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№ Пәннің 

циклі / 

Циклди
сципли

ны 

/Cycle 
of the 

course 

Пәнніңатауы / 

 

Название дисциплины / 
 

Name of the course 

Кредит 

/  

 
Кредит 

/  

 
Credit 

 

Қысқаша аннотация/ 

 

Краткая аннотация / 
 

Annotation 

Пререквизиттер/ 

 

Пререквизиты/ 
 

Prerequisites 

 

1 семестр /1 семестр / Semester 1 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

 БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UC 
 

Академиялық жазба 

Академическое письмо 

Academic writing 

 

5 Курс өз ойы мен идеяларын ортаға салу, дәлелдеу және оларды 

жазбаша түрде тиісті аудиторияға тиімді жеткізу, зерттеу 

тақырыбында ғылыми жарияланымдар жазу, зерттеу 

жұмыстарын жүргізу, жобалық іс-әрекеттерді жүзеге асыру, 
басқарушылық шешімдер қабылдау үшін қажетті аналитикалық 

мәтін жазу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. 

Курс направлен на развитие умения выдвигать и 

обосновывать собственные мысли и идеи, доказывать и 

эффективно доносить их до соответствующей аудитории в 

письменном виде, формирование навыков аналитического 

текстового письма необходимых для написания научных 

публикации по теме исследования, проведения 

исследований,   осуществления проектной деятельности, 

принятия управленческих решений. 

Экономикалық 

аймақтық үдерістерді 

зерттеу әдістемесі / 

Методология 
исследования 

экономических 

региональных 
процессов/ 

Methodology for the 

study of economic 
regional processes 

Аймақтағы 

халықаралық 

үдерістерді   зерттеу  
әдіснамасы/ 
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The course is aimed at developing the ability to put forward and 

substantiate own thoughts and ideas, to prove and effectively 
communicate them to the appropriate audience in written form, the 

formation of analytical text writing skills necessary for writing 

scientific publications on the topic of research, conducting research, 

implementing project activities, and making managerial decisions. 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Еуропамен Солтүстік 

Америкадағы әлемдік және 

аймақтық акторлар 
Глобальные и региональные 

акторы в Европе и Северной 

Америке 
Global and regional actors in Europe 

and North America 

5 Еуроатлантикалық бағыттағы дайындықты өңірдің кәсіби 

бейініне жатқызу жүйесін қалыптастыру./ Формирование 

системы знаний об объекте профессиональной деятельности 
регионоведа по евроатлантическому направлению подготовки. / 

To formulate a system of professional activities in the field of Euro-

Atlantic orientation. 

Еуропалық 

қоғамдастық: саяси 

даму мәселелері  
Европейское 

сообщество: вопросы 

политического 
развития 

The European 

Community: Political 
Development Issues  

 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Орталық Азиямен Таяу 

Шығыстағы әлемдік және 

аймақтық акторлар 
Глобальные и региональные 

акторы в Центральной Азии и 

Ближнем Востоке 
Global and Regional actors in 

Central Asia and Middle East 

5 Докторанттарға сыртқы саясатының аймағының 

ерекшеліктерімен танысу. / Ознакомление докторантов с 

особенностями внешнеполитического  развития стран региона. 
/Disinteresting doctoral students with the foreign policy development 
of the region. 

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 

2семестр /2семестр / Semester 2 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

 БП 

ЖООК 

БД ВК 

Ғылыми зертеу әдістері 

Методы научных 

исследований 

5 Заманауи ғалымның қызметінде әдістемелік нұсқаулар мен 

реттеушілердің мазмұнын толығымен ұсынуға мүмкіндік 

беретін ғылыми білім мен зерттеу әдіснамасын түсінуді 

Экономикалық 

аймақтық үдерістерді 

зерттеу әдістемесі / 
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BD UC Science research methods дамытуға бағытталған. Болашақ зерттеулер докторанттар осы 

пән бойынша ұсынылған әдіснаманы толығымен пайдалана 
алады. /Направлено на развитие понимания методологии 

научного познания и исследования, позволяющие в полной мере 

представить содержание методологических установок и 

регулятивов в деятельности современного ученого. В рамках 
будущих исследований докторанты смогут в полной мере 

использовать методологию предлагаемую в рамках данной 

дисциплины./ It is aimed at developing an understanding of the 
methodology of scientific knowledge and research, allowing to fully 

present the content of methodological guidelines and regulators in the 

activities of a modern scientist. Within the framework of future 
studies, doctoral students will be able to fully use the methodology 

proposed in the framework of this discipline. 

Методология 

исследования 
экономических 

региональных 

процессов/ 

Methodology for the 
study of economic 

regional processes 

Аймақтағы 
халықаралық 

үдерістерді   зерттеу  

әдіснамасы/ 

 КП 

ЖООК 
ПД ВК 

PD UC 

Әлемдік кешенді аймақтану: 

әдіснамасы, әдістері, тарихы 
Мировое комплексное 

регионоведение: 

методология, методы, история 
The World`s Complex Regional 

Studies: Methodology, Methods, 

History 

5 Докторлық диссертация жазған кезде әлемдік кешенді аймақтық 

зерттеулердің қалыптасу тарихын, зерттеу әдіснамасы мен 
әдістерін, сондай-ақ оларды ғылыми қызметте қолдану әдістерін 

зерттеу. / Изучение истории формирования мирового 

комплексного регионоведения, методологии и методов 
исследования, а также способов их применения в 

научнойдеятельности, при написании докторской диссертации/ 

нововедения, методологии и методов исследования, а также 

способов их применения в научной деятельности, при 
написании докторской диссертации. / Discipline studying the 

evolution of science through numerous measurements and statistical 

processing of scientific information (the number of scientific articles 
published in a given period of time, citation, etc.). Study of the history 

of the formation of theworld complex regional studies, methodology 

and methods of research, as well as the methods of their application 

in scientific activity, when writing a doctoral dissertation. 

Аймақтағы 

халықаралық 
үдерістерді   зерттеу  

әдіснамасы/ 

Методология 
исследования              

международных  

процессов в регионе/ 

Methodology for the 
study of international 

processes    in the  

region 
 

 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Әлемдік тәртіптің 

трансформациялануы және 

Еуропамен Солтүстік Америка 
аймағы 

5 Еуропада және Солтүстік Америкада, олардың әлемдегі 

мәселелері мен ерекшеліктері, арнайы экономикалық, 

гуманитарлық, мәдени процестердің трансформациялану 
туралы. / Получение знаний докторантами о трансформациях 

глобального миропорядка в Европе и Северной Америке, его 

достижениях, проблемах и специфике, а также специально-

Батыс Еуропадағы 

қауіпсіздік жүйесі 

қазіргі қауіптер мен 
шақырулар 

Современные вызовы 

и угрозы системе  
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Трансформация глобального 

миропорядка и регион Европы и 
Северной Америки 

The Transformation of the Global 

Order and the Region of Europe and 

North America 

экономических, гуманитарно-культурных процессах, 

протекающих в изучаемом регионе/ 
Getting acquainted with global transformations in Europe and North 

America, their experiences and specificities, as well as special-

economic, humanitarian-cultural processes in the trans-national 

region. 

безопасности 

Западной Европы 
Modern challenges and 

threats to the security 

system of Western 

Europe 
 

 КП ТК 

ПД КВ 
PD EC 

Әлемдік трансформация мен 

аймақтық үрдістер және Орталық 
Азия мен Таяу Шығыс аймағы. 

Глобальная трансформация и 

региональные процессы и регион 

Центральной Азии и Ближнего 
Востока 

Global Transformation and 

Regional Processes and the Region 
of Central Asia and Middle East 

5 Орталық Азиядағы аймақтық зерттеулер туралы, сондай-ақ 

Орталық Азиядағы және Таяу Шығыстағы үрдістер туралы 
ақпараттарды жүйелеу. / Сформировать систему знаний о 

методах региональных исследований изучаемого региона, а 

также процессах, происходящих   в странах Центральной Азии 

и Ближнего Востока. / Provide a system of regional research in the 
field of regional knowledge, as well as the processes that take place 

in Central Asia and Middle East. 

Орталық Азиядағы 

интеграциялық 
үрдістер: мәселелері   

мен болашағы  

Возможности и 

проблемы 
интеграционных 

процессов в 

Центральной Азии 
Opportunities and 

problems of integration 

processes in   Central 
Asia 
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