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1 

БП ТК 
БД КВ 

BD EC 

Орталық Азия аймағындағы 
халықаралық 

қатынастардың өзекті 

мәселелері 

Актуальные проблемы 

международных отношений 

в   Центрально - азиатском 

регионе  

Relevant Issues of  

International Relations in 

Central Asia 

 

5 Пән аймақтық қауіпсіздік, діни экстремизм, терроризм мен заңсыз көші-қон 
мәселесіне басты қауіп-қатерлерге зерттейді. Курс Орталық Азияның тарихи 

және қазіргі заманғы халықаралық қатынастарын, сондай-ақ КАЖ дамуына 

әсер ететін факторларды зерделеу мәселесі бойынша кешенді презентацияны 

қалыптастырады. 

Дисциплина изучает  основные угрозы и вызовы региональной безопасности, 

проблемы распространения религиозного экстремизма, терроризма и 

нелегальной миграции. Курс формирует комплексное представление по 

проблеме изучения исторических и современных международных отношений 

Центральной Азии, а также факторы, повлиявшие на развитие ЦАР. 

Discipline studies the main threats and challenges to regional security, the problems 

of the spread of religious extremism, terrorism and illegal migration. The course 

forms a comprehensive presentation on the problem of studying the historical and 
contemporary international relations of Central Asia, as well as the factors that 

influenced the development of the CAR. 

Орталық Азия елдерінің 
сыртқы саясаты 

Внешняя политика стран 

Центральной Азии 

Foreign policy of the countries 

of Central Asia 
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2 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Орталық Азиядағы 

аймақтық қауіпсіздік 

жүйесі: қалыптасуы, 

дамуы және келешегі 

Региональная  система  

безопасности  в  

Центральной  Азии:  

формирование,  развитие  

и  перспективы 
Regional security system in 

Central Asia: formation, 

development and prospects 

5 Бұл курс тарихи, салыстырмалы және проблемалық тәсілдер негізінде Орталық 

Азиядағы өңірлік және халықаралық қауіпсіздік проблемаларын зерттеуге 

арналған. Орталық Азия мемлекеттерінің өңірлік өзара әрекеттестігі мен 

халықаралық қатынастарының негізгі оқиғалары, сондай-ақ қазіргі кезеңдегі 

жаңа тәуелсіз мемлекеттердің халықаралық қатынастарын дамытудың негізгі 

үрдістері және жаһандық саясатта олардың орны. 

Данный курс посвящен изучению проблем региональной и международной 

безопасности в Центральной Азии на основе исторического, сравнительного и 

проблемного подходов, ключевых событий региональных взаимодействий и 
международных отношений центральноазиатских государств, основных 

тенденций развития международных отношений новых независимых 

государств ЦАР на современном этапе и их места в глобальной политике. 

This course is devoted to the study of the problems of regional and international 

security in Central Asia on the basis of historical, comparative and problematic 

approaches. As well as key events of regional interactions and international relations 

of the Central Asian states, the main trends in the development of international 

relations of the new independent states of the CAR at the present stage and their place 

in global politics. 

Орталық Азия елдерінің 

сыртқы саясаты 

Внешняя политика стран 

Центральной Азии 

Foreign policy of the countries 

of Central Asia 

3 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Орталық Азиядағы Қытай 

саясаты және «Жібек жолы 

экономикалық белдеуі» 
жобасы 

Политика Китая в 

Центральной Азии и проект 

"Экономический пояс 

Шелкового пути"  

Chinese policy and the project 

" The Silk Road Economic Belt 

" in Central Asia 

5 Пән Қытайдың сыртқы саясатына, экономикалық қатынастарына және Жібек 

жолының экономикалық белдеуін зерттеуге, сондай-ақ Қытайдың Орталық 

Азиядағы саясатының толық бейнесін қалыптастыру мақсатында Қытайдың 
аймақ елдерімен ынтымақтастығына арналған. 

Дисциплина посвящена изучению внешней политики Китая, экономических 

связей, и проекта "Экономический пояс Шелкового пути", а также 

взаимосотрудничества Китая со странами региона с целью выработки более 

полного представления о политике КНР в Центральной Азии. 

Discipline is devoted to the study of China’s foreign policy, economic relations, and 

in-depth study of the Silk Road Economic Belt project, as well as China’s cooperation 

with the countries of the region in order to develop a more complete picture of 

China’s policy in Central Asia. 

Азия және Африка тарихы. 

История стран Азии и 

Африки. 
History of Asia and Africa. 

 

ТМД тарихы 

История СНГ 

History of the CIS 

  

4 

 

   

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Еуропалық қоғамдастық: 

саяси даму мәселелері  

Европейское сообщество: 

вопросы политического 
развития 

The European Community: 

Issues of Political 

Development 

5 Ұсынылған пән Еуропалық Одақтың халықаралық қатынастардың маңызды 

субъектілерінің бірі ретінде және Еуропалық Одақтың ішкі және сыртқы 

саясатының негізгі бағыттарын, қатысушы елдер арасындағы қарым-

қатынастарды және ЕО даму перспективаларын зерделеуге арналған. 
Предлагаемая дисциплина посвящена комплексному изучению Европейского 

Союза как одного из важнейших акторов международных отношений и 

изучению основных направлений внутренней и внешней политики Евросоюза, 

отношений между  странами-участницами и перспектив развития ЕС. 

Еуропа және Америка тарихы                           

История стран Европы и 

Америки History of Europe and 

America 
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The proposed discipline is devoted to the comprehensive study of the European 

Union as one of the most important actors of international relations and the study of 

the main directions of the internal and external policies of the European Union, 

relations between the participating countries and the EU development prospects. 

5 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазіргі еуропалық біргейлік: 

теориядан тәжірибеге  

Современная европейская 
идентичность: от теории к 

практике 

Modern European identity: 

from theory to practice 

5 Бұл пән Батыс Еуропа мен АҚШ-та сәйкестендіру мәселелеріне арналған. 

Курста еуропалық сәйкестік тұжырымдамасы туралы түсінік беріледі, 

эволюциясын, сондай-ақ заманауи еуропалық сәйкестілік дағдарысының 
ғаламдық және аймақтық факторларын қарастырады. 

Данная дисциплина посвящена проблемам формирования идентичности стран 

Западной Европы и США. Курс дает представление о концепте европейской 

идентичности, рассматривает ее эволюцию, а также глобальные и 

региональные факторы кризиса современной европейской идентичности.  

This discipline is devoted to the problems of identity formation in Western Europe 

and the USA. The course gives an idea of the concept of European identity, considers 

its evolution, as well as the global and regional factors of the crisis of modern 

European identity. 

Батыс Еуропа елдерінің 

сыртқы саясаты  

Внешняя политика стран 
Западной Европы  

Foreign policy of the countries 

of Western Europe 

 

АҚШ сыртқы саясаты  

Внешняя политика США 

US foreign policy 

6 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Батыс еуропалық 

қауіпсіздік жүйесі: 

эволюциясы және 
келешегі 

Западноевропейская 

система безопасности: 

эволюция и перспективы                             

Western European security 

system: evolution and 

prospects 

5 Ұсынылған пән әлемдік саясаттың жаһандық контексінде қарастырылатын 

еуропалық қауіпсіздік пен даму проблемаларына арналған. Бұл курс 20-шы 

және 21-ші ғасырдағы Еуропадағы аймақтық қауіпсіздік жүйесін құруға 
арналған жаһандық ауқымды өзгерістерді талдайды және осы өзгерістерді 

Еуропадағы қазіргі заманғы аймақтық жағдайға аударады. 

Предлагаемая дисциплина посвящена проблемам европейской безопасности, 

которая рассматривается в глобальном контексте мировой политики. Данный 

курс анализирует глобальные мирополитические трансформации рубежа 20 и 

21 веков для структуризации системы региональной безопасности в Европе и 

соотношения  этих трансформаций с современными региональными реалиями 

Европы. 

The proposed discipline is devoted to the problems of European security and 

development, which is considered in the global context of world politics. This course 

analyzes global world-wide transformations of the turn of the 20th and 21st centuries 

to structure the regional security system in Europe and relates these transformations 
to the contemporary regional realities of Europe. 

Еуропа және Америка тарихы                    

История стран Европы и 

Америки 

History of Europe and America 
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7 

 

БП ТК 

БД КВ 

BD 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 Азияға қатысты 

негізгі бағыттары мен міндеттерінің айқын көрінісін, жаһандық және өңірлік 

халықаралық қатынастардың контексіндегі тұжырымдамалық негіздерін 

қалыптастыруға ықпал етеді 

Содержание дисциплины способствует формированию у магистров 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 

Аймақтық зерттеулерге 

кіріспе.  

Введение в регионоведение  

Introduction to regional studies 

 

Халықаралық қатынастар 

тарихы 

История международных 

отношении 
History of international relations 

8 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

ЕАЭО елдерінің сыртқы 

саясаты 

Внешняя политика стран 

ЕАЭС  

Foreign policy of the 

countries of the EEU 

5 Бұл пән ЕАЭО сыртқы саясатының тұжырымдамасын қалыптастыру мен 

дамыту тарихын, қатысушы елдердің жалпы сыртқы және қауіпсіздік 

саясатының мазмұнын және Еуразиялық Одақ аумағының экономикалық 

әлеуетін, оның функционалдық, салалық және өңірлік құрылымын зерттеу мен 

талдауды қарастырады. 

Данная дисциплина предусматривает изучение, анализ истории становления и 

развития концепции внешней политики ЕАЭС,  содержания общей внешней 

политики и политики безопасности стран-участников и экономический 

потенциал территории Евразийского союза, его функциональное, отраслевое и 

региональное строение. 
This discipline provides for the study and analysis of the history of the formation and 

development of the concept of the EEU foreign policy, the content of the common 

foreign and security policy of the participating countries and the economic potential 

of the territory of the Eurasian Union, its functional, sectoral and regional structure. 

Азия және Африка тарихы 

История стран Азии и 

Африки 

History of Asia and Africa 

 

ТМД тарихы 

История СНГ 

History of the CIS 

9 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Еуразиялық интеграция 

тарихы және   ЕАЭО      

қалыптасуы  

История евразийской 

интеграции и   становления 

ЕАЭС 

History of Eurasian Integration 

and the Formation of the EEU 

5 Пән еуразиялық интеграцияның қалыптасуы мен даму сатылары туралы, 

Еуразиялық экономикалық одақты қалыптастырудың алғышарттары, оның 

мәртебесі, функционалдық мақсаты, экономикалық және мәдени іс-әрекеттер 

ерекшеліктері және қатысушы елдер арасындағы қарым-қатынас туралы негізгі 

мәліметтерді зерттеуді қамтиды. 

Дисциплина  изучает основные сведения об этапах становления и развития 

Евразийской  интеграции, предпоссылки образования Евразийского 

экономического союза, его статуса, функционального предназначения, 

особенности экономической и политической деятельности и взаимоотношения 
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 

Халықаралық қатынастар 

тарихы 

История международных 

отношении 

History of international relations 
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2 семестр / 2 семестр / semester 2 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

 

  1 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UK 

Аймақтық талдаудың 

ерекшеліктері   

Особенности 

регионального анализа  
Features of regional 

analysis 

5 Пән аймақтық зерттеулерге теориясы мен Зерттеудің әдіснамалық негізі 

зерттеуге арналған. Курс сондай-ақ мамандандырылған аймақтардың: Батыс 

Еуропа мен АҚШ-тың, ЕАЭО елдерінің Орталық Азиядағы саяси, 

экономикалық, мәдени, әлеуметтік және басқа да талдауларын қамтиды. 
Дисциплина посвящена изучению теории и методологической базы 

исследования в  регионоведении. Курс предусматривает проведение 

политического, экономического, культурологического, социологического и 

других анализов регионов специализации: Западная Европа, США, 

Центральная Азия стран ЕАЭС. 

Discipline is devoted to the study of the theory and methodological basis of research 

in regional studies. The course also includes political, economic, cultural, 

sociological and other analyzes of the regions of specialization: Western Europe and 

the USA, Central Asia of the EAEU countries. 

Аймақтық зерттеулерге 

кіріспе 

Введение в регионоведение 

Introduction to regional studies 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

 

   2 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 
 

Кросс аймақтық саяси 

талдау  

Кроссрегиональный 
политический анализ 

Cross regional political 

analysis  

 

5 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 және синтездеу 
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 

 

Ғылыми зерттеу 

практикумы және 
ақпараттық талдау 

қызметін қамтамасыз ету  

Практикум научного 

исследования и 

информационное 

обеспечение 

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 изучение комплекса, как теоретико-

методологических, так и прикладных знаний и навыков в области современной 

политологии, основных методов и анализа политических процессов, принятия 

политических решений на основе аналитической деятельности. 

Зерттелген аймақтың 

экономикасы 
Экономика изучаемого 

региона 

Economy of the studied region 

 

Аймақтық зерттеулерге 

кіріспе 

Введение в регионоведение 
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аналитической 

деятельности   

Practical work of scientific 

research and information 

provision of analytical 

activities 

Discipline involves the study of the complex, both theoretical and methodological, 

and applied knowledge and skills in the field of modern political science, the main 

methods analyzing political processes, making political decisions based on analytical 

work. 

Introduction to regional studies 

 

4 

   

    

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

  

Экономикалық аймақтық 

үдерістерді зерттеу 

әдіснамасы 

Методология  
исследования 

экономических 

региональных процессов 

Methodology for the study 

of economic regional 

processes 

5 Пән 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 

 

5 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 

Аймақтанудағы зерттеу 

әдіснамасы 

Методология 

исследования в 
регионоведении 

Research Methodology in 

Regional Studies 

5 Пән әдістемелік және аймақтық зерттеулердің категориялық аппаратын дамыту 

идеясын қалыптастырады; аймақтық зерттеулердегі ғылыми парадигмаларды, 

аймақтық сипаттамаларды және өңірлік мәселелерді талдау әдістерін, 

аймақтық зерттеулерде статистикалық әдістерді және модельдеуді зерттеуге 
бағытталған. 

Дисциплина формирует представление о развитии предмета, методологии и 

категориальном аппарате регионоведения; изучает подходы и научные 

парадигмы в регионоведении, методику анализа региональных особенностей и 

региональных проблем, статистических методах и моделировании в 

региональных исследованиях. 

Discipline forms the idea of the development of the subject, methodology and 

categorical apparatus of regional studies; studies approaches and scientific paradigms 

in regional studies, methods for analyzing regional characteristics and regional 

problems, statistical methods and modeling in regional studies. 

Зерттелген аймақтың 

экономикасы 

Экономика изучаемого 

региона 
Economy of the studied region 

Аймақтық зерттеулерге 

кіріспе 

Введение в регионоведение 

  Introduction to regional studies 

 

 

6 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 
 

Халықаралық аймақтық 

мәселелерді жүйелі 

талдау 
Системный анализ 

международных 

региональных проблем 

5 

Пән 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, 

Аймақтық зерттеулерге 

кіріспе Введение в 

регионоведение Introduction to 
regional studies 

 

Халықаралық қатынастар 

тарихы 
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System analysis of 

international regional 

problems 

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. 

История международных 

отношении 

History of international relations 

 

7 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 

Аймақтағы халықаралық 

үдерістерді зерттеу 

әдіснамасы 

Методология 
исследования                

международных 

процессов в регионе 

Methodology for the study 

of international processes 

in the region 

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. 

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. 

Зерттелген аймақтың 

экономикасы 

Аймақтық зерттеулерге 

кіріспе 
Экономика изучаемого 

региона 

Введение в регионоведение 

Economy of the studied region 

Introduction to regional studies 

3 семестр / 3 семестр / semester 3 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

  

 

 

  1 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UK 

Халықаралық қатынастар 

жүйесіндегі аймақтардың 

өзекті мәселелері: 

теориялық және тәжірибелік 
ұстанымдар  

Актуальные проблемы 

регионов в системе 

международных 

отношений: теоретические и 

практические подходы 

5 Пән дамудың қазіргі кезеңінде, әлемнің жетекші елдерінің дамуының ішкі және 

сыртқы ерекшеліктерін талдау, сондай-ақ олармен байланысты саяси 

процестерді терең зерттеу, әлемдік саясатта аймақтық және жаһандық 

үдерістерді дамытуға айтарлықтай ықпал ететін негізгі саяси процестерді 
зерттейді. 

Дисциплина изучает главные политические процессы, происходящие в 

различных регионах на современном этапе развития, анализ внутренних и 

внешних особенностей развития ведущих стран мира, а также углубленное 

изучение относящихся к ним политических процессов, которые оказывают 

существенное влияние на развитие региональных и глобальных процессов в 

мировой политике 

Аймақтық зерттеулерге 

кіріспе 

Введение в регионоведение 

Introduction to regional studies 
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Relevant Issues of regions in 

International  Relations 

System: Theory and Practice 

The discipline studies the main political processes occurring in various regions at the 

present stage of development, analysis of the internal and external features of the 

development of the leading countries of the world, as well as an in-depth study of the 

political processes related to them, which have a significant impact on the 

development of regional and global processes in world politics 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

 

  2 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақстанның сыртқы 

саясатындағы  

Орталықазиялық  бағыт  
Центрально-азиатское 

направление внешней  

политики  Казахстана  

Kazakhstan foreign policy in 

Central Asia 

6 Дамудың қазіргі кезеңінде Орталық Азия аймағы Ресей, ЕО, АҚШ, Қытай, 

Үндістан және Иран тарапынан ерекше геосаяси қызығушылық тудырады. Пән  

Орталық Азия аймағындағы үрдістер туралы терең білім береді және Орталық 
Азиядағы Қазақстанның сыртқы саясатының бағытын, сондай-ақ қазіргі 

заманғы әлемдік үдерісте мемлекеттің орны мен рөлін қалыптастыруды 

қарастырады. 

На современном этапе развития регион Центральной Азии вызывает особый 

геополитический интерес со стороны России, ЕС, США, Китая, Индии и Ирана. 

Дисциплина предоставляет углубленное знание процессов, происходящих в 

Центральноазиатском регионе, и рассматривает направление внешней 

политики Казахстана в ЦА, место и роль государства в современном мировом  

процессе.  

At the present stage of development, the region of Central Asia is of particular 

geopolitical interest on the part of Russia, the EU, the USA, China, India and Iran. 

Discipline provides in-depth knowledge of the processes taking place in the Central 
Asian region and considers the direction of Kazakhstan’s foreign policy in Central 

Asia, as well as the formation of the place and role of the state in the modern world 

process. 

Орталық Азия және Таяу 

Шығыс тарихы 

История стран Центральной 

Азии и Ближнего востока 

History of Central Asia and the 

Middle East 

 

3 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Орталық Азиядағы 

интеграциялық үрдістер: 

мәселелері   мен болашағы  

Возможности и проблемы 

интеграционных процессов   

в  Центральной Азии  

Integration processes in 

Central Asia 

6 Пән Орталық Азия мемлекеттерінің аймақтық интеграциясын, сондай-ақ 

Еуразиялық экономикалық одақты қалыптастыру мен қалыптастыру 

кезеңдерін, проблемалары мен перспективаларын, сондай-ақ қазіргі кезеңде 

Орталық Азиядағы мемлекетаралық қатынастарды дамытудың негізгі 

бағыттарын біледі. 

Дисциплина изучает региональную интеграцию государств Центральной Азии, 

этапы становления и формирования Евразийского экономического союза, 

проблемы и перспективы, а также исследования в сфере основных тенденций 

развития межгосударственных отношений  в Центральной Азии на 
современном этапе. 

The discipline studies the regional integration of the Central Asian states, as well as 

the stages of the formation and formation of the Eurasian Economic Union, problems 

and prospects, as well as knowledge of the main trends in the development of 

interstate relations in Central Asia at the present stage. 

Орталық Азия және Таяу 

Шығыс тарихы       

История стран Центральной 

Азии и Ближнего востокa  

History of Central Asia and the 

Middle East 
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4 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Орталық Азия 

аймағындағы 

халықаралық үрдістер 

Международные 

процессы в 

центральноазиатском 

регионе 

International processes in 

the Central Asian region 

5 Бұл курс Орталық Азияның тәуелсіз елдерінің пайда болу тарихын, Орталық 

Азия аймағының халықаралық қатынастар жүйесіндегі орны мен рөлін, 

аймақтағы интеграциялық процестердің негізгі аспектілерін, сондай-ақ 

халықаралық және аймақтық саясатты қарастырады. 

В данном курсе изучают историю становления независимых стран 

Центральной Азии, роль и место центрально-азиатского региона в системе 

международных отношений, основные аспекты интеграционных процессов в 

регионе, а также международной и региональной политики. 

This course examines the history of the emergence of independent countries of 
Central Asia, the role and place of the Central Asian region in the system of 

international relations, the main aspects of the integration processes in the region, as 

well as international and regional politics. 

Орталық Азия және Таяу 

Шығыс тарихы        

 История стран Центральной 

Азии и Ближнего востокa   

History of Central Asia and the 

Middle East 

 

5 

 

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 

Қазіргі АҚШ – тағы 

әлеуметтік -мәдени 

континуум  

Социокультурный 

континуум в современных 

США 

Socio-cultural structure in the 

USA 

 

6 Бұл пән заманауи әлеуметтік саясаттың мән-маңызы, механизмдері мен 

ерекшеліктері туралы және АҚШ-тың ұлттық құрылысын қалыптастыру 

проблемалары, қазіргі американдық қоғамның әлеуметтік-саяси, 

экономикалық, мәдени, гуманитарлық және білім беру шындықтарын зерттеу 

мәселелеріне қатысты идеяларды қалыптастыруға арналған. 

Данная дисциплина посвящена формированию представления о сущности, 

механизмах и особенностях современной социальной политики и проблемах 

формирования национального строительства США, изучению социально-

политических, экономических, культурных, гумманитарных и 
образовательных реалий современного общества  США.  

This discipline is devoted to the formation of ideas about the essence, mechanisms 

and features of modern social policy and the problems of shaping the national 

construction of the United States, studying the socio-political, economic, cultural, 

humanitarian and educational realities of modern US society. 

Батыс Еуропа елдерінің 

сыртқы саясаты 

Внешняя политика стран 

Западной Европы 

Foreign policy of the countries 

of Western Europe 

 

АҚШ сыртқы саясаты 

Внешняя политика США 
US foreign policy 

 

6 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 
Әлемдік жүйенің 

мемлекеттік емес 

қатысушылары 

Негосударственные 

участники мировой 

системы 
Non-governmental 

participants in the world 

system 

6 Бұл курс заманауи халықаралық үрдістерді және мүдделерді, ұстанымдарды, 

іс-әрекеттерді, өз мақсаттарын жүзеге асыру мүмкіндігін және әлемдік саясатта 

мемлекеттік емес субъектілердің мүдделерін түсіну арқылы әлемдік саяси 

процестер мен халықаралық қатынастарды талдаудың заманауи білімдері мен 

дағдыларын меңгеруді қамтиды. 

Данный курс изучает современные международные процессы и овладение 

современными знаниями и навыками анализа мировых политических 

процессов и международных отношений через понимание интересов, позиций, 
деятельности, возможности реализовывать свои цели и интересы 

негосударственных участников мировой политики. 

This course involves the study of modern international processes and the mastery of 

modern knowledge and skills of analyzing world political processes and international 

Халықаралық қатынастар 

тарихы 

История международных 

отношении 

History of international relations 
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relations through an understanding of the interests, positions, activities, opportunities 

to realize their goals and the interests of non-state actors in world politics. 

 

 

7 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Халықаралық аймақтық 

қақтығыстарды түсіндіру        

Интерпретация 

международных 

региональных конфликтов 

International Regional 
Conflicts Interpretation  

5 Пән шеңберінде конфликтология теорияларын, халықаралық және аймақтық 

жанжалдардың ерекшеліктерін, сондай-ақ аймақтық жанжалдардың 

ерекшеліктерін, олардың субъектілері мен субъектілерінің сипаттамаларын, 

аймақтық және жаһандық жанжалдардың себептерін, дамуын және шешілуін 

зерделеуге арналған. 

В рамках дисциплины предполагается  изучение  теорий   конфликтологии, 
особенности  международных и региональных  конфликтов, а также раскрытие 

специфики региональных конфликтов, особенности их предмета и субъектов, 

причины возникновения, развития и разрешения региональных и глобальных 

конфликтов. 

As part of the discipline is supposed to study conflict resolution theories, features 

international and regional conflicts, as well as disclosure of the specifics of regional 

conflicts, especially their subject and subjects, the causes, development and 

resolution of regional and global conflicts. 

Аймақтық зерттеулерге 

кіріспе 

Введение в регионоведение 

Introduction to regional studies 

 

Халықаралық қатынастар 
тарихы 

История международных 

отношении 

History of international relations 
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КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

ЕАЭО ауқымындағы 

кооперация және салалық 

интеграция  

Отраслевая интеграция и 

кооперация в рамках ЕАЭС 
Sectoral integration and 

cooperation within the 

Eurasian Economic Union 

6 Курс Еуразиялық экономикалық одақ экономикасын, салалық нарықтарды, 

нарықтық құрылымдарды және кәсіподақ филиалдарының жұмысын, салалық 

нарықтардағы экономика саласындағы теориялық және эмпирикалық 

зерттеулердің негізгі бағыттарын және олардың әдістерін зерттеуге арналған. 

Курс посвящен изучению экономики Евразийского экономического союза, 
отраслевых рынков, рыночных структур и функционирования отраслей союза, 

основных направлений теоретических и эмпирических исследований в области 

экономики отраслевых рынков и используемых ими методов. 

The course is devoted to the study of the economy of the Eurasian Economic Union, 

sectoral markets, market structures and functioning of the branches of the union, the 

main directions of theoretical and empirical research in the field of economics of 

sectoral markets and their methods. 

Қазақстан Республикасының 

сыртқы саясаты 
Внешняя политика 

Республики Казахстан 

Foreign Policy of the Republic 

of Kazakhstan 
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КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

ЕАЭО шешім қабылдау 

үрдістері және 

институттары                 

Институты и процесс 

принятия решений в 
ЕАЭС                    Institutes 

and decision-making 

6 Бұл пән Еуразиялық экономикалық одақтың басқару процесін оның 

институттары мен органдарын талдау, функционалдық формальды және 

бейресми аспектілерін, сондай-ақ оны әзірлеу және қабылдау процесін зерттеу 

арқылы зерттеуге бағытталған. 

Данная дисциплина направлена на изучение процесса управления Евразийским 
экономическим союзом через анализ его институтов и органов, формальных и 

неформальных аспектов функционирования, а также процесса выработки и 

принятия в нем решений.  

ТМД тарихы  

История СНГ 

History of the CIS 

 

Зерттелген өңір елдерінің 
ұлттық қауіпсіздігіне қауіп 

төндіреді 



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

 

process in the Unified 

Energy System 

This discipline is aimed at studying the management process of the Eurasian 

Economic Union through the analysis of its institutions and bodies, formal and 

informal aspects of functioning, as well as the process of developing and making 

decisions in it. 

 

Угрозы национальной 

безопасности стран 

изучаемого региона 

Threats to national security of 

the countries of the studied 

region 
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Геоконфликтология 

Геоконфликтология  

Geoconflictology 

5 Курс геоконфлитология, жаңа география және геосаясаттың жаңа бағыттарын 

зерттеудің негізгі идеялары мен соңғы жетістіктерімен танысуға, заманауи 

әлемнің саяси-географиялық және интеграцияланған өңірлік шолуына ықшам 

және ыңғайлы түрде ұсынуға арналған. 
Курс посвящен ознакомлению с основными идеями и новейшими 

достижениями в изучении геоконфликтологии, новейшими направлениями 

политической географии и геополитики, дает в компактной и удобной форме 

политико-географический и комплексный региональный обзор современного 

мира. 

The course is dedicated to acquaintance with the main ideas and the latest 

achievements in the study of geoconflictology, the newest directions of political 

geography and geopolitics, gives in a compact and convenient form a politico-

geographical and integrated regional overview of the modern world. 

Аймақтық зерттеулерге 

кіріспе 

Введение в регионоведение 

Introduction to regional studies 
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