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халықаралық қатынастар маманы/ регионовед-аналитик, регионовед-международник/regional studies specialist-analyst, 

regional studies specialist – specialist of international relations 
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Білім беру бағдарламасының мақсаты  

Іргелі білімі бар , қалыптасқан , бәсекеге қабілетті мамандандарды дайындау. Бағдарлама айтарлықтай еңбек нарығынасәйкес түлектердің 

әлеуетін арттырады , аймақтану , халықаралық қатынастар және дипломатия саласында талдау және шешім қабылдау дағдыларын дамыту 

үшін қамтамасыз етеді. 

Цели образовательной программы 
Развивая профессиональные навыки, подготовить конкурентоспособных, специализированных, всесторонне образованных, имеющих 

фундаментальные знания в области регионоведения специалистов. Программа предусматривает развитие способностей анализа и принятия 

решений в области регионоведения, международных отношений и дипломатии, что значительно повышает потенциал выпускников на рынке 

труда. 

Profile of the education programme 
Developing professional skills , to prepare competitive , specialized , fully formed , with fundamental knowledge in the field of regional studies 

specialists. The program provides for the development of skills of analysis and decision -making in the field of regional studies , international relations 

and diplomacy , which greatly increases the potential of graduates in the labor market . 

 

Білім берудің негізгі нәтижелері   

 ресми және іскер жазбаларды, шет тілдерінде аудармасын жүргізу мүмкіндігі болуы; 

 құқықтық-саяси және әлеуметтік-экономикалық мәселелер бойынша талқылау түсіндіру, оның ішінде делегацияларының  

 жаттығу хаттама сүйемелдеу; 

 жеке және ұжымдық ғылыми жобалар аясында зерттеулер жүргiзуге; 

 құқықтық-саяси және әлеуметтік-экономикалық мәселелер бойынша ғылыми мақалалар мен монографиялар дайындауға қатысады; 

 нақты аймаққа жататын шет елдердің құқықтық-саяси және әлеуметтік-экономикалық ӛмірін анықтайтын негізгі факторлардың әсерін 

бағалай алады. 

Ключевые результаты обучения 

 уметь вести официальной и деловой документации, в том числе на иностранных языках, а также ее перевод;  

 осуществлять  протокольное сопровождение делегаций, включая устный перевод выступлений по политико-правовым и социально-

экономическим вопросам; 

 проводить исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских проектов; 

 участвовать в подготовке научных статей и монографий по политико-правовым и социально-экономическим вопросам; 

 уметь оценивать влияние основных факторов, определяющих политико-правовую и социально-экономическую жизнь зарубежных 

стран, относимых к конкретному региону. 

Key learning outcomes 

 be able to conduct an official and business records, including those in foreign languages, as well as its translation; 



 exercise protocol accompaniment of delegations, including the interpretation of the discussions on the political-legal and socio-economic 

issues; 

 carry out research within the framework of individual and collective research projects; 

 participate in the preparation of scientific articles and monographs on political-legal and socio-economic issues. 

 

Білім беру бағдарламасының мазмұны /Содержание образовательной программы / The content of the education programme 

1 Білім беру бағдарламасының негізгі модульдері / Основные модули образовательной программы / The core modules of the education 

Programme 

 

Код/код/ 

Code 

Модульдің атауы /Названиемодуля / 

The name of the module 

Оқыту нәтижелері Результаты обучения Learning Outcomes 

Жалпы  модульдер /Общие  модули /Generalmodules   

REGNL51001 Модули общей образованности / 

Modules  of   general  Education 

Теориялық негіздерін білу 

ғылым тарихының жалпы 

мәселелері туралы білім 

жүйесін құру және 

педагогика 

ғылымдарының білім беру 

жүйесін дамыту және оқу 

орындарының әр түрлі 

жағдайында білім беру 

процесін. 

Ғылым ӛлкетану 

категориялық аппаратын 

және әдістемесін білуі 

тиіс. 

Сформировать систему 

знаний об общих проблемах 

истории науки Знать  

теоретические основы и 

ведущие тенденции 

развития системы 

образования педагогической 

науки и  особенности 

содержания и организации 

педагогического процесса в 

условиях разных типов 

образовательных 

учреждений; 

Знать основные категории и 

понятия психологической 

науки 

Establish a System of 

Knowledge about the 

general Problems the 

History of Science 

Systematize and strengthen 

the Language, - The 

inclusion of MA Students 

in active cognitive Activity; 

development the Skills of 

independent Work, creative 

and intellectual Abilities of 

MA Students. 

To know the basic 

Categories and Concepts of 

Psychology. 

Мамандық модульдері / Модули специальности / Modules in major   

REGNL62102 Методологический и политический 

анализ в регионоведении / 

Methodological and political Analysis  in 

Regional  Studies 

Аналитикалық және 

болжамдық зерттеулер 

қолдану жүйесі кӛзқарас 

және оны қолдану 

әдістемесі танысады , 

Ознакомится с 

методологией системного 

подхода и его применения в 

прикладных аналитико-

прогностических 

Have  a look  at  

Methodology of System  

Approach and  its  

Applying in applicative 

analytical-forecasting 



сондай-ақ оларға саяси 

құбылыстар мен 

процестерді модельдеу 

оның практикалық 

қолдану дағдыларын 

үйрету болып табылады. 

Қазіргі заманғы әлемдік 

саясаттың проблемаларын 

талдау қамтамасыз ету 

теориялық білімі болуы 

тиіс; саясаттану зерттеудің 

түрлі әдістері және 

олардың ең тиімді 

пайдалану аясын білуі; 

Халықаралық қатынастар 

және әлемдік саясат үрдісі 

болжау дағдыларын 

дамыту. 

Ғылым ӛлкетану 

категориялық аппаратын 

және әдістемесін білуі тиіс 

; негізгі теориялар және 

әлемдік саясат пен 

геосаясат ұғымдарды . 

исследованиях, а также 

обучение их навыкам его 

практического применения 

при моделировании 

политических явлений и 

процессов. 

Должен владеть 

теоретическими знаниями, 

позволяющими дать анализ 

проблем современной 

мировой политики; 

различными методами 

политологического 

исследования и знать сферы 

их наиболее эффективного 

применения; навыками 

прогнозирования тенденций 

развития международных 

отношений и мировой 

политики. 

Должен знать 

категориальный аппарат и 

методологию 

регионоведческой науки; 

основные теории и 

концепции мировой 

политики и геополитики.  

Researches, also  in 

Studying  the the skills of 

its practical Application in 

the Simulation of political 

Phenomens and Processes. 

Must possess the 

theoretical Knowledge 

allowing to analyze 

Problems of contemporary 

World Politics; various 

Methods of Research 

inpolitical Science and 

know the Sphere of their 

most effective Use; Skills 

of Forecasting 

Development of 

international Relations and 

World Politics. 

Mustposses 

categorical Apparatus and  

Methodology of Regional 

Studies, general Theories 

and  Concepts the  World  

Policy and  Geopolicy 

REGNL52103 Актуальные проблемы изучаемомого 

региона / Actual  Problem the region  of  

Specialization 

Мамандану саласындағы 

жағдайды талдау 

дағдыларын практикалық 

пайдалану ӛнімділігін 

арттыру . 

Халықаралық және ӛңірлік 

қауіпсіздік тұрғысында 

Расширить 

представления в области 

практического 

использования навыков 

анализа ситуации в регионе 

специализации. 

Знать ключевые 

Extend 

Representations in Sphere 

practical Using the  Skills 

of  situational Analysis  in  

Region  of  Specialization.  

To know  key 

Concepts and Processes in  



негізгі ұғымдар мен 

процестерді біле отырып 

понятия и процессы в 

контексте международной и 

региональной безопасности. 

Context of International 

and  Regional Security.  

 

REGNL52404 Магистранттың ғылыми зерттеу 

жұмысы/ Научно-исследовательская 

работа магистранта / Scientific-research 

work of graduate students (master) 

Қазіргі заманғы 

әдістемелер мен ғылыми 

зерттеулер әдістемесі , 

магистрлік бағдарламаның 

таңдаған студентке ең 

тиісті меңгеру ; тәуелсіз 

ғылыми-зерттеу 

қызметінің дағдыларын 

жетілдіру ; 

ғылыми-зерттеу және 

талдау тәжірибе жинап , 

сондай-ақ баяндамалар , 

жарияланымдар , есептер 

түрінде нәтижелерін 

тұсаукесер дағдыларын 

меңгеру ; ғылыми және 

ғылыми- білім беру 

материалдары 

саласындағы тиісті 

дағдыларын қалыптастыру 

Овладение 

современными методами и 

методологией научного 

исследования, в наибольшей 

степени соответствующие 

профилю избранной 

студентом магистерской 

программы; 

совершенствование умений 

и навыков самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности; 

обретение опыта 

научной и аналитической 

деятельности, а также 

овладение умениями 

изложения полученных 

результатов в виде отчетов, 

публикаций, докладов; 

формирование 

соответствующих умений в 

области подготовки 

научных и учебных 

материалов 

Mastery of modern 

techniques and 

methodology of scientific 

research , the most 

appropriate to the chosen 

student of the master's 

program ; improving the 

skills of independent 

research activities 

gaining experience in 

research and analysis , as 

well as mastering the skills 

of presentation of the 

results in the form of 

reports , publications , 

reports; formation of 

appropriate skills in the 

field of scientific and 

educational materials 

 

  



2 Білім беру бағдарламасының оқу жоспары / Учебный план образовательной программы / Curriculum of the education program 

 

Модуль коды/ 

Код 

модуля/Module 

code 

Пәннің атауы / Название дисциплины 

/Title discipline 

Пәннің 

циклі  

/Цикл 

дисциплины 

/ Cycle of  

discipline  

Кӛлемі/ 

Объем/ 

Memory 

Аудиториялық оқу 

жұмысының түрлері / 

Виды аудиторной 

учебной работы / 

Types of study 
Қорытынды бақылау 

формасы / Форма 

итогового контроля / 

Type of final control 

Type of final control 

Язык 

обучения/   

Оқыту тілі / 

Language of 

instruction * 

Язык 

обучения/   

Оқыту тілі / 

Language of 

instruction * К
р
ед

и
ты

Р
К

/ 

Қ
Р

к
р
ед

и
тс

ан
ы

/ 
Q

u
an

ti
ty

 

o
f 

R
K

 c
re

d
it

s 

E
C

T
S

 

Д
әр

іс
 /

Л
ек

ц
и

я
 /

L
ec

tu
re

 

П
р
ак

ти
к
а/

С
ем

и
н

ар
 

П
р
ак

ти
к
а/

С
ем

и
н

ар
 

P
ra

ct
ic

e/
S

em
in

ar
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
и

ял
ы

қ
 с

аб
ақ

 

/Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я
 

/L
ab

o
ra

to
ry

 p
ra

ct
ic

al
s 

1 семестр /1 семестр /semester 1 

Міндетті пәндер/компонент/Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

 

REGNL51001 

Историяифилософиянауки/ History and 

Philosophy of Science БД ОК 2 3 1 1   
Емтихан 
Экзамен 

exam 

Қазақша/ 

Орысша/ 

English 

 

REGNL51001 

 Инстранный язык 

(профессиональный) / Foreign Language 

(Professional) 
БД ОК 2 3 1 1   

емтихан 

экзамен 

exam 

Қазақша/ 

Орысша/ 

English 

Элективті пәндер/Элективные дисциплины/Elective courses** 

 REGNL62102 
Элективті пән/Элективная дисциплина 

/Elective  Course 
БД ВК 12 20           

Теориялық білім беру бойынша барлығы 16 26           

Итого по теоретическому обучению 16 26           

Total for theoretical training 16 26           

REGNL52404 

Магистранттың ғылыми зерттеу 

жұмысы                                                  

Научно-исследовательская работа 

магистранта                                             

Scientific-research work of graduate   

1 4 

      

Есеп 
Отчет 
report 

Қазақша/ 

Орысша/ 

English 



students (master) 

Семестр бойынша барлығы 17 30           

Итого по семестру 17 30           

Total for semester 17 30           

2 семестр /2 семестр /semester 2 

 
Міндеттіпәндер/компонент/Обязательныедисциплины/ компонента/ MandatorySubjects / component 

 

 

REGNL51001 
Педагогика  
Педагогика  
Pedagogics 

БД ОК 2 3 1 1 

  

емтихан 

экзамен 

exam 

Қазақша/ 

Орысша/ 

English 

 

REGNL51001 
Психология 
Психология  
Psychology 

БД ОК 2 3 1 1 

  

емтихан 

экзамен 

exam 

Қазақша/ 

Орысша/ 

English 

REGNL62102 

Халықаралақ қатынастар жүйесіндегі 

аймақтардың ӛзекті мәселелері: 

теориялық және практикалық 

ұстанымдар 
Актуальныепроблемырегионоввсистем

емеждународныхотношений: 

теоретическиеипрактическиеподходы 
Actual problems of regions in the system 

of international relations: theoretical and 

practical approaches 

ПД ОК 2 3 1 1 

  

емтихан 
экзамен 

exam 

Қазақша/ 

Орысша/ 

English 

 
Элективтіпәндер/Элективныедисциплины/Electivecourses** 

 REGNL52103 
Элективті пән/Элективная дисциплина 

/Elective  Course 
ПД ВК 11 17       

Емтихан 
Экзамен 

exam 

Қазақша/ 

Орысша/ 

English 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 17 26           



Итого по теоретическому обучению 17 26           

Total for theoretical training 17 26           

REGNL52404 

Магистранттың ғылыми зерттеу 

жұмысы                                                  

Научно-исследовательская работа 

магистранта                                             

Scientific-research work of graduate 

master 

ОҚТ                      

ДВО                           

АЕ 
1 4 

  

    
Есеп 
отчет 
 report 

Есеп                       

отчет                    

report 

Семестр бойынша барлығы 18 30           

Итого по семестру 18 30           

Total for semester 18 30           

3 семестр /3 семестр /semester 3 

Элективті пәндер/Элективные дисциплины/Elective courses** 

 REGNL52103 
Элективті пән/Элективная дисциплина 

/Elective  Course 
ПД ВК 9 15       

Емтихан 
Экзамен 

Exam 

Қазақша/ 

Орысша/ 

English 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 9 15           

Итого по теоретическому обучению 9 15           

Total for theoretical training 9 15           

PP  6403                                   

PP 6403                                 

PP 6403   

Педагогикалық  
Педагогическая практика  
Pedagogical practice 

ОҚТ                      

ДВО                           

АЕ 
3 3 

  
    

Есеп 
Отчет 
Report 

Қазақша/ 

Орысша/ 

English 

REGNL52404 

Магистранттың ғылыми зерттеу 

жұмысы                                                  

Научно-исследовательская работа 

магистранта                                             

Scientific-research work of graduate 

master 

ОҚТ                      

ДВО                           

АЕ 
3 12 

  

    
Есеп 

Отчет 
report 

Қазақша/ 

Орысша/ 

English 

Семестр бойынша барлығы 15 30           

Итого по семестру 15 30           

Total for semester 15 30           

4 семестр /4 семестр /semester 4 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 0 0           

Итого по теоретическому обучению 0 0           



Total for theoretical training 0 0           

REGNL52404 

Магистранттың ғылыми зерттеу 

жұмысы                                                  

Научно-исследовательская работа 

магистранта                                             

Scientific-research work of graduate 

master 

ОҚТ                      

ДВО                           

АЕ 
2 8 

  

    
Есеп  

 отчет                    report 

Қазақша/ 

Орысша/ 

English 

ZP 6405                                 

IP 6405                                

RP 6405 

Зерттеу практикасы 
Исследовательская практика                                 

Research practice 

ОҚТ                      

ДВО                           

АЕ 
3 9 

 
  

Есеп  
 Отчет 
report 

Қазақша/ 

Орысша/ 

English 

KE 6407                                        

KE 6407                       

CE6407 

Кешенді емтихан 
Комплексный экзамен 
Complex examination   

ҚА                        

ИА                         

FA 
4 10 

      

Емтихан 
Экзамен 

exam 

Қазақша/ 

Орысша/ 

English 

MDRK 6408                      

OZMD 6408                    

MTRD 6408 

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу 

және қорғау / Оформление и защита 

магистерской диссертации  / Master's 

thesis registration and defense  

ҚА                        

ИА                         

FA 
      

МЕ 
ГЭ 
SE 

Қазақша/ 

Орысша/ 

English 

Семестр бойынша барлығы 9 30           

Итого по семестру 9 30           

Total for semester 9 30           

Теориялық білім беру бойынша барлығы   42 67           

 Всего теоретического обучения   42 67           

 Total for theoretical training   42 67           

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы   59 120           

Итого по образовательной программе   59 120           

Total for education program   59 120           

  



Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / The organization of educational process 

1 Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: 

Мемлекеттік білім беру тапсырысы тегін оқу орнынан кейінгі білім не ақша алу үшін сәйкес конкурстық негізде жоғары оқу орнынан кейінгі 

білімі бар , немесе азаматтығы жоқ білім беру бағдарламасы «Ӛңірлік » Қазақстан Республикасының қабылданған азаматтары , шетел 

азаматтары және адам оқу үшін . 

Магистратура азаматтарды қабылдау тәртібі жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім 

беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі ережесіне орнатылады. 

Особые вступительные требования: 

Для обучения по образовательной программе «Регионоведение» принимаются граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и 

лица без гражданства, имеющие высшее или послевузовское образование, на конкурсной основе в соответствии с государственным 

образовательным заказом бесплатного послевузовского образования либо на платной основе.  

Порядок приема граждан в магистратуру устанавливается в Типовыми правилами приема в организации образования, реализующие 

профессиональные учебные программы послевузовского образования. 

Specific admission requirements: 

For Study in Educational Program “Regional Studies”  allow the  Citizens the  Republic  of Kazakhstan, Foreign Citizens and Persons without 

Citizenship, having  Graduate or Post-graduate Education, on a competitive Basis in Accordance with the State educational Order  for free 

Postgraduate Education or for a fee.  

Admission Requirements of Citizens base on Typical Rules of Admission to the Organization of Education, realizing professional  educational 

Programs of postgraduate Education. 

 

2 Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар: 

Бұрын алынған білімді  тану Л.Н. Гумилев атындағы  ЕҰУ-ң оқу жӛніндегі ерекшеледі реттеумен Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-ң 

магистратураға қабылдау ережелерімен бірге жүреді. 

Особые условия для признания предшествующего обучения: 

Условия для признания предшествующего образования осуществляется в рамках Правил организации учебного процесса в ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева и Правил приема на обучение в магистратуре Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. 

Specific arrangements for recognition of prior learning: 

Conditions for the Recognition the prior Learning is carried out in the Framework of the Rules  the Organization of educational Process at L.N. 

Gumilyov ENU  and Rules of Admission to Study  for MA Students in the L.N. Gumilyov Eurasian National University. 

 

 

 

3 Дәрежені беру талаптары мен ережелері: 

Ғылыми және ғылыми- педагогикалық бағытта магистр дәрежесін тағайындау үшін студент мынадай критерийлерге сәйкес келуге тиіс : 



- Ұғымның болуы : ғылым және әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар тарихында парадигмасының ; әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар 

пәні бойынша , идеологиялық және әдістемелік ерекшеліктері ; ғылыми білімнің дамуының қазіргі заманғы үрдістеріне туралы . 

-Білу: тарихы мен қазіргі заманғы үрдістерді , әлеуметтік және саяси ой дамуында , теория мен тұжырымдамалар, жаһандық және аймақтық 

процестерді талдау ; қазіргі заманғы ӛңірлік экономикалық , әлеуметтік-мәдени және саяси процестердің ерекшеліктері мен тенденциялары; 

ӛңірлік және жаһандық дамытудың ӛзекті мәселелері мәні ; түрлі деңгейдегі саясат, экономика , экология және әлеуметтік даму процесін 

және шешім қабылдау қабылдау тетіктері . 

- Ғылыми-зерттеу және аналитикалық жұмыс дағдыларды меңгеру : 

- Міндеттері , әдістері мен зерттеудің әдістерін барабар әдістерін таңдау ; 

- Қазіргі заманғы технологияларды тарта отырып ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмысын жүргізу; 

- Жиналған ақпарат талдау және нәтижелерді түсіндіру ; 

диссертация, есеп, эссе, аналитикалық жазбалар мен мақалалар түрінде зерттеу және аналитикалық жұмыс жазу; 

- Ғылыми-зерттеу қызметінде компьютерлік технологияларды пайдалану; 

- Тілдердің бірінде әртүрлі ақпарат түрлерін нысаналы мақсатына сәйкес қабылдау және ӛңдеу. 

атап айтқанда, педагогикалық қызметтің дағдыларын бар: 

- Тұтастай алғанда аудиториялық және оқу орнында тиімді оқыту ортасын қалыптастыру; 

білім беру қызметінің барысында туындайтын проблемаларды тұжырымдау және шешу; 

Оқу процесіне компьютерлік технологияларды пайдалану; 

- Оқу процесіне кездесетін жанжалдарды қаулысы (даулы) жағдайлар және проблемалар; 

- Тиімді edvayzerstva және репетиторлық сабақтар жүзеге асыру. 

ғылыми-зерттеу, аналитикалық, білім беру салаларындағы уәкiлеттi болуы; 

- Ӛндіріс саласында, ғылыми және білім беру қызметінде шешім қабылдау және іске асыру; 

- Оқыту және білім беру қызметін әлеуметтік және психологиялық мәселелерді шешу үшін. 

Требования и правила присвоению степени: 

Для присвоения степени магистра по научному и педагогическому направлению обучающийся должен соответствовать следующим 

критериям: 

- иметь представление: о смене парадигм в истории естественнонаучного и социально-гуманитарного знания; о предметной, 

мировоззренческой и методологической специфике социально-гуманитарных наук; о современных тенденциях в развитии научного 

познания. 

- знать: историю и тенденции в развитии современной социально-политической мысли, теории и концепции, анализирующие глобальные и 

региональные процессы; специфику и тенденции развития современных региональных экономических, социо-культурных, политических 

процессов; сущность актуальных проблем регионального и глобального развития; механизмы процесса выработки и принятия решений в 

сфере политики, экономики, экологии и развития общества на различных уровнях. 

-   иметь навыки научно-исследовательской и аналитической деятельности, а именно: 

- разработки программы научного исследования, в том числе -определение проблемы, цели и задач исследования; 



- выбора адекватных задачам методов, методик и техник исследования; 

- проведения информационно-аналитической и информационно-библиографической работы с привлечением современных технологий; 

- анализа собранной информации и интерпретации полученных результатов; 

- написания научно-исследовательской и аналитической работы в виде диссертации, отчета, реферата, аналитической записки и статьи; 

- использования компьютерных технологий в научно-исследовательской деятельности; 

- восприятия и обработки в соответствии с поставленной целью различных видов информации на одном из иностранных языков. 

иметь навыки педагогической деятельности, а именно: 

- формирования эффективной образовательной среды в аудитории и учебном учреждении в целом; 

формулирования и решения задач, возникающих в ходе педагогической деятельности; 

- разработки учебно-методической документации, учебного курса и определения адекватных методов его преподавания; 

- применения компьютерных технологий в образовательном процессе; 

- разрешения конфликтных (спорных) ситуаций и проблем, возникающих в рамках образовательного процесса; 

- осуществления эффективного эдвайзерства и тьюторства. 

быть компетентным: 

- в научно-исследовательской, аналитической, педагогической сферах деятельности; 

- в сфере выработки, принятия и реализации решений в научно-педагогической деятельности; 

- в разрешении социально-психологических проблем в рамках учебно-образовательной деятельности. 

Requirements and rules for degree awarding: 
Students for the Award of the Master Degree in scientific and  pedagogical Direction should correspond to following Criteria: 

- to  have   a  idea:  about changing   the  Paradigm in  History of Natural-Science  and Social-Humanitarian Sciences; about objective, world   view 

and  methodological Specific of Social-Humanitarian Sciences; about  modern Tendencies in  develop  of scientific Knowledge.    

-  to  know:  History and  Tendencies modern social-political  Thought, Theories and Concepts, which  analyze global  and  regional  Processes; 

Features   and  Tendencies of Development modern, regional economical, socio-cultural and  political Processes; Essence the   actual  Problem of  

Regional  and  Global  Development;  Mechanisms the Decision-Making  Process in  Spheres  of  Policy,  Economy,  Ecology and  Development  of 

Society on  different  Stages.    

-   to have   a Skills of scientific-research  and analytical Activities, as  in: 

-  Development  the  Program of  scientific  Research, as of  Fixing   the  Problem, Object  and Tasks  of  Research; 

-  Election  adequate for Tasks Methods,  Methodic and Techniques of  Research; 

- Realizing informational-analytical and  informational-bibliographic Works   with Help  of  modern  Technologies; 

- Analysis  the collected Dates and Interpretation of the Results; 

- Writing a research and analytical Work in the form of Dissertation, Report, Essay, Analytical Notes and Articles; 

- The use of computer Technology in research Activities; 

- Perception and Processing in Accordance with the intended Goal the  different Types of Information in one of the Foreign Languages. 

have the Skills of pedagogical Activity, as in: 



- Forming an effective educational  Environment in the Classroom and Educational Institution as a whole; 

 -  to formulate and to solve Problems, which arise in the time of educational Activities; 

- Development of educational-methodical Documentation of the Course and to determine appropriate Methods of its teaching; 

- the use of computer technology in the educational process; 

- Resolution  of Conflict and Problems encountered in the educational Process; 

- The Implementation of effective advisering   and   tutoring. 

be competent: 

- in research, analytical, educational Spheres; 

-in the sphere of Production, Decisions- making in scientific and educational Activities; 

- to solve the social and psychological Problems in  Frameworks of educational Activities. 

 

4 Түлектердің кәсіби бейіні: 

Болашақ түлектері келесі бағыттар бойынша кәсіптік қызметті жүзеге асыруға болады: 

-дипломатиялық  және консулдық ӛкілдіктері: 

-Қазақстан мен министрлігінің Республикасының Отанымыздың министрлігі, Ұлттық қордың, қалалық және облыстық әкімдігі, 

-Қазақстандық және шетелдік ғылыми-зерттеу институттары, университеттер, -veduschie 

БҰҰ жүйесіндегі жетекші шетелдік жоғары оқу орындарының, шетелдік жоғары оқу және халықаралық ұйымдардың -қазақстандық 

филиалдары, 

-Халықаралық ӛңірлік және үкіметтік емес ұйымдар, аналитикалық орталықтар, ғылыми-зерттеу институттарының, инновациялық қорларға 

аналитикалық ведомстволардың, ғылыми және мәдени орталықтарында аналитикалық бӛлімдерінде аналитикалық бӛлімдері. 

Профессиональный профиль выпускников: 

Будущий выпускник может 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. 

Competency profile 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: 

Білім беру бағдарламаларды жүзеге асыру мен білім беру үшін Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-дың процесінің ішкі құжаттарына сәйкес 

анықталады.  

Способы и методы реализации образовательной программы 

Способы и методы реализации ОП определены в соответствии с внутренней документацией организации учебного процесса ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева. 

Techniques and methods of implementing: the Degree Programme 
Ways and methods of Implementation the EP  are defined in Accordance with the internal Documentation of the educational Process L.N. Gumilyov 

ENU. 

 

6 Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері: 

ҚР БҒМ бұйрығымен бекітілген Ұлттық бағалау шкала сәйкес оқыту нәтижелерін бағалау . 

ҚР бойынша бағалау ECTS бойынша бағалау 

Әріптік жүйемен 

бағалау 

Балдардың сандық 

эквиваленті 

%-дық құрылымы Дәстірді жүйемен бағалау Әріптік жүйемен 

бағалау 

Definition 

A 4.0 95-100 Ӛте жақсы А Excellent 

A- 3.67 90-94 

B+ 3.33 85-89 Жақсы В Very good 

B 3.0 80-84 Жақсы С Good 

B- 2.67 75-79 

C+ 2.33 70-74 Қанағаттанарлық 

C 2.0 65-69 Қанағаттанарлық D Satisfactory 

C- 1.67 60-64 

D+ 1.33 55-59 

D 1.0 50-54 Қанағаттанарлық E Sufficient 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз FX, F Fail 

 

Критерии оценки результатов обучения: 

Оценка результатов обучения осуществляется в соответствии с национальной оценочной шкалой, утвержденной приказом МОН РК 

http://context.reverso.net/перевод/английский-русский/techniques+and+methods


. 

Оценки по РК Оценки по ECTS 

Оценка по 

буквенной системе 

Цифровой 

эквивалент баллов 

%-ное содержание Оценка по традиционной 

системе 

Оценка по 

буквенной системе 

Definition 

A 4.0 95-100 Отлично А Excellent 

A- 3.67 90-94 

B+ 3.33 85-89 Хорошо В Very good 

B 3.0 80-84 Хорошо С Good 

B- 2.67 75-79 

C+ 2.33 70-74 Удовлетворительно 

C 2.0 65-69 Удовлетворительно D Satisfactory 

C- 1.67 60-64 

D+ 1.33 55-59 

D 1.0 50-54 Удовлетворительно E Sufficient 

F 0 0-49 Неудовлетворительно FX, F Fail 

Критерии оценки результатов обучения в разрезе модулей / дисциплин представлены в силабусах каждой академической дисциплины и 

программах прохождения учебной, производственной и преддипломной практики, государственных экзаменов и защиты дипломных работ. 

 

Assessment criteria for learning outcomes: 
Assessment of learning Outcomes in accordance with national grading Scale, approved by Order of MES RK. 

RKGrades ECTS Grades 

Grades in System of 

Letter 

Digital Analog of 

Grade 

% Traditional Grade Grades in System of 

Letter 

Definition 

A 4.0 95-100 Excellent А Excellent 

A- 3.67 90-94 

B+ 3.33 85-89 Very good В Very good 

B 3.0 80-84 Good С Good 

B- 2.67 75-79 

C+ 2.33 70-74  

C 2.0 65-69 Satisfactory D Satisfactory 

C- 1.67 60-64 

D+ 1.33 55-59 

D 1.0 50-54 Sufficient E Sufficient 



F 0 0-49 Fail FX, F Fail 

 

Criteria for Evaluation the learning Outcomes in the context of Modules / Disciplines presente in the Syllabus of each academic Disciplines and 

Programs of passing Educational, Industrial and Pre-diploma Practice, State Examinations and defend  the Thesis. 



8-ші қосымша 

 

«Аймақтану » оқу бағдарламасы бойынша кредиттерді бӛлу және білім беру оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру 

құрылымы(ғылыми және педагогикалық бағыт) 

  1 сем 2 сем 3 сем 4 сем Барлығы МББОС 

бойынша*   РК ECTS РК ECTS РК ECTS РК ECTS РК ECTS 

БП МК 4 6 4 6     8 12 8 

БП ТК 12 20       12 20 12 

ПП МК   2 3     2 3 2 

ПП ТК   11 17 9 15   20 32 20 

Теориялық оқудың барлығы 16 26 17 26 9 15 0 0 42 67 42 

МҒЗЖ 1 4 1 4 3 12 2 8 7 28 7 

Ғылыми-зерттеу практика ( тәрбие 

жұмысының басқа түрлерімен 

қатар)         

3 9 

3 

Ғылыми-зерттеу практика        3 9  

Педагогикалық  практика (басқа 

оқу жұмыстарымен қатар)     3 3   3 3 3 

ҚА       4 13 4 10 4 

 Барлығы семестр бойынша 17 30 16 30 15 30 9 30 59 120 59 

 840 750 870 600    

орташа апталық жүктемесі 56 50 58 40    

семестр 15 15 15 15    

сессия/ҚА 2 2 2 8    

жазғы   4        

каникул 2 12 2      

  52 42    

 



Распределение кредитов и структура организации образовательного процесса по ОП «Регионоведение» (научное и 

педагогическое направление) 

 

  1 сем 2 сем 3 сем 4 сем ИТОГО по 

ГОСО*   РК ECTS РК ECTS РК ECTS РК ECTS РК ECTS 

БД ОК 4 6 4 6     8 12 8 

БД ВК 12 20       12 20 12 

ПД ОК   2 3     2 3 2 

ПД ВК   11 17 9 15   20 32 20 

ВСЕГО теор обучения 16 26 17 26 9 15 0 0 42 67 42 

НИРМ 1 4 1 4 3 12 2 8 7 28 7 

исследовательская практика 

(параллельно с другими видами 

учебной работы         

3 9 

3 

исследовательская практика       3 9  

педагогическая практика 

(параллельно с другими видами 

учебной работы     3 3   3 3 3 

ИА       4 13 4 10 4 

 Всего за семестр 17 30 16 30 15 30 9 30 59 120 59 

 840 750 870 600    

средненедельная нагрузка 56 50 58 40    

семестр 15 15 15 15    

сессия/ИА 2 2 2 8    

летн   4        

каникул 2 12 2      

  52 42    

 



Appendix 8 

 

The distribution of Credits and the Structure of the Organization  educational Process on the EP "Regional Studies" 

(Scientific and Pedagogical Direction) 

  1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem Total According 

to SSE   RК ECTS RК ECTS RК ECTS RК ECTS RК ECTS 

BD MC 4 6 4 6     8 12 8 

BD EC 12 20       12 20 12 

SD MC   2 3     2 3 2 

SD EC   11 17 9 15   20 32 20 

Total for theoretical training 16 26 17 26 9 15 0 0 42 67 42 
Scientific-research work of graduate 

master 1 4 1 4 3 12 2 8 7 28 7 

Research Practice 
(Along with other Forms of 

Educational Work)         

3 9 

3 

Research Practice       3 9  

Pedagogical practice 
(Along with other Forms of 

Educational Work)     3 3   3 3 3 

FA       4 13 4 10 4 

 Total for Semester 17 30 16 30 15 30 9 30 59 120 59 

 840 750 870 600    

Average  Weekly 56 50 58 40    

semester 15 15 15 15    

Session\FA 2 2 2 8    

Summer   4        

Vacancy 2 12 2      

  52 42    

 


