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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / Passport 

of Education Program  

Қолдану саласы 

Область применения  

Application area 

Білім беру бағдарламасы өңірлік зерттеулер саласында жоғары 

білімді әлеуметтік ғылымдар магистрлерін дайындауға арналған. 

 

Образовательная программа предназначена для подготовки 

высокообразованных магистров социальных наук в области  

регионоведения.   

 

The educational program is designed to prepare highly educated masters 

of social sciences in the field of regional studies. 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы 

Код и наименование 

образовательной 

программы  The code and 

name of education program 

«7М03105 – Аймақтану » 

«7М03105 – Регионоведение »  

«7М03105– Regional studies » 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы 

Нормативно-правовое 

обеспечение  

The regulatory and legal 

support 

Қазақстан Республикасының «Білім» туралы заңы  

Жоғары білім МЖББС (31.10.2018 ж.  № 604) 

Жоғарғы және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 

білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары 

қызметінің үлгілік ережелері (30.10.2018 ж. № 595) 

Кредиттік технология бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру ережелері 

(12.10.2018 ж № 563.) 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды 

дайындау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы  

(13.10.2018 ж. № 569) 

Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 11 мамырдағы № 130 

Қазақстан Республикасының азаматтарының ұлттық жіктемесі.  

Қазақстан Республикасы Ұлттық біліктілік жүйесінің 2012 жылғы 

28 қыркүйектегі № 444.  

«Атамекен» ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының "Педагог" кәсіби 

стандарты, (08.06.2017ж. № 133) 

 

Закон «Об образовании» РК  

ГОСО высшего образования  (31.10.2018 № 604)  

Типовые правила деятельности организаций образования, 

реализующих образовательные программы высшего и (или) 

послевузовского образования (30.10.2018 г. № 595) 

Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения (12.10.2018 г. № 563) 

Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и 

послевузовским образованием (13.10.2018 г. № 569) 

Национальный классификатор профессий РК от 11.05.2017, № 130. 

Национальный квалификационные рамки Республики Казахстан от 

28.09.2012, № 444.  

Профессиональный стандарт «Педагог» Национальной палаты 

предпринимателей РК «Атамекен» от 08.06.2017, № 133. 

 

Law “On Education” of the Republic of Kazakhstan  
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State General Education Standard of higher education (October 31, 2018, 

No. 604) 

Standard rules for the activities of educational organizations that 

implement educational programs of higher and (or) postgraduate 

education (October 30, 2018, No. 595) 

Rules for the Organization of the Educational Process on Credit 

Technology of Education (October 12, 2018, No. 563) 

Classifier of Areas of Training with Higher and Postgraduate Education 

(October 13, 2018 No. 569) 

The National Classifier of Professions of the Republic of Kazakhstan 

dated November 05, 2017, No. 130. 

The National Qualification Framework of the Republic of Kazakhstan of 

September 28, 2012, No. 444.  

Professional Standard “Teacher” of the “Atameken” National Chamber 

of Entrepreneurs of Kazakhstan dated June 08, 2017, No. 133. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля 

подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education program  

ББ мақсаты 

Цель ОП  

Objective of EP 

Аймақтану саласында ғылыми-зерттеу, функциональдық  білім 

бағытында  және  кәсіби дағдыны игерген бәсекеге қабілетті 

мамандар дайындау 

 

Подготовка магистров в области регионоведения, владеющих 

научными, педагогическими знаниями и методами анализа 

управленческих решений в профессиональной деятельности 

 

Тraining of professionals through research, functional knowledge and 

skills in the field of Regional Studies 

Білім беру 

бағдарламасының 

тұжырымдамасы 

Концепция 

образовательной 

программы  

The concept of education 

program 

Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін жүзеге асырудың 

мақсаттарын, нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен 

технологияларын, осы саладағы түлектердің дайындық сапасын 

бағалауды реттейді және тыңдаушыларға арналған оқыту сапасын 

қамтамасыз ететін материалдарды және тиісті білім беру 

технологияларын енгізуді қамтидыю. Бұл білім беру 

бағдарламасының тұжырымдамасы еңбек нарығының заманауи 

талаптарына және шетелдік жоғары оқу орындарының 

жинақталған тәжірибесіне байланысты әзірленген. 

 

Образовательная программа регламентирует цели, результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся и 

реализацию соответствующей образовательной технологии.   

Концепция данной образовательной программы разработана с 

учетом современных требований рынка труда и накопленного 

опыта зарубежных вузов. 

 

The educational program regulates the goals, results, content, 

conditions and technologies for the implementation of the educational 

process, assessment of the quality of the graduate’s training in this area 

of training, and includes materials that ensure the quality of student 

training and implementation of appropriate educational technology. The 
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concept of this educational program was developed taking into account 

the modern requirements of the labor market and the accumulated 

experience of foreign universities. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже 

Присуждаемая степень 

Awarded degree 

«7М03105 – Аймақтану» білім беру бағдарламасы бойынша 

әлеуметтік ғылымдар магистрі  

Магистр социальных наук по образовательной программе  

«7М03105 – Регионоведение»  

Master of Social Sciences in the Specialty «7М03105» 

Маманның 

лауазымдарының тізімі 

Перечень должностей 

специалиста 

List of a specialist’s positions 

Сараптамалық сарапшы. 

Кеңесшінің талдаушысы. 

Сарапшысы. 

Ғылыми қызметкер. 

Оқытушы. 

 

Эксперт – аналитик. 

Консультант – аналитик.  

Эксперт. 

Научный сотрудник. 

Преподаватель. 

 

Expert Analyst. 

Consultant Analyst. 

Expert. 

Researcher. 

Teacher. 

Кәсіби қызмет саласы 

Область профессиональной 

деятельности  

The area of professional 

activity 

Шет елдер мен аймақтар туралы толық жүйеленген ақпаратты 

қажет ететін ұйымдарға және жеке тұлғаларға ақпарат, байланыс, 

талдамалық, консалтингтік, білім беру және басқа қызметтерді 

ұсыну 

 

Предоставление информационных, коммуникационных, 

аналитических, консультационных, образовательных и иных услуг 

организациям и частным лицам, нуждающимся в комплексной 

систематизированной информации о зарубежных странах и 

регионах 

 

Provision of information, communication, analytical, consulting, 

educational and other services to organizations and individuals who need 

comprehensive systematized information about foreign countries and 

regions 

Кәсіби қызмет объектісі 

Объект профессиональной 

деятельности 

The object of professional 

activity 

-дипломатиялық және консулдық өкілдіктер Қазақстан 

Республикасының министрліктері мен ведомстволары; 

-жоғары оқу орындар; 

-Біріккен Ұлттар Ұйымы жүйесіндегі шетелдік жоғары оқу 

орындары мен халықаралық ұйымдар; 

- аналитикалық орталықтар; 

- әкімшіліктер. 
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-представительства иностранных органов, министерства и 

ведомства РК; 

-ВУЗы; 

-институты Организации Объединенных наций; 

-аналитические центры; 

-акиматы. 

 

-diplomatic and consular missions: ministries and departments of the 

RK; 

-higher educational institutions; 

-foreign universities and international organizations in the UN system; 

-analytical centers; 

-аkimats.  

Кәсіби қызмет 

функциялары мен түрлері  

Функции  и виды 

профессиональной 

деятельности  

Functions of professional 

activity 

-Зерттеулер: әдістердің, әдістемелердің және зерттеу әдістерінің 

сәйкес әдістерін таңдау; жиналған ақпаратты талдау және 

нәтижелерді интерпретациялау; аймақтық дамудың теориялық 

және қолданбалы мәселелерін зерттеу саласындағы ғылыми-

зерттеу жұмыстары; 

- консалтинг және сарапшы: қазіргі әлемнің жаһандық және 

аймақтық процестеріне қатысты білікті кеңестер; өңірлердің 

әлеуметтік-саяси және экономикалық дамуының әр түрлі 

аспектілері бойынша сараптамалық бағалау; Қазақстанның, сондай-

ақ мамандандырылған елдердің мүдделері мен ұстанымдарын 

анықтау және негіздеу; 

-аналитикалық: заманауи технологияларды пайдалана отырып, 

мамандандырылған өңір елдеріне ақпараттық-аналитикалық және 

ақпараттық-библиографиялық жұмыс жүргізу; аймақтық 

үдерістерді талдау үшін аналитикалық жұмыста заманауи 

технологияларды пайдалану; өңірлік және әлемдік саясат, сыртқы 

саясат және мамандандырылған аймақтағы ішкі саяси ахуал 

шеңберінде ағымдағы үрдістер мен үдерістерді талдау; Арнайы 

аймақтың тілі, оның ішінде орыс және шет тілдеріндегі 

дереккөздерді қолдана отырып, жекелеген елдер мен аймақтарға, 

ұйымдарға, актерлерге арналған аналитикалық құжаттарды 

дайындау.  

-жаһандық және аймақтық халықаралық үрдістердің ғылыми-

зерттеу жұмыстары, жоғары оқу орындарындағы педагогикалық 

қызметті,  мемлекеттік органдардағы және үкіметтік емес 

ұйымдардағы аналитикалық жұмыстарды зерттеу саласындағы 

жұмыстар 

 

-Научно-исследовательская: выбор адекватных научно-

исследовательским задачам методов, методик и техник 

исследования; анализ собранной информации и интерпретация 

полученных результатов; научно-исследовательская деятельность в 

области изучения теоретических и прикладных проблем развития 

регионов; 

-консультационно-экспертная: квалифицированные консультации 

по глобальным и региональным процессам современного мира;  

экспертная оценка по различным аспектам социально-

политического и экономического развития регионов; определение 
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и обоснование интересов и позиции Казахстана, а также стран 

региона специализации; 

-аналитическая: проведение информационно-аналитической и 

информационно-библиографической работы по странам региона 

специализации с помощью современных технологий; 

использование современных технологий в аналитической 

деятельности для анализа региональных процессов; анализ 

актуальных тенденций и процессов в рамках региональной и 

мировой политики, внешней политики и внутриполитической 

ситуации в регионе специализации; подготовка аналитических 

досье по отдельным странам и регионам, организациям, деятелям с 

использованием источников на русском и иностранном языке, 

включая язык региона специализации; 

-педагогическая: преподавание предметов, находящихся в 

проблемном поле предметной или региональной специализации, в 

том числе в образовательных организациях высшего образования, 

тьюторство; осуществление педагогической деятельности по 

предметам, находящимся в проблемном поле специализации, на 

языке международного общения и/или языке региона 

специализации 

 

 

-Research: the selection of adequate research methods of methods, 

techniques and research techniques; analysis of the collected information 

and interpretation of the results; research activities in the field of 

studying theoretical and applied problems of regional development; 

-сonsulting and expert: qualified advice on the global and regional 

processes of the modern world; expert assessment on various aspects of 

the socio-political and economic development of regions; determination 

and justification of interests and positions of Kazakhstan, as well as 

countries of the region of specialization; 

-аnalytical: carrying out information-analytical and information-

bibliographic work on the countries of the region of specialization using 

modern technologies; the use of modern technologies in analytical work 

for the analysis of regional processes; analysis of current trends and 

processes in the framework of regional and world politics, foreign policy 

and the internal political situation in the region of specialization;  

-рreparation of analytical dossiers for individual countries and regions, 

organizations, actors using sources in Russian and foreign languages, 

including the language of the region of specialization. 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций/ Profile of Competences   

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК)/ 

General professional competences (GPC) 

Оқыту нәтижелері (ОПК мөлшері)/ 

Результаты обучения (единицы 

ОПК)/ 

The result of training(GPC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы компетенций)/ 

The name of courses that form the results of 

training (units of competences) 

ЖЖҚ1 - Педагогикалық қызметтегі соңғы жетістіктерді 

практикада  іске асыру, ғылыми зерттеулер саласында өз 

білімін кеңейту және тереңдету  

 

ОПК
1 

- Способность применять на практике новейшие 

достижения в области педагогической деятельности, 

расширять и углублять свои знания в области научных 

исследований мировоззрение 

GPC1 -  The ability to put the latest achievements in the 

field of pedagogical activity into practice, to expand and 

deepen their knowledge in the field of scientific research 

ОН1 - Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік 

мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының 

заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық 

сипаттағы мәселелерді, талдайды және кәсіби 

қызметте пайдаланады 
РО1 - Анализировать основные 

мировоззренческие и методологические 

проблемы, в т.ч. междисциплинарного характера, 

исследуемые в науке на современном этапе ее 

развития и использовать результаты в 

профессиональной деятельности 

RT1 – The skills to analyze the main world outlook 
and methodological problems, including cross-

disciplinary ones, arising in science at the present 

stage of its development as well as using its results in 

professional activities 

 

1. Шетел тілі (кәсіби) / Иностранный язык 

(профессиональный) / Foreign Language (Professional)  

2. Ғылым тарихы және философиясы / История и 

философия науки / History and Philosophy of Science 
 

 

ОН2   - Заманауи педагогикалық технологияларды 

және коммуникативті дағдыны игеру білу 

 

РО2   – Владеть современными педагогическими 
технологиями и обладать коммуникативными 

способностями  

 

RT2 – Acquiring the knowledge modern pedagogical 

technologies and possesses communication skills 

1. Шетел тілі (кәсіби) / Иностранный язык 

(профессиональный) / Foreign Language (Professional)  

2. Жоғары мектеп педагогикасы / Педагогика высшей школы 

/ Higher School Pedagogy  

3. Басқару психологиясы / Психология управления / 
Management psychology 

4. Педагогикалық практика / Педагогическая практика / 

Teaching internship 

 

  

Кәсіби құзыреттілік/  

Профессиональные компетенции (ПК)/ 

Professional Competences (PC) 

 

Оқыту нәтижелері (ПК мөлшері)/ 

Результат обучения (единицы ПК)/  

The result of training (PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы компетенций)/ 
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The name of courses that form the results of 

training (units of competences)  

КҚ
2
– Жүйелілік тәсіл әдістемесін  қалыптастыру және 

оны саяси құбылыстар мен үдерістерді модельдеу кезінде  

қолданбалы сараптамалық – болжамдық зерттеулерде 

қолдану. 
 

ПК
2
– Способность формировать системный подход и 

применять его в прикладных аналитико-прогностических 

исследований при моделировании политических явлений 

и процессов. 

 

PC
2
 – Formation of the methodology of the system approach 

and its implication in applied analytical-prognostic studies in 

the modeling of political phenomena and processes. 

 

 

ОН3
 
– Зерттеудің әдістерімен,  әдіснамасын  және 

қазіргі  саясат мәселелерін талдаудың  аймақтық 

үдерістерде іс – жүзінде  тәжірибеде қолдануды 

көрсету. 

 

РО3
 
– Владеть методологией, методами 

исследования и навыками анализа проблем 

современной политики и его практического 

применения в региональных процессах.  

 
RT3 – Demonstrate the methodology and research 

methods, acquiring skills in analyzing the problems 

of modern politics and its practical application in 

regional processes. 

 

1. Әлемдік кешенді аймақтану: әдіснама, әдістер, тарих /  
Мировое комплексное регионоведение: методология, методы, 

история/ World complex regional studies: methodology, methods, 

history 

2. Кросс аймақтық саяси талдау / Кроссрегиональный 

политический анализ / Cross regional political analysis  

3.  Экономикалық аймақтық үдерістерді зерттеу 

әдіснамасы / Методология  исследования экономических  

региональных процессов / Research methods of economic regional 

processes 

4. Аймақтағы халықаралық үдерістерді   зерттеу 

әдіснамасы / Методология исследования международных  

процессов в   регионе / Research methods of  regional international 
processes 

5.  Халықаралық аймақтық мәселелерді жүйелі талдау / 

Системный анализ международных региональных   проблем / 

System analysis of international regional problems 

6. Аймақтық талдаудың ерекшеліктері  / Особенности 

регионального анализа / Features of regional analysis  

7. Ғылыми зерттеу практикумы және ақпараттық талдау 

қызметін қамтамасыз ету / Практикум научного исследования и 

информационное обеспечение аналитической деятельности / 

Practical work of scientific research and information provision of 

analytical activities 

8. Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы / Научно-

исследовательская работа магистранта / Scientific-

research work of graduate student  

9. Зерттеу практикасы / Исследовательская практика / 

Research practice 

ОН
4 

–
 Халықаралық саяси және тұрмыстық 

қақтығыстарды шешудің білімдері мен әдістерін 
көрсету. 

 

РО4 – Демонстрировать знания и методы 

разрешения международно-политических и 

внутристрановых конфликтов. 

 

1. Геоконфликтология / Геоконфликтология / 

Geoconflictology 

2. Халықаралық аймақтық қақтығыстарды  түсіндіру 

/ Интерпретация международных региональных конфликтов / 

International Regional Conflicts Interpretation  

3. Әлемдік жүйенің мемлекеттік емес қатысушылары / 

Негосударственные участники мировой системы / Non-

governmental actors in world system 
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RT4
 

– Demonstrate knowledge and methods of 

international decision-making in political and social 

conflicts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

OH5 – Әлемнің жетекші мемлекеттерінің Орталық 

Азияға қатысты геостратегиялық ұмтылысын 

анықтайды және де ҚР басшылығының сыртқы 

саясатының және экономикалық қызметінің 

жағдайын бағалайды. 

 

PO
5
 – Определять геостратегические интересы и 

устремления ведущих государств мира по 

отношению к Центральной Азии и оценивать 

внешнеполитическую и экономическую 

деятельность  Республики Казахстан в разрезе 

стран мира 

 

RT5 – Identifying geostrategic aspirations of world 
powers in Central Asia and assessing the situation of 

foreign-policy and economic activity of  RK 

1. 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  

2. Орталық Азия аймағындағы халықаралық үрдістер / 

Международные процессы в центральноазиатском    регионе / 

International processes in Central Asia 

3. Қазақстанның сыртқы саясатындағы  Орталықазиялық 

бағыт / Центральноазиатское направление внешней политики  

Казахстана / Kazakhstan foreign policy in Central Asia  

4. 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 

 ОН6 - Аймақтық үрдістердің маңызды 

бағыттары мен үдерісін, жаһандық экономикалық 

және интеграциялық үдерістерді, сонымен қатар 

Орталық Азия аймағындағы өзекті мәселерді 

біріктіреді. 

 
РО6 – Демострировать знания о важнейших 

направлениях и тенденциях региональных, 

экономических и интеграционных процессов, а 

также актуальных проблем в регионе 

Центральной Азии. 

 

RT6 - Integrates the most important directions and 

tendencies of regional processes, economic and 

integration trends and current issues in Central Asia. 

1. Орталық Азия аймағындағы халықаралық  

қатынастардың өзекті мәселері / Актуальные проблемы 

международных отношений в Центрально - азиатском регионе /  
Relevant Issues of International Relations in Central Asia 

2. Орталық Азиядағы интеграциялық үрдістер: мәселелері  

 мен болашағы / Возможности и проблемы интеграционных 

процессов  в  Центральной Азии / Integration processes in Central 

Asia 

 

 

OH7 – Батыс Еуропа мен Америка Құрама 

Штаттарында ұлттық және халықаралық 

қауіпсіздіктің негізгі проблемалары бар қорларды 

1. Қазіргі АҚШ – тағы әлеуметтік -мәдени континуум / 

 Социокультурный континуум в современных США /  

Socio-cultural structure in the USA 

2. Қазіргі еуропалық бірегейлік: теориядан тәжірибеге / 
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КҚ
3
–Мамандандыру аймағындағы жағдайды талдау 

дағдыларын практикада қолдану түсінігін кеңейту. 

Халықаралық және аймақтық қауіпсіздік тұрғысынан 

негізгі түсініктер мен үдерістерді білу. 

 

ПК
3
 – Способность в области практического 

использования навыков анализа ситуации в регионе 

специализации. Знает ключевые понятия и процессы в 

контексте международной и региональной безопасности. 

 

PC
3 – Expand the vision of practical using the situation 

analysis in the region of specialization. Know key concepts 

and processes in the context of international and regional 

security. 

пайдалана отырып, қауіпсіздік жүйесін талдап, 

шешім қабылдауға қабілетті.  

 

PO
7
 – Демонстрировать умение анализировать 

систему безопасности стран Западной Европы и 

США и применять лучший опыт обеспечения 

безопасности с учетом национальной 

особенности. 

 

RT7 – Able to analyze the security system and makes 
decisions using data on main problems of national and 

international security in Western Europe and the 

United States. 

 Современная европейская идентичность: от теории к практике/ 

 Modern European identity: from theory to practice 

3. Батысеуропалық қауіпсіздік жүйесі: эволюциясы және 

келешегі / Западноевропейская система безопасности: эволюция  

и  перспективы / Western European security system: evolution and 
prospects 

4. Еуропалық қоғамдастық: саяси және даму мәселелері / 

 Европейское сообщество: вопросы политического развития / 

 The European Community: Issues of Political Development  

 

 

OH8 – ЕАЭО қызметін бұрынғы Кеңес Одағының 

саясат пен экономика туралы бағалауға әсер 

 

PO
8
 – Оценивать деятельность ЕАЭС, его влияние 

на политику и экономику на постсоветском 

пространстве 

 

RT8 – Evaluate the activities of the EAEU, influence 

on politics and economics in the post-Soviet space 

1. ЕАЭО ауқымындағы кооперация және салалық 

интеграция  / Отраслевая интеграция и кооперация в рамках 

ЕАЭС / Sectoral integration and cooperation within the Eurasian 

Economic Union 

2.  Орталық Азиядағы Ресей: саясат, экономика, 

қауіпсіздік / Россия в Центральной Азии: политика, экономика,  
безопасность / Russia in Central Asia: Politics, Economy, Security 

3. ЕАЭО елдерінің сыртқы саясаты / Внешняя политика  

стран ЕАЭС / Foreign policy  of EEU States 

 

OH9 
 

– Еуразиялық экономикалық одақ пен 

еуразиялық интеграцияның қалыптасу тарихын 

біледі; Аймақтық және субаймақтық ұйымдардың 

қалыптасуындағы негiзгi аспектiлерiн 

айқындайды 

 

PO9 – Владеть историей становления 

Евразийского Экономического Союза и 

евразийской интеграции; определять и выявлять  
ключевые аспекты формирования региональных и 

субрегиональных организаций  

 

RT9 – knowing the history of the development of 

Eurasian Economic Union and Eurasian integration; 

Identifying key aspects of the formation of regional 

and sub regional organizations 

1. Еуразиялық интеграция тарихы және ЕАЭО 

Қалыптасуы /  История евразийской интеграции и становления 

ЕАЭС / History of Eurasian Integration and the Formation of the 

EEU 

2. ЕАЭО шешім қабылдау үрдістері және институттары / 

Институты и процесс принятия решений в ЕАЭС / Institutes and 

desicion making process in EEU 
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КҚ
4

 –Кәсіптік қызметті тиімді жүзеге асыруға 

мүмкіндік беретін интеграцияланған білімдер, дағдылар 

мен тәжірибелер, сондай-ақ жеке қасиеттер негізінде 
кәсіби міндеттер жиынтығын шеше білу. 

 

         ПК
4 – Способность решать совокупность 

профессиональных задач на основе интегрированных 

знаний, умений и опыта, а также личностных качеств, 

позволяющих эффективно осуществлять 
профессиональную  

 

        PC 4  – Can to solve a set of professional tasks on the 

basis of given knowledge, skills and experience, as well as 

personal qualities that allow one to effectively implement 

professional activities actual problems of the region 

 

 

OH10 – Қазіргі заманғы халықаралық 

қатынастардың кешенді көзқарастарын, заманауи 

халықаралық қатынастардың проблемалары мен 
процестерінің сипатын, қазіргі заманғы, 

халықаралық қатынастар контекстіндегі ұлттық 

мемлекеттер мен аймақтық бірлестіктердің 

сыртқы саясатын талдауды анықтайды. 

 

PO
10

– Демонстрировать комплексное видение 

современных региональных проблем, понимание 

сущности процессов протекающих в контексте 

сложившейся международной ситуации, анализ 

внешней политики национальных государств и 

региональных объединений  

 

RT10 – Demonstrates a comprehensive vision of 

contemporary international relations, an 

understanding of the nature of the problems and 

processes of contemporary international relations, an 

analysis of the foreign policy of nation states and 
regional associations in the context of contemporary, 

international relations, etc. 

1. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың 

өзекті мәселелері: теориялық және тәжірибелік ұстанымдар /  

Актуальные проблемы регионов в системе международных 

отношений: теоретические и практические подходы / Current 

problems of regions in international  relations: theory and practice 
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3 Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / Content of the education program 

 
Модуль атауы және 

коды 

Название и код 

модуля 

Module Name and 

Code 

Пәннің коды  

Код 

дисциплины  

Course code 

Пән атауы 

Наименование дисциплины  

Course name 

Цикл, 

компонент           

Цикл, 

компонент 

Cycle, 

component  
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Я
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Объем часов по видам занятий 

The volume of hours by types of 

occupations 
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S
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қ
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я
 /

 L
a
b

o
ra

to
ry

 

cl
a
ss

es
 

С
Ө

Ж
/С

Р
О

/ 
S

IW
 

1 семестр /1 семестр / Semester 1 

EDUC 51001 
Магистерлік 

дайындықтың 
әдістемесі 
Методология 
магистерской 
подготовки 
Methodology The 
Master Training 

ShT 5203 
IYa 5203 

FL 5203 

Шетел тілі (кәсіби) 
Иностранный язык 

(профессиональный) 
Foreign language (professional) 

БП ЖООК 
БД ВК 

BD UK 
 

Ағылшын 
Англий-

ский  
English 

4  37  83 Емтихан 
Экзамен 

Exam 

ЖЖҚ1  
ОПК

1 

GPC1  
 

Шетел 
тілдері 

кафедрасы 
Кафедра 
иностран-
ных языков 
Foreign 
Languages 
Department 

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

GTF 5204 
IFN 5204 
HPS 5204 

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

БП ЖООК 
БД ВК 
BD UK 
 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

4 15 23  82 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖЖҚ1  
ОПК

1 

GPC1  
 

Философия  
Философии 
Philosophy 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

RGNL 52002 
Халықаралық 
қатынастар 
жүйесіндегі 
интеграциялық 

үрдістері 

OAKSZhZhEB
Zh 5206 
PKZAPEPShP 
5206 
CPPSREBCA 

5206 
 

Орталық Азиядағы Қытай саясаты 
және «Жібек жолы экономикалық 
белдеуі» жобасы 
Политика Китая в Центральной 
Азии и проект "Экономический 

пояс Шелкового пути"  

БП ТК  
БД КВ 
BD EC  
 

Қазақ/Орыс
/Ағылшын 
Казахский/ 
Русский/ 
Английский 

Kazakh/ 
Russian/ 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚ2  
ПК2  
PC2 

Аймақтану 
кафедрасы 
Кафедра 
Регионовед
ении 

Department 
of Regional 
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Интеграционные 
процессы в системе 

международных 
отношений 
Integration processes in 
the system of 
international relations 

Chinese policy and the project " The 
Silk Road Economic Belt " in 

Central Asia 

English Studies 

RGNL 52002 
Халықаралық 

қатынастар 
жүйесіндегі 
интеграциялық 
үрдістері 
Интеграционные 
процессы в системе 
международных 
отношений 
Integration processes in 

the system of 
international relations 

EKSDM 5206 
ESVPR 5206 

ECIPD 5206 

Еуропалық қоғамдастық: саяси 
даму мәселелері  

Европейское сообщество: вопросы 
политического развития 
The European Community: Issues of 
Political Development 

БП ТК 
БД КВ 

BD EC 
 

Қазақ/Орыс
/Ағылшын 

Казахский/ 
Русский/ 
Английский 
Kazakh/ 
Russian/ 
English 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 

Exam 
 

КҚ3  
ПК3  

PC3 

Аймақтану 
кафедрасы 

Кафедра 
Регионовед
ении 
Department 
of Regional 
Studies 

RGNL 52002 
Халықаралық 
қатынастар 
жүйесіндегі 
интеграциялық 

үрдістері 
Интеграционные 
процессы в системе 
международных 
отношений 
Integration processes in 
the system of 
international relations 

EITEK 5206 
IEISE 5206 
HEIFEEU 5206 

Еуразиялық интеграция тарихы 
және   ЕАЭО      қалыптасуы 
История евразийской интеграции 
и   становления ЕАЭС 

History of Eurasian Integration 

and the Formation of the EEU  

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 
  

Қазақ/Орыс
/Ағылшын 
Казахский/ 
Русский/ 
Английский 

Kazakh/ 
Russian/ 
English 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚ3  
ПК3  
PC3 

Аймақтану 
кафедрасы 
Кафедра 
Регионовед
ении 

Department  
of Regional 
Studies 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

RGNL52003 
Аймақтану 
теориясының қазіргі 
аспектлері және 
геосаясат 
Современные 

аспекты теории 
регионоведения и  
геополитика 
Modern aspects of the 
theory of regional 
studies and 

OAAHKOM 
5207 
APMOCAR 
5207 
RIIRCA 5207 

Орталық Азия аймағындағы 
халықаралық  
қатынастардың өзекті мәселелері 
Актуальные проблемы 
международных отношений в   
Центрально - азиатском регионе  

Relevant Issues of International 

Relations in Central Asia 
 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 
 

Қазақ/Орыс
/Ағылшын 
Казахский/ 
Русский/ 
Английский 
Kazakh/ 

Russian/ 
English 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
exam 

КҚ3  
ПК3  
PC3 

Аймақтану 
кафедрасы 
Кафедра 
Регионовед
ении 
Department  

of Regional 
Studies 
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geopolitics 

RGNL52003 
Аймақтану 
теориясының қазіргі 
аспектлері және 
геосаясат 
Современные 
аспекты теории 
регионоведения и  

геополитика 
Modern aspects of the 
theory of regional 
studies and 
geopolitics 

KEBTT5207 
SEITP 5207 
MEITP 5207 

 

Қазіргі еуропалық біргейлік: 
теориядан тәжірибеге  
Современная европейская 
идентичность: от теории к 
практике 
Modern European identity: from 
theory to practice 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 
 

Қазақ/Орыс
/Ағылшын 
Казахский/ 
Русский/ 
Английский 
Kazakh/ 
Russian/ 
English 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚ3  
ПК3  
PC3 

Аймақтану 
кафедрасы 
Кафедра 
Регионовед
ении 
Department  
of Regional 
Studies 

RGNL52003 
Аймақтану 
теориясының қазіргі 

аспектлері және 
геосаясат 
Современные 
аспекты теории 
регионоведения и  
геополитика 
Modern aspects of the 
theory of regional 

studies and 
geopolitics 

OARSEK 5207 
RCAPEB 5207 
RCAPES 5207 

 

 

Орталық Азиядағы Ресей: саясат, 
экономика, қауіпсіздік  
Россия в Центральной Азии: 

политика, экономика, 
безопасность  
Russia in Central Asia: Politics, 
Economy, Security 
 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

 

Қазақ/Орыс
/Ағылшын 
Казахский/ 

Русский/ 
Английский 
Kazakh/ 
Russian/ 
English 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚ3  
ПК3  
PC3 

Аймақтану 
кафедрасы 
Кафедра 

Регионовед
ении 
Department 
Regional 
studies 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

RGNL52004 
Аймақтық қауіпсіздік 
жүйесінің 
трансформациясы 

Трансформация 
региональной 
системы 
безопасности  
Transformation of 
regional security 
system  

OAAKZhKDK 
5208  
RSBCAFRP 
5208 

RSSCAFDP 
5208 

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 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 
 

Қазақ/Орыс
/Ағылшын 
Казахский/ 
Русский/ 

Английский 
Kazakh/ 
Russian/ 
English 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚ2  
ПК2  
PC2 

Аймақтану 
кафедрасы 
Кафедра 
Регионовед

ении 
Department  
of Regional 
Studies 
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RGNL52004 
Аймақтық қауіпсіздік 

жүйесінің 
трансформациясы 
Трансформация 
региональной 
системы 
безопасности  
Transformation of 
regional security 

system 

BEKZhEK 
5208 

ZSBEP 5208 
WESSEP 5208 

Батыс eуропалық қауіпсіздік 
жүйесі: эволюциясы және 

келешегі  
Западноевропейская система 
безопасности: эволюция и 
перспективы  
Western European security system: 
evolution and prospects  

БП ТК 
БД КВ 

BD EC 
 

Қазақ/Орыс
/Ағылшын 

Казахский/ 
Русский/ 
Английский 
Kazakh/ 
Russian/ 
English 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 

Exam 

КҚ3  
ПК3  

PC3 

Аймақтану 
кафедрасы 

Кафедра 
Регионовед
ении 
Department 
of Regional 
Studies 

RGNL52004 
Аймақтық қауіпсіздік 

жүйесінің 
трансформациясы 
Трансформация 
региональной 
системы 
безопасности  
Transformation of 
regional security 

system 

EESS 5208 
VPSE 5208 

FPME 5208 

ЕАЭО елдерінің сыртқы саясаты 
Внешняя политика стран ЕАЭС 

Foreign policy of EEU States 

БП ТК 
БД КВ 

BD EC 
  

Қазақ/Орыс
/Ағылшын 

Казахский/ 
Русский/ 
Английский 
Kazakh/ 
Russian/ 
English 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 

Exam 

КҚ3  
ПК3  

PC3 

Аймақтану 
кафедрасы 

Кафедра 
Регионовед
ении 
Department 
of Regional 
Studies 

EDUC 51001 
Магистерлік 
дайындықтың 
әдістемесі 
Методология 
магистерской 
подготовки 

Methodology The 
Master Training 

МҒЗЖ  5401 
(1)                                     
NIRM  5401 
(1) 
SRWG 5401 
(1) 
 

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

 Қазақ/Орыс
/Ағылшын 
Казахский/ 
Русский/ 
Английский 
Kazakh/ 
Russian/ 

English 

7     Есеп 
Отчет   
Report 

  

2 семестр /2 семестр / Semester 2  

EDUC 51001 
Магистерлік 
дайындықтың 
әдістемесі 

Методология 
магистерской 
подготовки 
Methodology the 
Master Training 

ZhMP 5201 
PVSh 5201 
HSP 5201 

Жоғары мектеп педагогикасы 
Педагогика высшей школы 
Higher School Pedagogy 

БП ЖООК 
БД ВК 
BD UK 
 

Қазақ/Орыс
/Ағылшын 
Казахский/ 
Русский/ 

Английский 
Kazakh/ 
Russian/ 
English 

4 15 22  83 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖЖҚ1  
ОПК

1 

GPC1  
 

Әлеуметтік 
педагогика 
және өзін-
өзі тану 

Социаль-
ной 
педагогики 
и само-
познания 

Social  

pedagogy 

and self-

cognition 

EDUC 51001 
Магистерлік 

дайындықтың 
әдістемесі 

BP 5202 
PU 5202 

MP 5202 

Басқару психологиясы 
Психология управления 

Management psychology 

БП ЖООК 
БД ВК 

BD UK 
 

Қазақ/Орыс
/Ағылшын 

Казахский/ 
Русский/ 
Английский 

4 15 23  82 Емтихан 
Экзамен 

Exam 

ЖЖҚ1  
ОПК

1 

GPC1  
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Методология 
магистерской 

подготовки 
Methodology the 
Master Training 

Kazakh/ 
Russian/ 

English 

RGNL 53005 
Аймақтық анализдің 
теория 
методологиялық 

негізі 
Теоретико-
методологические 
основы 
регионального 
анализа  
Theoretico-
methodological basis 
of reigional analis 

ATE 5301 
ORA 5301 
FRA 5301 

Аймақтық талдаудың 
ерекшеліктері   
Особенности 
регионального анализа  

Features of regional analysis 

КП ЖООК 
ПД ВК 
PD UK 

Қазақ/Орыс
/Ағылшын 
Казахский/ 
Русский/ 

Английский 
Kazakh/ 
Russian/ 
English 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚ2  
ПК2 
РС2 

Аймақтану 
кафедрасы 
Кафедра 
Регионовед

ении 
Department 
of Regional 
Studies 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

RGNL 53306 
Aймақтану 
саласындағы 
ақпараттық-
сараптамалық жұмыс: 
теория және практика 

Информационно-
аналитическая работа 
в сфере  
регионоведения: 
теория и практика 
Information and 
analytical work in the  
sphere of regional 

studies: theory and 
practice 

KAST 5304  
KPA 5304  
CRPA 5304 

Кросс аймақтық саяси талдау 
Кроссрегиональный 
политический анализ 
Cross regional political analysis  
 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 
  

Қазақ/Орыс
/Ағылшын 
Казахский/ 
Русский/ 
Английский 
Kazakh/ 

Russian/ 
English 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚ2  
ПК2 
РС2 

Аймақтану 
кафедрасы 
Кафедра 
Регионовед
ении 
Department 

of Regional 
Studies 

RGNL 53306 
Aймақтану 
саласындағы 
ақпараттық-
сараптамалық жұмыс: 

теория және практика 
Информационно-
аналитическая работа 
в сфере  
регионоведения: 
теория и практика 

GZPATKKE 
5304 
PNIIOAD 5304 
PWSRIPAA 
5304 

Ғылыми зерттеу практикумы және 
ақпараттық талдау қызметін 
қамтамасыз ету   
Практикум научного исследования 
и информационное обеспечение 

аналитической деятельности   
Practical work of scientific research 
and information provision of 
analytical activities 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 
 

Қазақ/Орыс
/Ағылшын 
Казахский/ 
Русский/ 
Английский 

Kazakh/ 
Russian/ 
English 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚ2 
ПК2 
РС2 

Аймақтану 
кафедрасы 
Кафедра 
Регионовед
ении 

Department 
of Regional 
Studies 
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Information and 
analytical work in the  

sphere of regional 
studies: theory and 
practice 

RGNL 53306 
Aймақтану 
саласындағы 

ақпараттық-
сараптамалық жұмыс: 
теория және практика 
Информационно-
аналитическая работа 
в сфере  
регионоведения: 
теория и практика 

Information and 
analytical work in the  
sphere of regional 
studies: theory and 
practice 

HAMZhT 5304 
SAMRP 5304 
SAIRP 5304 

Халықаралық аймақтық 
мәселелерді жүйелі талдау 
Системный анализ 

международных региональных   
проблем 
System analysis of international 
regional problems 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

  

Қазақ/Орыс
/Ағылшын 
Казахский/ 

Русский/ 
Английский 
Kazakh/ 
Russian/ 
English 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚ2  
ПК2 
РС2 

Аймақтану 
кафедрасы 
Кафедра 

Регионовед
ении 
Department 
of Regional 
Studies 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

RGNL 53306 

Aймақтану 
саласындағы 
ақпараттық-
сараптамалық 
жұмыс: теория және 
практика 
Информационно-
аналитическая работа 

в сфере 
регионоведения: 
теория и практика 
Information and 
analytical work in the  
sphere of regional 
studies: theory and 
practice 

EAUZA 5305 

MIERP 5305 
RMERP 5305 
  

Экономикалық аймақтық 

үдерістерді зерттеу әдіснамасы  
Методология  исследования  
экономических  региональных 
процессов 
Research methods of economic 
regional processes 

КП ТК 

ПД КВ 
PD EC 
 

Қазақ/Орыс

/Ағылшын 
Казахский/ 
Русский/ 
Английский 
Kazakh/ 
Russian/ 
English 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 
Exam 

КҚ2  

ПК2 
РС2 

Аймақтану 

кафедрасы 
Кафедра 
Регионовед
ении 
Department 
of Regional 
Studies 

RGNL 53306 
Aймақтану 
саласындағы 
ақпараттық-
сараптамалық 

AZA 5305 
MIR 5305 
RMRS 5305 
 

Аймақтанудағы зерттеу 
әдіснамасы 
Методология исследования в 
регионоведении 
Research Methodology in Regional 
Studies 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 
 

Қазақ/Орыс
/Ағылшын 
Казахский/ 
Русский/ 
Английский 
Kazakh/ 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚ2  
ПК2 
РС2 

Аймақтану 
кафедрасы 
Кафедра 
Регионовед
ении 
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жұмыс: теория және 
практика 

Информационно-
аналитическая работа 
в сфере 
регионоведения: 
теория и практика 
Information and 
analytical work in the  
sphere of regional 

studies: theory and 
practice 

Russian/ 
English 

Department 
of Regional 

Studies 

RGNL 53306 
Aймақтану 
саласындағы 
ақпараттық-
сараптамалық 
жұмыс: теория және 

практика 
Информационно-
аналитическая работа 
в сфере 
регионоведения: 
теория и практика 
Information and 
analytical work in the  

sphere of regional 
studies: theory and 
practice 

AHUZA 5305 
MIMPR 5305 
RMRIP 5305 
 

Аймақтағы халықаралық 
үдерістерді   зерттеу  әдіснамасы 
Методология исследования              
международных  процессов в 
регионе  
Research methods of  regional 

international processes 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 
 

Қазақ/Орыс
/Ағылшын 
Казахский/ 
Русский/ 
Английский 
Kazakh/ 

Russian/ 
English 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚ2  
ПК2 
РС2 

Аймақтану 
кафедрасы 
Кафедра 
Регионовед
ении 
Department 

of Regional 
Studies 

EDUC 51001 
Магистерлік 
дайындықтың 
әдістемесі 

Методология 
магистерской 
подготовки 
Methodology The 
Master Training 

MGZJ  5401 
(2) 
NIRM  5401 
(2) 

SRWG 5401 
(2) 
 

Магистранттың ғылыми зерттеу 
жұмысы 
Научно-исследовательская работа 
магистранта  

Scientific-research work of graduate 
students 

 Қазақ/Орыс
/Ағылшын 
Казахский/ 
Русский/ 

Английский 
Kazakh/ 
Russian/ 
English 

7 

    Есеп 
Отчет   
Report 

  

1 курсқа барлық кредит  

 Итого кредитов за 1 курс  

Total credits for 1st year 

 

60 135 285  960    

3 семестр /3 семестр / Semester 3 

RGNL 53007 
Аймақтанудағы 
әдіснамалық және 
саяси талдау 

HKZhAOMTP
U 6302 
APRSMOTPP 
6302 

Халықаралық қатынастар 
жүйесіндегі аймақтардың өзекті 
мәселелері: теориялық және 
тәжірибелік ұстанымдар  

КП ЖООК 
ПД ВК 
PD UK 

Қазақ/Орыс
/Ағылшын 
Казахский/ 
Русский/ 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚ4 
ПК4  
PC4 

Аймақтану 
кафедрасы 
Кафедра 
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Методологический и 
политический анализ 

в регионоведении 
Methodological and 
political analysis in 
regional studies 

RIRIRSTP 
6302 

 

Актуальные проблемы регионов в 
системе международных 

отношений: теоретические и 
практические подходы 
Relevant Issues of regions in 
International  Relations System: 
Theory and Practice  

Английский 
Kazakh/ 

Russian/ 
English 

Регионовед
ении 

Department 
Regional 
studies 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

RGNL 53208 

Халықаралық 
шиеліністердің 
сыртқы саясат  
стратегиясы  мен 
оның қауіпсіздігі 
Внешнеполитическая 
стратегия 
международных 

конфликтов  и ее 
безопасность 
Foreign policy 
strategy of 
international conflicts 
and its security 

KSSOB 6306 

CANVPK 6306 
KFPCA  6306 

Қазақстанның сыртқы 

саясатындағы  Орталықазиялық  
бағыт  
Центрально-азиатское 
направление внешней  политики  
Казахстана  
Kazakhstan foreign policy in Central 
Asia  

КП ТК 

ПД КВ 
PD EC 

Қазақ/Орыс

/Ағылшын 
Казахский/ 
Русский/ 
Английский 
Kazakh/ 
Russian/ 
English 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 
Exam 

КҚ2 

ПК2  
PC2 

Аймақтану 

кафедрасы 
Кафедра 
Регионовед
ении 
Department 
of Regional 
Studies 

RGNL 53208 
Халықаралық 

шиеліністердің 
сыртқы саясат  
стратегиясы  мен 
оның қауіпсіздігі 
Внешнеполитическая 
стратегия 
международных 
конфликтов  и ее 

безопасность 
Foreign policy 
strategy of 
international conflicts 
and its security 

KAKShAMK 
6306 

SKSSShA 6306 
SCSUSA 6306  

Қазіргі АҚШ – тағы әлеуметтік -
мәдени континуум  

Социокультурный континуум в 
современных США 
Socio-cultural structure in the USA 
 

КП ТК 
ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс
/Ағылшын 

Казахский/ 
Русский/ 
Английский 
Kazakh/ 
Russian/ 
English 

6 30 30  120 Емтихан 
Экзамен 

Exam  

КҚ3 
ПК3  

PC3 

Аймақтану 
кафедрасы 

Кафедра 
Регионовед
ении 
Department  
of Regional 
Studies 

RGNL 53208 
Халықаралық 

шиеліністердің 
сыртқы саясат  
стратегиясы  мен 
оның қауіпсіздігі 
Внешнеполитическая 
стратегия 

EAEOAKSI 
6306 

OIKREAES 
6306 
SICEEU 6306  

 
 

ЕАЭО ауқымындағы кооперация 
және салалық интеграция  

Отраслевая интеграция и 
кооперация в рамках ЕАЭС 
Sectoral integration and cooperation 
within the Eurasian Economic Union 

КП ТК 
ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс
/Ағылшын 

Казахский/ 
Русский/ 
Английский 
Kazakh/ 
Russian/ 
English 

6 30 30  120 Емтихан 
Экзамен 

 Exam 

КҚ3  
ПК3  

PC3 

Аймақтану 
кафедрасы 

Кафедра 
Регионовед
ении 
Department 
of Regional 
Studies 
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международных 
конфликтов  и ее 

безопасность 
Foreign policy 
strategy of 
international conflicts 
and its security 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

RGNL 53009 

Аймақтық 
интеграция: теория 
мен практика 
Региональная 
интеграция: теория и 
практика 
Regional integration: 
theory and practice 

OAIUMB 6307 

VPIPCA  6307 
IPCA  6307  

Орталық Азиядағы интеграциялық 

үрдістер: мәселелері   мен 
болашағы  
Возможности и проблемы 
интеграционных процессов   в  
Центральной Азии  
Integration processes in Central Asia 

КП ТК 

ПД КВ 
PD EC  

Қазақ/Орыс

/Ағылшын 
Казахский/ 
Русский/ 
Английский 
Kazakh/ 
Russian/ 
English 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 
Exam 

КҚ3  

ПК3  
PC3 

Аймақтану 

кафедрасы 
Кафедра 
Регионовед
ении 
Department 
of Regional 
Studies 

RGNL 53009 
Аймақтық 
интеграция: теория 
мен практика 
Региональная 
интеграция: теория и 
практика 
Regional integration: 

theory and practice 

AZhMK 6307 
NUMS 6307 
NGAWS 6307  
 

Әлемдік жүйенің мемлекеттік 
емес қатысушылары 
Негосударственные участники 
мировой системы 
Non-governmental actors in world 
system  

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC  

Қазақ/Орыс
/Ағылшын 
Казахский/ 
Русский/ 
Английский 
Kazakh/ 
Russian/ 
English 

6 30 30  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

 

КҚ2  
ПК2 
РС2 

Аймақтану 
кафедрасы 
Кафедра 
Регионовед
ении 
Department 
of 
RegionalStu

dies 

RGNL 53009 
Аймақтық 
интеграция: теория 
мен практика 
Региональная 
интеграция: теория и 

практика 
Regional integration: 
theory and practice 

EAEOShKUI 
6307 
IPPRE 6307 
IDMPE 6307 

ЕАЭО шешім қабылдау үрдістері 
және институттары   
Институты и процесс принятия 
решений в ЕАЭС 
Institutes and decision making 
process in EEU 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC  

Қазақ/Орыс
/Ағылшын 
Казахский/ 
Русский/ 
Английский 
Kazakh/ 

Russian/ 
English 

6 30 30  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚ3  
ПК3  
PC3 

Аймақтану 
кафедрасы 
Кафедра 
Регионовед
ении 
Department  

of Regional 
Studies 

 
Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

RGNL 53208 
Халықаралық 
шиеліністердің 
сыртқы саясат  
стратегиясы  мен 

оның қауіпсіздігі 
Внешнеполитическая 
стратегия 
международных 

OAAHU 6308 
MPCAR 6308 
IPCA 56308  

Орталық Азия аймағындағы 
халықаралық үрдістер  
Международные процессы в  
центрально-азиатском    регионе  
International processes in Central 

Asia 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

Қазақ/Орыс
/Ағылшын 
Казахский/ 
Русский/ 
Английский 

Kazakh/ 
Russian/ 
English 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚ2  
ПК2  
PC2 

Аймақтану 
кафедрасы 
Кафедра 
Регионовед
ении 

Department 
of Regional 
Studies 
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конфликтов  и ее 
безопасность 

Foreign policy 
strategy of 
international conflicts 
and its security 

RGNL 53208 
Халықаралық 
шиеліністердің 

сыртқы саясат  
стратегиясы  мен 
оның қауіпсіздігі 
Внешнеполитическая 
стратегия 
международных 
конфликтов  и ее 
безопасность 
Foreign policy 

strategy of 
international conflicts 
and its security 

HAKT 6308 
IMRK 6308 
IRCI 6308  

Халықаралық аймақтық 
қақтығыстарды түсіндіру        
Интерпретация международных 

региональных конфликтов 
International Regional Conflicts 
Interpretation  

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

 

Қазақ/Орыс
/Ағылшын 
Казахский/ 

Русский/ 
Английский 
Kazakh/ 
Russian/ 
English 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚ2  
ПК2 
РС2 

Аймақтану 
кафедрасы 
Кафедра 

Регионовед
ении 
Department 
of Regional 
Studies 

RGNL 53208 
Халықаралық 
шиеліністердің 
сыртқы саясат  

стратегиясы  мен 
оның қауіпсіздігі 
Внешнеполитическая 
стратегия 
международных 
конфликтов  и ее 
безопасность 
Foreign policy 

strategy of 
international conflicts 
and its security 

GK 6308 
GKC 6308 
GC 6308 

Геоконфликтология 
Геоконфликтология  
Geoconflictology 
 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

Қазақ/Орыс
/Ағылшын 
Казахский/ 
Русский/ 

Английский 
Kazakh/ 
Russian/ 
English 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚ2  
ПК2 
РС2 

Аймақтану 
кафедрасы 
Кафедра 
Регионовед

ении 
Department  
of Regional 
Studies 

EDUC 51001 
Магистерлік 
дайындықтың 
әдістемесі 
Методология 

магистерской 
подготовки 
Methodology The 
Master Training 

PP 6205 
PP 6205 
TI 6205 

Педагогикалық практика 
Педагогическая практика 
Teaching internship 

БП ЖООК 
БД ВК 
BD UK 
 

Қазақ/Орыс
/Ағылшын 
Казахский/ 
Русский/ 
Английский 

Kazakh/ 
Russian/ 
English 

4     Есеп 
Отчет   
Report 

ЖЖҚ1  
ОПК

1 

GPC1  

 

Аймақтану 
кафедрасы 
Кафедра 
Регионовед
ении 

Department  
of Regional 
Studies 
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EDUC 51001 
Магистерлік 

дайындықтың 
әдістемесі 
Методология 
магистерской 
подготовки 
Methodology The 
Master Training 

MGZZh 6401 
(3) 

NIRM  6401 
(3) 
SRWG 6401 
(3) 
 

Магистранттың ғылыми зерттеу 
жұмысы 

Научно-исследовательская работа 
магистранта Scientific-research 
work of graduate students 

 Қазақ/Орыс
/Ағылшын 

Казахский/ 
Русский/ 
Английский 
Kazakh/ 
Russian/ 
English 

4     Есеп 
Отчет   

Report 

КҚ2  
ПК2 

РС2 

Аймақтану 
кафедрасы 

Кафедра 
Регионовед
ении 
Department  
of Regional 
Studies 

4 семестр /4 семестр / Semester 4 

RGNL 53306 
Aймақтану 
саласындағы 
ақпараттық-
сараптамалық жұмыс: 
теория және практика 
Информационно-

аналитическая работа 
в сфере  
регионоведения: 
теория и практика 
Information and 
analytical work in the  
sphere of regional 
studies: theory and 

practice 

ZP 6303 
IP  6303 
RP 6303  

Зерттеу практикасы 
Исследовательская практика 
Research practice 

КП ЖООК 

ПД ВК 
PD UK 

Қазақ/Орыс
/Ағылшын 
Казахский/ 
Русский/ 
Английский 
Kazakh/ 
Russian/ 

English 

12     Есеп 
Отчет   
Report 

КҚ2  
ПК2 
РС2 

Аймақтану 
кафедрасы 
Кафедра 
Регионовед
ении 
Department  
of 

Regional 
Studies 

EDUC 51001 
Магистерлік 
дайындықтың 
әдістемесі 
Методология 
магистерской 
подготовки 

Methodology The 
Master Training 

МҒЗЖ  6401 
(4) 
NIRM  6401 
(4) 
SRWG 6401 
(4) 
 

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

 Қазақ/Орыс
/Ағылшын 
Казахский/ 
Русский/ 
Английский 
Kazakh/ 
Russian/ 

English 

6     Есеп 
Отчет   
Report 

КҚ2  
ПК2 
РС2 

Аймақтану 
кафедрасы 
Кафедра 
Регионовед
ении 
Department  
of 

Regional 
Studies 

MFA 54005 
Қорытынды 
аттестаттау модулі 
Модуль итоговая 
аттестация  

Module of final 
assessment 

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

 

ҚА 
ИА 
FA 

 

12 

  

  МДР 
қорғау 
Защита 
МД 
Defense of 

degree 
work 

 Аймақтану 
кафедрасы 
Кафедра 
Регионовед
ении 

Department  
of 
Regional 
Studies 

2 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 4 курс   

 
60 90 120  450   
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Total credits for 4rd year 

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 

Итого по образовательной программе 

Total for education program 

 

120 

 

225 

 

405 

  
1410 
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4 Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі 

Cводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы 

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

2 5 3 2 23 7    30 900 5 1   

2 
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Всего  

 Total: 

19 6 8 68 24 12 4 12 120 3600 14 6 
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Білім беру үдерісін ұйымдастыру /Организация образовательного процесса/ 

Organization of educational process 

 

1. Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: Магистратураға түсетін 

университеттің түлектері білім беру бағдарламаларының топтары үшін кешенді тест 

тапсырады, олар шет тілінен тестін, білім беру бағдарламаларының кәсіби тестін, оқуға 

дайындықты анықтауға арналған тесттен тұрады. Магистратураға ағылшын тілінде білім 

алушылар білім беру бағдарламаларының топтары үшін кешенді ағылышын тілінде тест 

тапсырады және қазақ немесе орыс тілдерінде оқуға дайындықты анықтайтын (таңдау 

бойынша) тестілеуден өтеді. Магистратураға қабылдау жоғары білім берудің білім 

бағдарламаларын меңгерген тұлғалардың оқуға түсу емтихандарының нәтижелері бойынша 

конкурстық негізде жүзеге асырылады. Шетел азаматтарын магистратураға қабылдау ақылы 

негізде жүзеге асырылады. 

 

Особые вступительные требования: Выпускники ВУЗа, поступающие в магистратуру сдают 

комплексное тестирование по группам образовательных программ, состоящее из теста по 

иностранному языку, теста по профилю группы образовательных программ, теста на 

определение готовности к обучению. Лица, поступающие в магистратуру с английском 

языком обучения, сдают комлпексное тестирование, состоящее из теста по профилю группы 

образовательных программ на английском языке и  теста на определение готовности к 

обучению на казахском или русском языках (по выбору). Прием в магистратуру 

осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов лиц,  

освоивших образовательные программы высшего образования. Прием иностранных граждан 

в магистратуру осуществляется на платной основе.  

 

Specific admission requirements: University graduates enrolled on a master’s program take a 

comprehensive test for groups of education programs, consisting of a test in a foreign language, a test 

for the major of a group of education programs, a test for determining readiness for learning. Persons 

entering a master’s program with the English language of instruction, shall take a comprehensive test, 

consisting of a test on the major of a group of education programs in English and a test to determine 

readiness for learning in Kazakh or Russian (optional). Admission to a master’s program is carried 

out on a competitive basis based on the results of entrance examinations of persons who have a 

bachelor degree on education programs of higher education. Admission of foreign citizens to a 

master’s program is carried out on a fee basis. 

 

 

2. Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар: Алдыңғы білімді тану 

шарттары университеттің ішкі нормативтік құжаттары аясында жүзеге асырылады. Бейресми 

білім беру нәтижелерін растайтын құжат - аяқталу туралы куәлік. 

 

Особые условия для признания предшествующего обучения и результатов 

неформального обучения: Условие для признания предшествующего образования 

осуществляется в соответствии с действующими Правилами приема на обучение в 

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева. Документом, 

подтверждающим результаты неформального обучения, является сертификат о завершении 

обучения или свидетельство о завершении обучения.  

 

Specific arrangements for recognition of prior learning: The condition for the recognition of 

previous education is carried out in accordance with the current Rules for admission to study at the 

L.N. Gumilyov Eurasian National University. The document confirming the results of non-formal 

education is a diploma of completion or a certificate of completion.  

 

3. Дәрежені беру талаптары мен ережелері: Оқудың барлық кезеңдерінде, соның ішінде 

магистратураның оқу түрлерінің бәрін қоса алғанда және қорытынды аттестацияны сәтті 
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аяқтаған, кем дегенде 120 академиялық кредитті игерген тұлғаларға «7М03105 – Аймақтану» 

білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі  дәрежесі және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім туралы диплом қосымшасымен (транскрипт) беріледі.  

 

Требования и правила присвоения степени: Лицам, освоившим не менее 120 

академических кредитов за весь период обучения, включая все виды учебной и научной 

деятельности магистранта, и успешно прошедшим итоговую аттестацию, присуждается 

степень магистр социальных наук по образовательной программе «7М03105 - 

Регионоведение» и выдается диплом о послевузовском образовании с приложением 

(транскрипт). 

 

Qualification requirements and regulations: Persons who have mastered no less than 120 academic 

credits for the entire period of study, including all types of educational and research activities of the 

undergraduate, and successfully passed the final certification, are awarded the degree of Master of 

Social Sciences in the Specialty «7М03105» and issued a diploma of postgraduate education with a 

transcript. 

 

4. Түлектердің кәсіби бейіні:  

Болашақ түлектері келесі бағыттар бойынша кәсіптік қызметті жүзеге асыруға болады: 

дипломатиялық  және консулдық өкілдіктері: Қазақстан мен министрлігінің Республикасының 

Отанымыздың министрлігі, Ұлттық қордың, қалалық және облыстық әкімдігі, Қазақстандық 

және шетелдік ғылыми-зерттеу институттары, университеттер, БҰҰ жүйесіндегі жетекші 

шетелдік жоғары оқу орындарының, шетелдік жоғары оқу және халықаралық ұйымдардың -

қазақстандық филиалдары, Халықаралық өңірлік және үкіметтік емес ұйымдар, аналитикалық 

орталықтар, ғылыми-зерттеу институттарының, инновациялық қорларға аналитикалық 

ведомстволардың, ғылыми және мәдени орталықтарында аналитикалық бөлімдерінде 

аналитикалық бөлімдері. 

 

Профессиональный профиль выпускников: Выпускники, получившие степень «магистр», 

могут осуществлять профессиональную деятельность в следующих направлениях:  

дипломатические и консульские представительства: министерства и ведомства РК, 

Национальные фонды, городские и областные акиматы,  ведущие казахстанские и зарубежные 

научно-исследовательские институты, высшие учебные заведения,  казахстанские филиалы 

ведущих зарубежных вузов, зарубежные вузы и международные организации в системе ООН,  

международные региональные и неправительственные организации, аналитические центры, 

аналитические отделы в научно-исследовательских учреждениях, аналитические отделы в 

инновационных фондах, аналитические отделы в научно-культурных центрах. 

 

Occupational profile/s of graduates: Future Graduate can  perform Professional  Activity in 

following   Directions:  Diplomatic  and Consular Missions: The Ministries and  other Institutions the 

Republic of Kazakhstan, the National Funds, the Cities and the Districts Administrations, lead 

Kazakhstani and foreign research Institutes, Universities, kazahstani Branches of leading foreign 

Universities, foreign Universities and international Organizations in the UN System, international, 

regional and non-governmental Organizations, analytic Centers, analytical Departments at Research 

Institutions, analytical Departments in innovative Funds, analytical Departments in the scientific and 

cultural Centers.  

 

5. Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: ББ жүзеге асыру кезінде 

сабақтарда инновациялық технологиялар және оқытудың интерактивті әдістері қолданылады.   

Способы и методы реализации образовательной программы: При реализации ОП на 

учебных занятиях будут использованы инновационные технологии и интерактивные методы 

обучения. 

Methods and techniques for program delivery: For realization of EP innovation technologies and 

interactive methods of teaching are widely used in academic classes. 
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6. Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері:  Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, 

дағдылары, қабілеттері және құзыретіліктері) халықаралық жүйеге сәйкес келетін 100 баллдық 

шкала бойынша әріптік жүйемен (қанғаттанарлық бағалар кемуіне қарай «А» -дан «D» -ге 

дейін, «қанағаттанарлықсыз» - «FХ», «F») 4 баллдық шкалаға келетін сандық эквивалентке 

сәйкес (кесте) 

 

Критерии оценки результатов обучения: 

Учебные достижения (знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся оцениваются в 

баллах по 100-бальной шкале, соответствующих принятой в международной практике 

буквенной системе (положительные оценки, по мере убывания, от «А» до «D», 

«неудовлетворительно» – «FХ», «F») с соответствующим цифровым эквивалентом по 4-х 

балльной шкале (Таблица). 

 

Assessment criteria of learning outcomes:  

Learning achievements (knowledge, skills, abilities and competencies) of students are scored 

according to a 100-point scale corresponding to the international letter grading system (positive 

grades, as they decrease, from «А» to «D», «unsatisfactory» – «FХ», «F») with the corresponding 

digital equivalent on a 4-point scale (see Table). 

 

Оқу жетістіктерін есепке алудың баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі, білім 

алушыларды дәстүрлі бағалау шкаласына және ECTS-ке ауыстыру 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, 

обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS  

Grade-rating letter system for assessing educational achievements of students with their 

transfer into the traditional grading scale and ECTS 

 

 Әріптік жүйе 

бойынша 

баға/Оценка по 

буквенной 

системе/  Evaluation 

by letter grading 
system 

Баллдардың сандық 

эквиваленті/ 
Цифровой 

эквивалент / 

Equivalent in 
numbers 

Баллдар (%-

түрінде)  
Баллы (%-ное 

содержание) 

Points ( in %) 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

баға/Оценка по 
традиционной системе/ 

Assessment by traditional 

system 

А 4,0 95-100 Өте жақсы/Отлично/  

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

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

Қанағаттанарлық/ 

Удовлетворительно/ 

Satisfactory 

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

Неудовлетворительно/ 
Unsatisfactory 

F 0 0-24 
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