегі шет тілін 

(неміс, испан, итальян, француз) меңгеруі.  

Овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем иноязычной (немецкий, испанский, итальянский, 
французский) компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

социально-культурной, профессиональной  сферах 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.   

Mastering by students the necessary and sufficient level of 

foreign language (German, Spanish, Italian, French) competence to 

solve socio-communicative problems in various fields of 

everyday, socio-cultural, professional areas of activity when 

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

education. 

Батыс аймақтарының екінші 

шет тілі: неміс, испан, 

итальян, француз тілдері 
Второй иностранный язык 
западных регионов: немецкий, 
испанский, итальянский, 

французский. 
Second Foreign Language 
Western regions: German, 
Spanish, Italian, French. 

 КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

Шығыс аймақтарының екінші шет тілі: 
араб, түрік, қытай, жапон, корей (B2 
деңгей). 
Второй иностранный язык восточных 
регионов: арабский, турецкий, 
китайский, японский, корейский (B2 
уровень). 

Second Foreign Language of the Eastern 
Regions: Arabic, Turkish, Chinese, 
Japanese, Korean (B2 level). 

7 

 
Шетелдік серіктестермен қарым-қатынас жасау кезінде, 
сонымен қатар әрі қарай өзін-өзі жетілдіруде тұрмыстық, 

әлеуметтік-мәдени, кәсіби қызметтің түрлі салаларындағы 

әлеуметтік-коммуникативті мәселелерді шешу үшін 

студенттердің қажетті және жеткілікті деңгейдегі шет тілін 

(араб, түрік, қытай, жапон, корей) меңгеруі.  

Овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем иноязычной (арабский, турецкий, китайский, японский, 

корейский) компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

социально-культурной, профессиональной  сферах 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.     
Mastering by students the necessary and sufficient level of 

foreign language (Arabic, Turkish, Chinese, Japanese, Korean) 

competence to solve socio-communicative problems in various 

fields of everyday, socio-cultural, professional areas of activity 

when communicating with foreign partners, as well as for further 

self-education. 

Шығыс аймақтарының екінші 
шет тілі: араб, түрік, қытай, 
жапон, корей. 
Второй иностранный язык 
восточных регионов: арабский, 
турецкий, китайский, японский, 
корейский. 

The second foreign language of 
the eastern regions: Arabic, 
Turkish, Chinese, Japanese, 
Korean. 

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

 БП 
ЖООК 

БД ВК 
BD UC 

Ғылыми-зерттеу жұмыстарының жазылу 
әдістемесі   

Методика написания научных 
исследованиий 
Methods of Scientific Research Writing 

6 «Ғылыми зерттеулерді жазудың әдістемесі» пәні студенттердің 

шығармашылық, ғылыми әлеуетін ашуға бағытталған, онда 

студенттер ғылыми, оқу және әдістемелік әдебиеттермен жұмыс 

жасау дағдыларын алады. Студенттер теориялық білімдерін 

шоғырландырады және тереңдетеді. Осы пәнді оқу барысында 

алған дағдылар мен білімдерін дипломдық жұмысты жазуда және 

қорғауда қолданылады.  

Дисциплина «Методика написания научных исследований» 

направлена на раскрытие творческого, научного потенциала 
обучающихся, где студенты приобретают навыки работы с 

научной, учебной и методической литературой. Студенты 

закрепляют и углубляет полученные теоретические знания. Навыки 

и знания приобритаемые в ходе изучения данной дисциплины 

будут использованы при написании и защиты выпускной 

квалификационной работы.  

The discipline "Methodology for writing scientific research" is aimed at 

revealing the creative, scientific potential of students, where students 

acquire skills in working with scientific, educational and methodological 

literature. Students consolidate and deepen their theoretical knowledge. 

Skills and knowledge acquired during the study of this discipline will be 
used in writing and defending graduation thesis. 

Академиялық жазу 
Академическое письмо 

Аcademic writing 

 

 КП 
ЖООК 
ПД ВК 
PD UC 

Аймақтық қатынастар жүйесіндегі 
Қазақстан 
Казахстан в системе региональных 
отношений  
Kazakhstan in Regional Relations System 

5 Курс Қазақстан Республикасының  тарихи-саяси аренада мемлекет 

болып қалыптасуын. Аймақтық қарым-қатынастар жүйесіндегі 

Қазақстанның саяси, экономикалық, әлеуметтік дамуы, 

халықаралық үдерістерге қатысу және өңірлік ұйымдарға мүше 

болу.ЕАЭС, ШЫҰ , ҰҚШҰ және т.б ұйымдармен қарым-

қатынасын. Пән қазіргі замандағы аймақтық интеграция 

мәселелерін қарастырады, оның ішінде Қазақстанның осы 

үдерістегі рөлін  қамтиды. Сонымен қатар Қазақстанның 

халықаралық және аймақтық актор ретінде  қалыптасуы мен 

нығаюы. Орталық Азиядағы Қазақстаның рөлі.   

В данной дисциплине рассматривается политическое, 

экономическое, социальное развитие Казахстана в системе 
региональных отношений, участие в медународных процессах, 

членство в международных, региональных организациях. 
Отношения с ЕАЭС, ШОС, ОДКБ и другими 

организациями.Дисциплина также рассматривает проблемы 

региональной интеграции в современном мире, в том числе роль 

Казахстана в этом процессе. Становление и укрепление Казахстана 

Қазіргі тандағы Казақстан 
Республикасының сыртқы 
саясатының бағыттары 
Внешнеполитические 
ориентиры Республики 
Казахстан в современном мире 
Foreign policy guidelines of the 
Republic of Kazakhstan in the 

modern world 
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как актор в международных  и региональных процессах  . Роль 

Казахстана в Центральной Азии. 

Kazakhstan has much in common in historical, geopolitical and defense 

relations with neighboring countries .The political, economic, social 

development of Kazakhstan in the system of regional relations, 

participation in international processes, membership in honeymoon and 

regional organizations are considered. Relations with the EAEU, SCO, 

CSTO and other organizations The discipline also considers the 

problems of regional integration in the modern world, including the role 
of Kazakhstan in this process. The formation and strengthening of 

Kazakhstan as an actor in international and regional processes. 

Kazakhstan's role in Central Asia 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / OptionalComponents 

 КП ТК 
ПД КВ 

PD EC 

Батыс аймақтарының екінші шет тілі: 
неміс, испан, итальян, француз (C1 

уровень). 
Второй иностранный язык западных 
регионов: немецкий, испанский, 
итальянский, французский (C1 уровень). 
Second Foreign Language Western regions: 
German, Spanish, Italian, French (C1 level). 
 

5 Пән академиялық мәтінді шет тілінде (неміс, испан, итальян, 

француз) құрастыра отырып, Батыс аймақтарының шет тілінде 

сөйлеу қабілетін дамытуға бағытталған. Студенттерге ауызша 

сөйлеудің негізгі қағидаларын және жазбаша ережелерін, 

грамматика саласымен таныстырады, әр түрлі жағдаяттарға жауап 

беру дағдыларын дамытады және академиялық мәтіндерді жазу 

мүмкіндігін практикада. Сөйлеу дағдыларын дамытуға 

студенттердің монолог -диалогтық сөйлеу қабідеттерін дамыту, 

сондай -ақ, рөлдік ойындар түріндегі полилогтық қабілетін меңгеру 
кіреді. Дайынсыз сөйлеу  басым болады. 

Дисциплина направлена на развитие умения говорить на 

иностранном языке западных регинов, составления академического 

текста на иностранном языке (немецкий, испанский, итальянский, 

французский). Устная речь предполагает ознакомление студентов 

с основными понятиями устной речи и правилами письма, 

выработке навыков реагирования на реалии и различные ситуации, 

формирования умения по написанию текстов академической 

направленности. Развитие навыков говорения включает овладение 

студентами монологической и диалогической формами речи, а 

также полилогом в форме ролевой игры. Преобладает 

неподготовленная речь (в пределах изученной тематики). 
The discipline is aimed at developing the ability to speak a foreign 

language of Western regions, compiling an academic text in a foreign 

language (German, Spanish, Italian, French). Oral speech involves 

acquainting students with the basic concepts of oral speech and the rules 

of writing, develop skills to respond to realities and various situations, 

the formation of the ability to write academic texts. The development of 

speaking skills includes students mastering monologic and dialogic 

Батыс аймақтарының екінші 

шет тілі: неміс, испан, 

итальян, француз тілдері 
Второй иностранный язык 
западных регионов: немецкий, 

испанский, итальянский, 
французский. 
Second Foreign Language 
Western regions: German, 
Spanish, Italian, French. 
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forms of speech, as well as a polylogue in the form of role-playing. 

Unprepared speech predominates (within the studied topics). 

 КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

Шығыс аймақтарының екінші шет тілі: 
араб, түрік, қытай, жапон, корей (C1 
уровень). 

Второй иностранный язык восточных 
регионов: арабский, турецкий, 
китайский, японский, корейский(C1 
уровень). 
The Second Foreign Language of the 
Eastern Regions: Arabic, Turkish, Chinese, 
Japanese, Korean(C1 level). 

5 Пән академиялық мәтінді шет тілінде (араб, түрік, қытай, жапон, 

корей) құрастыра отырып, Шығыс аймақтарының шет тілінде 

сөйлеу қабілетін дамытуға бағытталған. Студенттерге ауызша 

сөйлеудің негізгі қағидаларын және жазбаша ережелерін, 

грамматика саласымен таныстырады, әр түрлі жағдаяттарға жауап 

беру дағдыларын дамытады және академиялық мәтіндерді жазу 

мүмкіндігін практикада. Сөйлеу дағдыларын дамытуға 

студенттердің монолог -диалогтық сөйлеу қабідеттерін дамыту, 
сондай -ақ, рөлдік ойындар түріндегі полилогтық қабілетін меңгеру 

кіреді. Дайынсыз сөйлеу  басым болады.  

Дисциплина направлена на развитие умения говорить на 

иностранном языке восточных регинов, составления 

академического текста на иностранном языке (арабский, турецкий, 

китайский, японский, корейский). Устная речь предполагает 

ознакомление студентов с основными понятиями устной речи и 

правилами письма, выработке навыков реагирования на реалии и 

различные ситуации, формирования умения по написанию текстов 

академической направленности. Развитие навыков говорения 

включает овладение студентами монологической и диалогической 
формами речи, а также полилогом в форме ролевой игры. 

Преобладает неподготовленная речь (в пределах изученной 

тематики). 

The discipline is aimed at developing the ability to speak a foreign 

language of Western regions, compiling an academic text in a foreign 

language (Arabic, Turkish, Chinese, Japanese, Korean). Oral speech 

involves acquainting students with the basic concepts of oral speech and 

the rules of writing, develop skills to respond to realities and various 

situations, the formation of the ability to write academic texts. The 

development of speaking skills includes students mastering monologic 

and dialogic forms of speech, as well as a polylogue in the form of role-

playing. Unprepared speech predominates (within the studied topics). 

Шығыс аймақтарының екінші 
шет тілі: араб, түрік, қытай, 
жапон, корей. 

Второй иностранный язык 
восточных регионов: арабский, 
турецкий, китайский, японский, 
корейский. 

The second foreign language of 
the eastern regions: Arabic, 
Turkish, Chinese, Japanese, 
Korean. 

 КП ТК 
ПД КВ 

PD EC  

Әлемнің батыс аймақтарының 
геосаяси тұжырымдамалары. 

Геополитические концепции 

западных регионов мира. 

Geopolitical Concepts of Western 

World Regions. 

5 Пән Батыс саяси ғылымының негізгі геосаяси 
тұжырымдамаларының, қазіргі әлемнің даму теорияларының 

қалыптасуы мен дамуын зерттеуге бағытталған. Курста 

геосаясаттың негізгі ұғымдары, категориялары, идеялары мен 

функциялары қарастырылады, заманауи геосаяси процестер мен 

тенденциялар талданады. 

Дисциплина направлена на изучение становления и развития 

основных геополитических концепций западной политологии, 

Заманауи аймақтық жүйелер 
Современные региональные 

системы 

Modern regional systems 
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теорий современного мирового развития. В рамках курса 

рассматриваются основные понятия, категории, идеи и функции 

геополитики,  анализируются современные геополитические 

процессы и тенденции. 

The discipline is aimed at studying the formation and development of 

the basic geopolitical concepts of Western political science, theories of 

modern world development. The course examines the basic concepts, 

categories, ideas and functions of geopolitics, analyzes modern 

geopolitical processes and trends. 

 КП ТК 
ПД КВ 

PD EC  

Әлемнің шығыс аймақтарының 
геосаяси тұжырымдамалары. 

Геополитические концепции 

восточных регионов мира. 

Geopolitical Concepts of Eastern World 

Regions.  

5 Пән студенттердің бірқатар араб ғалымдарының еңбектерінде 
баяндалған геосаяси идеялар мен тұжырымдамаларды талдау 

дағдыларын қалыптастыруға; жапондық геосаясат мектебінің 

идеясын игеруге бағытталған. Курс барысында демографияға, 

территорияға, экономикаға, қарулы күштерге негізделген қазіргі 

ҚХР геосаясатына ерекше көңіл бөлінеді.  

Дисциплина направлена на формирование у студентов навыков 

анализа геополитических идей и концепций, которые излагались в 

работах ряда арабских ученых; освоение идеи японской школы 

геополитики. При прохождении курса особое внимание уделяется 

современной геополитике КНР, исходя из геополитических 

ресурсов этой страны: демография, территория, экономика, 
вооруженные силы.  

The discipline is aimed at the formation of students' skills in analyzing 

geopolitical ideas and concepts, which are described in the works of a 

number of Arab scholars; mastering the idea of the Japanese school of 

geopolitics. During the course, special attention is paid to the modern 

geopolitics of the PRC, based on the geopolitical resources of this 

country: demography, territory, economy, armed forces.  

Заманауи аймақтық жүйелер 
Современные региональные 

системы 

Modern regional systems 

 

 КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

Әлемдік даму контекстіндегі Батыстың 
трансұлттық компаниялары. 
Транснациональные компании Запада в 
контексте глобального развития. 

Western Transnational Companies in the 
Context of Global Development. 

5 Пән трансұлттық корпорацияны экономикалық теорияның 

категориясы ретінде зерттеу тұжырымдамасын, жаһандану 

процестеріндегі Батыс елдеріндегі ТҰК рөлін зерттеудің 

қолданыстағы тәсілдерін талдау дағдыларын қалыптастыруға 

бағытталған. 

Дисциплина напрвлена на формирование концепции исследования 
транснациональной корпорации как категории экономической 

теории, навыков анализа существующих подходов к изучению 

роли ТНК в западных странах в процессах глобализации.   

The discipline is aimed at the formation of the concept of research of a 

transnational corporation as a category of economic theory, the skills of 

analyzing existing approaches to studying the role of TNCs in Western 

countries in the processes of globalization.  

Батыс аймақ  
елдерінің саяси жүйесі мен 
саяси үрдістері  
Политические системы и 

политические процессы стран  
западных регионов 
The political system and political 
processes of the countries of 
western regions 
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 КП ТК 
ПД КВ 

PD EC 

Әлемдік даму контекстіндегі Шығыстың 
трансұлттық компаниялары. 

Транснациональные компании Востока в 
контексте глобального развития. 
Eastern Transnational Companies in the 
Context of Global Development.  

5 Пән студенттердің ТҰК-нің теориялық және әдіснамалық негіздері 

туралы түсініктерін қалыптастыруға, ТҰК түсінуіндегі өзгерістерді 

анықтауға және олардың Шығыстың экономикалық дамуындағы 

рөлін арттыруға; жаңа жағдайда трансұлттық корпорациялардың 

даму ерекшеліктерін ашып көрсетуге бағытталған. 

Дисциплина направлена на формирование у студентов 

представления о теоретических и методологических основах ТНК,  

раскрытие изменения представления о ТНК и повышения их роли 

в экономическом развитии Востока; выявление специфики 
развития транснациональных корпораций в новых условиях. 

The discipline is aimed at forming students' ideas about the theoretical 

and methodological foundations of TNCs, revealing changes in the 

understanding of TNCs and increasing their role in the economic 

development of the East; revealing the specifics of the development of 

transnational corporations in the new conditions. 

Батыс аймақ  
елдерінің саяси жүйесі мен 

саяси үрдістері  
Политические системы и 
политические процессы стран  
западных регионов 
The political system and political 
processes of the countries of 
western regions 

 

 КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 
 

Аймақтық және еуроатлантикалық 
қауіпсіздік. 
Региональная и евроатлантическая 
безопасность. 

Regional and Euro-Atlantic Security.  

5 Курстың мақсаты - Еуропа мен Солтүстік Американың тәжірибесін 

есепке ала отырып, НАТО тарихы мен эволюциясын ескере 

отырып, еуроатлантикалық қауіпсіздік тетіктерін кешенді 

зерделеу, сондай-ақ азық-түлік, энергетика, ақпарат және басқа да 

қауіпсіздіктің қазіргі заманғы проблемаларын шешу. 

Целью курса является комплексное изучение механизмов 
Евроатлантической безопасности на основе истории и эволюции 

НАТО, а также рассмотрении современных проблем 

продовольственной, энергетической, информационной и других 

видов безопасности с учетом опыта стран Европы и Северной 

Америки. 

The goal of the course is a comprehensive study of Euro-Atlantic 

security mechanisms based on the history and evolution of NATO, as 

well as addressing modern problems of food, energy, information and 

other types of security, taking into account the experience of Europe and 

North America. 

Батыс аймақ елдерінің  қазіргі 
заманауи шиеленістері 
Современные конфликты 
западных регионов  мира 

Modern conflicts of the western 
regions of the world 

 

 КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 
 

Аймақтық және Еуразиялық қауіпсіздік. 
Региональная и Евразийская 
безопасность. 
Regional and Eurasian Security.  

5 Курста Еуразиядағы қазіргі заманғы саяси процестің, халықаралық 

қауіпсіздік тұрғысынан, халықаралық қауіпсіздікке қатысты 

қатерлер мен қауіптер туралы, ұжымдық қауіпсіздік жүйелерін 
қалыптастыру үрдістері, жетекші елдердің ұлттық қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету тұжырымдамасы, жаппай қырып-жоятын қаруды 

бақылаудың халықаралық режимдері туралы, Ресей-Америка 

қатынастарындағы қарусыздану. 

Курс содержит основные сведения о современном политическом 

процессе в Евразии в контексте международной безопасности, об 

угрозах и вызовах международной безопасности,  о тенденциях 

Әлемнің шығыс 
аймақтарындағы қазіргі 
заманауи шиеленістер 
Современные конфликты 
восточных регионов мира 
Contemporary conflicts of eastern 

regions of the world 
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формирования систем коллективной безопасности,  концепции 

обеспечения национальной безопасности ведущих стран Евразии,  

международных режимах контроля за оружием массового 

поражения,  проблемах разоружения в российско-американских 

отношениях.  

The course contains basic information on the current political process in 

Eurasia, in the context of international security, on threats and 

challenges to international security, on trends in the formation of 

collective security systems, on the concept of ensuring national security 
of the leading countries of Eurasia, on international regimes for 

controlling mass destruction weapons disarmament in Russian-

American relations. 

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 

Батыс және Шығыс Еуропадағы 
интеграциялық үдерістер: мәселелер мен 

болашағы  
Интеграционные процессы в Западной и 
Восточной Европе: проблемы и 
перспективы   
Integration Processes  in Western and 
Eastern Europe: Problems and Prospects   

5 Эллективті пәннің мақсаты еуропалық интеграция тарихының мәні 

мен негізгі кезеңдерін, сондай-ақ Еуропалық Одақтың заңы, 

институттары мен саясаты туралы толығырақ баяндау. Пәннің 

мазмұны интеграцияның басым теорияларының және еуропалық 

интеграцияның жетістіктерін талдауынан құралады. Дегенмен, 

жетістіктермен бірге, Батыс Еуропадағы интеграциялық 

үдерістердің қазіргі жай-күйінің объективті сипаттамасы және 

Ұлыбританияның ЕО-дан шығуына байланысты бірқатар 

мәселелер кешендері ұсыну және талқылау болып табылады . 
Цель элективной дисциплины заключается во всестороннем 

освещении основных этапов истории и теоретических основ 

европейской интеграции, институциональном анализе 

Европейского Союза, объективной характеристике современного 

состояния интеграционных процессов на европейском континенте. 

Наряду с достижениями европейской интеграции содержание 

дисциплины включает полный и детальный анализ целого 

комплекса проблем, имеющих негативное воздействие на 

интеграционные процессы в регионе, одним из ключевых является 

Brexit, выход Великобритании из ЕС. 

The objectives of  elective discipline comprehensively covers the 

essence the analysis of priority theories of integration and achievements 
of European and main stages of the history of European integration, as 

well as the law, institutions and policies of the European Union. The 

content of the course includes integration. However, along with the 

achievements presented objective characteristics of the current state of 

integration processes in Western Europe and a number of problems 

related with the exit of the United Kingdom from the EU. 

Батыс аймақ  

елдерінің саяси жүйесі мен 

саяси үрдістері  

Политические системы и 

политические процессы 

стран  западных регионов 

The political system and 

political processes of the 

countries of western regions 
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Оңтүстік және Шығыс Азиядағы 
интеграциялық үдерістер: мәселелер мен 

болашағы 
Интеграционные процессы в Южной и 
Восточной Азии: проблемы и 
перспективы  
Integration Processes in Southern and 
Eastern Asia: Problems and Prospects  
 

5 Пән Азия кеңістігіндегі интеграциялық процестердің 

тенденцияларын, сипаттамалары мен мәселелерін зерттеуге 

бағытталған. Бұл курс Азия кеңістігіндегі аймақтық (саяси, 

экономикалық және мәдени) реттеу жүйесіндегі интеграциялық 

процестерді талдау болып табылады. 

Дисциплина направлена на изучение тенденции, особенностей и 

проблем интеграционных процессов на азиатском пространстве. 

Данный курс представляет собой анализ интеграционных 

процессов, которые протекают в системе регионального 
(политического, экономического и культурного) регулирования на 

пространстве Азии. 

The discipline is aimed at studying the trends, characteristics and 

problems of integration processes in the Asian space. This course is an 

analysis of the integration processes that take place in the system of 

regional (political, economic and cultural) regulation in the space of 

Asia.  

Шығыс аймақ елдерінің саяси 
жүйесі мен саяси үрдістері  

Политическая система и 
политические процессы стран 
восточных регионов 
The political system and political 
processes of the countries of the 
eastern regions 
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