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

 

  

БЕКІТЕМІН 

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия  

ұлттық университеті» ШЖҚ РМК  

Оқу ісі жөніндегі проректор 

_________________________  Онгарбаев Е.А. 

«__»_____________20__ ж. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе  РГКП ПХВ 

«Евразийский национальный университет» 

им.Л.Н.Гумилева 

 

 

APPROVED BY 

Vice-Rector for Academic Affairs L.N. 

Gumilyov 

Eurasian National University 

 

 

2020 жылы қабылданатын білім алушыларға арналған 7M03105 «Аймақтану»  білім бағдарламасы бойынша элективті пәндер каталогы 

Каталог элективных дисциплин по образовательной программе  7M03105 «Регионоведение» для обучающихся приема 2020 года 

Elective Courses Catalogue of the education program 7M03105 «Regional Studies»   for the students of the 2020 year admission 

 
№ Пәннің циклі/ 

Цикл 

дисциплины/

Cycle of the 

course 

Пәннің атауы / 

 

Название дисциплины / 

 

Name of discipline 

Кредит / 

 

Кредит / 

 

Credit 

Қысқаша аннотация/ 

 

Краткая аннотация / 

 

Annotation 

Пререквизиттер/ 

 

Пререквизиты/ 

 

Prerequisites 

1 семестр / 1 семестр / semester 1 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

1 КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Аймақтанудағы зерттеу- 
әдістемелік  негіздері  
Методологическая база 

исследований в 
регионоведении  
Methodological bases of 
research in the Regional 
Studies 

5 Бұл пән халықаралық өмірдің құбылыстары мен үрдістерін тәуелсіз талдау 

үшін, сондай-ақ талдау нәтижелерінің құзыретті дизайны үшін оқытуды 

қамтамасыз етеді. Курс заманауи әлемдік саясаттың табиғатын талдау, 

халықаралық қатынастар теориясын дұрыс қолдану, сондай-ақ мәтіндерді 

дайындау және ауызша презентацияларды халықаралық сараптамаға жеке 

мемлекеттердің қатынастары мен сыртқы саясаты. 

Данная дисциплина предполагает обучение самостоятельному анализу 
процессов и явлений международной жизни, а также грамотному оформлению 

результатов анализа. Курс позволяет овладеть навыками анализа природы 

современной мировой политики, корректного использования теории 

международных отношений, а также подготовки текстов и устных презентаций 

в сфере анализа международных отношений и внешней политики отдельных 

государств. 

Аймақтық зерттеулерге 

кіріспе 

Введение в регионоведение 

Introduction to regional studies 
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This discipline provides training for independent analysis of processes and 

phenomena of international life, as well as competent design of the results of 

analysis. The course allows you to master the skills of analyzing the nature of modern 

world politics, the correct use of the theory of international relations, as well as the 

preparation of texts and oral presentations in the analysis of international relations 

and foreign policy of individual states. 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

2 

КП ТК 

БД КВ 

PD EC 

 

Кросс аймақтық саяси 
талдау  
Кроссрегиональный 
политический анализ  
Cross regional political 
analysis  

 

4 Бұл курс негізгі заңдар мен саяси процестердің негізгі формаларын, ішкі саяси 

және халықаралық саяси процестердің өзара тәуелділігін, сондай-ақ Еуропа, 

АҚШ, Орталық Азия және ЕЭО елдерінің саяси дамуын зерттеу, зерттеу және 

синтездеуді зерттеу болып табылады. 
Предметом данного курса является изучение базовых закономерностей и 

основных форм политических процессов,  взаимозависимость 

внутриполитических и международнополитических процессов, а также 

изучение,  исследование и обобщение политического развития регионов 

Европы, США, Центральной Азии и стран ЕАЭС. 

The subject of this course is the study of basic laws and basic forms of political 

processes, the interdependence of internal political and international political 

processes, as well as the study, study and synthesis of the political development of 

the regions of Europe, the USA, Central Asia and the EEU countries. 

Аймақтық зерттеулерге 

кіріспе 

Введение в регионоведение 

Introduction to regional studies 

3 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 

Экономикалық аймақтық 
үдерістерді    зерттеу  
әдіснамасы 
Методология  исследования  
экономических  
региональных процессов 

Methodology of research of 
economic  regional processes 

 

5 Тәрбие экономикалық анализ әдістеріне тұтас көзқарас қалыптастыру, 

талдаудың негізгі әдістерін түсіну және оларды аймақтағы мамандануды жан-

жақты талдауға қолдану арқылы аналитикалық, шығармашылық ойлауды 
қалыптастыруды қамтиды. 

Дисциплина предполагает формирование аналитического творческого 

мышления путем получения целостного представления о методах 

экономического анализа, понимания основных методов анализа и их 

применения на практике при комплексном анализе региона специализации 

Discipline involves the formation of analytical, creative thinking by obtaining a 

holistic view of the methods of economic analysis, understanding of the basic 

methods of analysis and their application in practice in a comprehensive analysis of 

the region of specialization 

Зерттелген аймақтың 

экономикасы 
Экономика изучаемого 

региона 

Economy of the studied region 

 

Аймақтық зерттеулерге 

кіріспе 

Введение в регионоведение 

Introduction to regional studies 

4 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 

Аймақтағы халықаралық 
үдерістерді   зерттеу 
әдіснамасы  
Методология исследования             
международных     
процессов в регионе 

5 Бұл пән халықаралық өмірдің құбылыстары мен үрдістерін тәуелсіз талдау 

үшін, сондай-ақ талдау нәтижелерінің құзыретті дизайны үшін оқытуды 

қамтамасыз етеді. Курс заманауи әлемдік саясаттың табиғатын талдау, 

халықаралық қатынастар теориясын дұрыс қолдану, сондай-ақ мәтіндерді 
дайындау және ауызша презентацияларды халықаралық сараптамаға жеке 

мемлекеттердің қатынастары мен сыртқы саясаты. 

Зерттелген аймақтың 

экономикасы 

Экономика изучаемого 

региона 
Economy of the studied region 

Аймақтық зерттеулерге 

кіріспе 
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Methodology of research of 
international    processes in 

the region 

Данная дисциплина прдполагает обучение самостоятельному анализу 

процессов и явлений международной жизни, а также грамотному оформлению 

результатов анализа. Курс позволяет овладеть навыками анализа природы 

современной мировой политики, корректного использования теории 

международных отношений, а также подготовки текстов и устных презентаций 

в сфере анализа международных 

отношений и внешней политики отдельных государств. 

This discipline provides training for independent analysis of processes and 

phenomena of international life, as well as competent design of the results of 
analysis. The course allows you to master the skills of analyzing the nature of modern 

world politics, the correct use of the theory of international relations, as well as the 

preparation of texts and oral presentations in the analysis of international relations 

and foreign policy of individual states. 

Введение в регионоведение 

Introduction to regional studies 

5 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 

Халықаралық аймақтық 

мәселелерді жүйелі 

талдау 

Системный анализ 

международных 

региональных проблем 

System analysis of 

international regional 
problems 

5 Тәртіп жүйелік зерттеулер, жүйелік жобалау және жүйелік талдаулар 

саласындағы білім мен дағдыларды қалыптастырады, сондай-ақ 

мамандандыру аймағын талдау үшін қажетті ақпаратты жинау, құрылымдау, 

өңдеу, сақтау және ұсыну мәселелерімен айналысады. 

Дисциплина формирует знания и умения в области системных исследований, 

системного проектирования и системной аналитики, также рассматриваются 

вопросы, связанные со сбором, структурированием, обработкой, хранением, и 

презентацией данных, необходимых для анализа региона специализации. 
Discipline builds knowledge and skills in the field of system research, system design 

and system analytics, also deals with the collection, structuring, processing, storage, 

and presentation of the data needed to analyze the region of specialization. 

Аймақтық зерттеулерге 

кіріспе Введение в 

регионоведение Introduction to 

regional studies 

Халықаралық қатынастар 

тарихы 

История международных 

отношении 
History of international relations 

6 

БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

 

Аймақтанудағы сапалы 

әдістер 

Качественные методы в 

регионоведении                         

Qualitative methods in 

regional studies 

4 Бұл пән аймақтық зерттеулердің теориялық-әдіснамалық негіздерін оқып-

үйренуге, сонымен қатар пән бойынша студенттерге мамандандырылған 

аймақты саяси, экономикалық, мәдени, әлеуметтік талдау жүргізеді. 

Данная дисциплина посвящена изучению теории и методологической базы 

регионоведения, способствует проведению политического, экономического, 

культурологического и социологического анализа региона. 

This discipline is devoted to the study of the theory and methodological base of 

regional studies, and also within the discipline, students conduct a political, 

economic, cultural, sociological analysis of the region of specialization. 

 

Аймақтық зерттеулерге 

кіріспе 

Введение в регионоведение 

Introduction to regional studies 

 

7 

КП ТК 
ПД КВ 

PD EC 

 

Екі тарапты 
қатынастардағы 

кешендер мен аймақтар 

5 Бұл пән халықты, тарихты және этнографияны, экономика мен саясатты, 
ғылымды қамтитын нақты бір аймақты (елдер тобын, бір елдің) жан-жақты 

зерттеуге бағытталған; мәдениет, дін, тіл, әдебиет және халықтар дәстүрлері. 

Данный курс направлен на комплексное изучение того или иного региона 

(группы стран, отдельной страны) в разрезе: население, история и этнография, 

Зерттелген аймақтың 
экономикасы 

Экономика изучаемого 

региона 

Economy of the studied region 
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Регионы и комплексы 

двусторонних 

отношений 

Regions and complexes of 

bilateral relations 

экономика и политика, наука; культура, религии, языки, литературы и 

традиции народов. 

This course is aimed at a comprehensive study of a particular region (group of 

countries, a single country) in the context of: population, history and ethnography, 

economics and politics, science; culture, religion, languages, literature and traditions 

of nations. 

Аймақтық зерттеулерге 

кіріспе 

Введение в регионоведение 

Introduction to regional studies 

 

8 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 

Аймақтық 

құрылымдардың 

түрлерін талдау 

Анализ типов 
региональных структур 

Analysis of types of 

regional structures 

5 Курс халықаралық қатынастар және жаһандық бәсекелестік субъектілері 

ретінде аймақтық қауымдастықтардың (геосаяси, географиялық, 

экономикалық, әлеуметтік-мәдени, конфессиялық және т.б.), аймақтық 

топтардың, елдердің және олардың аймақтарының дамуының ішкі және 
сыртқы факторлары туралы білім қалыптастырады. 

Курс формирует знания об внутренних и внешних факторов развития 

территориальных сообществ (геополитические, географические, 

экономические, социокультурные, конфессиональные и др.), региональных 

группировок, стран и их регионов как субъектов международных отношений и 

глобальной конкуренции. 

The course builds knowledge about internal and external factors of development of 

territorial communities (geopolitical, geographic, economic, socio-cultural, 

confessional, etc.), regional groupings, countries and their regions as subjects of 

international relations and global competition. 

Зерттелген аймақтың 

экономикасы 

Экономика изучаемого 

региона 
Economy of the studied region 

Аймақтық зерттеулерге 

кіріспе 

Введение в регионоведение 

Introduction to regional studies 

 

9 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC  

Аймақтанудың геосаяси 

негіздері         
Геополитические основы 

регионоведения                              

Geopolitical bases of 

regional studies 

5 Пән бойынша геосаяси теорияларды зерделеу және осы теорияларды 

аймақтағы макро және микрорегионалдық процестерді зерттеуге қолдануға 
болады. Курс саяси ойлау бағыттарын, аумақты бақылау тұжырымдамасын, 

әртүрлі мемлекеттердің ықпал ету салаларын (билік орталарын) тарату және 

қайта бөлу құрылымын және мемлекетаралық бірлестіктерді қалыптастырады. 

В рамках дисциплины предполагается  изучение геополитических теорий и  

применение  данных теорий в  исследовании  макро  и  микрорегиональных  

процессов   в  регионе. Курс формирует представление о направлениях 

политической мысли, концепциях о контроле над территорией, о 

закономерностях распределения и перераспределения сфер влияния (центров 

силы) различных государств и межгосударственных объединений. 

Within the discipline, it is supposed to study geopolitical theories and apply these 

theories in the study of macro and microregional processes in the region. The course 

forms an idea of the directions of political thought, the concepts of control over the 
territory, the patterns of distribution and redistribution of spheres of influence 

(centers of power) of various states and interstate associations. 

Зерттелген аймақтың 

экономикасы 
Экономика изучаемого 

региона 

Economy of the studied region 

Аймақтық зерттеулерге 

кіріспе 

Введение в регионоведение 

Introduction to regional studies 

 

10 

БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

Еуразиялық интеграция 

тарихы және   ЕАЭО      
қалыптасуы История 

4 Тәрбие еуразиялық интеграцияның қалыптасуы мен даму сатылары туралы, 

Еуразиялық экономикалық одақты қалыптастырудың алғышарттары, оның 

мәртебесі, функционалдық мақсаты, экономикалық және мәдени іс-әрекеттер 

Халықаралық қатынастар 

тарихы 
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 евразийской интеграции и   
становления ЕАЭС   

History of Eurasian 
Integration and Creation   of 
EAEU 

ерекшеліктері және қатысушы елдер арасындағы қарым-қатынас туралы 

негізгі мәліметтерді зерттеуді қамтиды. 

Дисциплина  предполагает изучение основных сведений об этапах становления 

и развития Евразийской  интеграции, предпоссылках образования 

Евразийского экономического союза, его статуса, функциональном 

предназначении, особенностях экономической и плитической деятельности и 

взаимоотношений между странами-участницами. 

Discipline involves the study of basic information about the stages of formation and 

development of Eurasian integration, prerequisites for the formation of the Eurasian 
Economic Union, its status, functional purpose, features of economic and cultural 

activities and relations between the participating countries 

История международных 

отношении 

History of international relations 

11 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 

Халықаралық ахуалды 

талдау 

Анализ международных 

ситуаций 

An analysis of the 

international situation 

 

5 Халықаралық қатынастардың қазіргі жағдайы халықаралық жағдайларды 

талдау әдістерін біледі; ситуациялық талдау жүргізу дағдылары; сондай-ақ 

халықаралық жағдайды зерттеудегі жүйелік тәсілдер; аналитикалық тәжірибе 

және болжау. 

Современное состояние международных отношений формирует знания 

методов анализа международных ситуаций; навыки проведения ситуационного 

анализа; а также  системные подходы в изучении международных ситуаций; 

аналитическая практика и прогнозирование. 

The current state of international relations forms knowledge of the methods of 

analyzing international situations; skills of conducting situational analysis; as well as 
systemic approaches in studying international situations; analytical practice and 

forecasting. 

Халықаралық қатынастар 

тарихы 

История международных 

отношении 

History of international relations 

Қазақстан 

Республикасының сыртқы 

саясаты 

Внешняя политика РК 

Foreign Policy of the Republic 
of Kazakhstan 

12 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 

Орталық  Азиядағы 

Ресей: саясат, экономика, 

қауіпсіздік  

Россия в Центральной 

Азии: политика, 

экономика, 

безопасность  

Russia in Central Asia: 

Politics, Economy, 

Security 

5 Пәннің мазмұны Ресейдің сыртқы саяси бағытының Орталық Азия 

бағытындағы негізгі бағыттары мен міндеттерінің айқын көрінісін, жаһандық 

және өңірлік халықаралық қатынастардың контексіндегі тұжырымдамалық 

негіздерін қалыптастыруға ықпал етеді. 

Содержание дисциплины способствует формированию четкого представления 

об основных направлениях и задачах внешней политики России в 

центральноазиатском направлении, ее концептуальных основах в контексте 

глобальных и региональных международных отношений. 

The content of the discipline contributes to the formation of a clear picture of the 

main directions and tasks of Russia's foreign policy in the Central Asian direction, 

its conceptual foundations in the context of global and regional international 

relations. 

Халықаралық қатынастар 

тарихы 

История международных 

отношении 

History of international relations 

Қазақстан 

Республикасының сыртқы 

саясаты 

Внешняя политика РК 
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КП ТК 

ПД КВ 

Аймақтардың қазіргі 

заманғы халықаралық 

5 Пән пәндік интеграция үрдістерін дамытудың негізгі кезеңдерін және 

мемлекеттердің аймақтық және субөңірлік жүйелерге интеграциясын 

Халықаралық қатынастар 

тарихы 



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

 

PD EC 

 

қатынастардағы кіші 

жүйелері 

Подсистемы регионов в 

современных 

международных 

отношений 

Subsystems of regions in 

current international 

relations 

қалыптастыруға көмектеседі. Курс аймақтық деңгейде тарихи, салыстырмалы 

және проблемалық тәсілдер, өңірдегі өзара әрекеттесудің және аймақтағы 

халықаралық қатынастардың негізгі оқиғалары, қазіргі кезеңдегі геосаяси 

өлшемдегі халықаралық қатынастарды дамытудағы негізгі үрдістер және 

жаһандық саясатта олардың орындары негізінде интеграциялық процестердің 

мәселелерін зерттеуге арналған. 

Дисциплина помогает сформировать представление об основных этапах 

развития процессов интеграции и объединений государств в региональные и 

субрегиональные системы. Курс посвящен изучению проблем интеграционных 
процессов регионального уровня на основе исторического, сравнительного и 

проблемного подходов, ключевых событий региональных взаимодействий и 

международных отношений в регионе, основных тенденций развития 

международных отношений в геополитическом измерении на современном 

этапе и их места в глобальной политике. 

Discipline helps to form an idea of the main stages of the development of the 

processes of integration and integration of states into regional and subregional 

systems. The course is devoted to the study of problems of integration processes at 

the regional level based on historical, comparative and problematic approaches, key 

events of regional interactions and international relations in the region, main trends 

in the development of international relations in the geopolitical dimension at the 
current stage and their place in global politics. 

История международных 

отношении 

History of international relations 

Қазақстан 

Республикасының сыртқы 

саясаты 
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