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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
EDUCATION PROGRAMME
Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Programme Ievel: Докторантура / Докторантура / Doctorate
Мамандық 6D050200 – «Саясаттану»
Специальность 6D050200 – «Политология»
Specialty 6D050200 - «Political science»
Стандартный срок обучения: 3 жыл
Оқытудың стандартты мерзімі: 3 года
Standard period of study: 3 years
Қайта қарастыру жиілігі : 3 жыл
Периодичность пересмотра: 3 года
Review frequency: 3 years
Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: НРК-8, ЕРК-8 / NQF-8, EQF-8
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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The Passport of Education Program
Қолдану саласы/
Білім беру бағдарламасы аналитикалық және эксперименталды ғылыми қызметті
Область применения /
жүзеге асыруға қабілетті; жоғары білім саласы мен мемлекеттік қызметте жұмыс
Application area
істеуге қабілетті кәсіби саясаткерлерді даярлауға арналған
Образовательная программа предназначена для подготовки профессиональных
политологов, способных вести аналитическую и экспериментальную научную
деятельность; работать в сфере высшего образования и государственной службе
The educational program is designed to train professional political scientists capable of
conducting analytical and experimental scientific activities; work in higher education and
public service
Білім беру бағдарламасының коды мен атауы/Код и
6D050200 - Саясаттану
наименование образовательной программы / The code
6D050200 - Политология
a
6D050200 - Political science
nНормативтік-құқықтық қамтылуы/НормативноЗакон «Об образовании»
a
правовое
обеспечение / The regulatory and legal support
ГОСО РК 5.04.033-2011 Послевузовское образование. Магистратура, приложение
e
ТУП от 16.08.2013 г. № 343); национальные рамки квалификаций, нормативно
d
методические документы МОН РК
u Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы/ Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы/
c
Profilemapofeducationprogram
aББ мақсаты/ЦельОП / Objective of EP
Əлемдік стандарттар деңгейінде мамандық бойынша нарығында білікті, тұрақты
t
кәсіби өсімге, ғылымның басым бағыттары бойынша ғылым зерттеулер жүргізуге,
i
әлеуметтік және кәсіби мобильділікке, әлемдік білім берушілік және ғылымиprogram
зерттеулік кеңістікке интеграциялануға дайын жұмыскерлерді дайындау.
Подготовка компетентных работников, способных к эффективной работе по
специальности и проведению научных исследований по приоритетным
направлениям развития науки на уровне мировых стандартов, готовых к
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности;
Training of competent employees capable of effective work in the specialty and
conducting research on priority areas of science development at the level of world
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Білім беру бағдарламасының
тұжырымдамасы/Концепция образовательной
программы / The concept of education program

standards, ready for continuous professional growth, social and professional mobility;
Білім беру бағдарламасы білім беру мен ғылымды біріктіруді, қоғамды, ғылымды
жетілдіру және саясат саласындағы жаңа механизмдерді дамыту мәселелерін
шешуге қабілетті жаңа форматтағы ғылыми-педагогикалық кадрларды тиімді
оқытуды қамтамасыз етеді.
Образовательная программа обеспечивает интеграцию образования и науки, создает
эффективную подготовку научно-педагогических кадров новой формации,
способных решать вопросы совершенствования общества, науки и разработки
новых механизмов в сфере политики.

The educational program ensures the integration of education and science, creates
effective training of scientific and pedagogical staff of a new formation capable of
addressing issues of improving society, science and developing new mechanisms in the
field of politics.
Квалификационная характеристика выпускника
Берілетін дәреже: Присуждаемая степень: Awarded
Философия докторы (PhD)
degree:
Доктор философии (PhD)
Doctor of phylosophy (PhD)
Маманның лауазымдарының тізімі/Перечень
Саяси және қоғамдық ұйымдардың жоғары лауазымды тұлғалары
должностей специалиста / Listofaspecialist’spositions
іс-әрекетті жоспарлау мен саясатты дамыту мен анықтау саласының функционалды
жетекшілері
жарнама мен бұқарамен байланыс саласының функционалды жетекшілері
әлеуметтік ғылымдар саласында ЖОО профессорлық-оқытушылық құрамы мен
ғылыми зерттеу институттарының ғылыми қызметкерлері
⋅ сыртқы саясат пен халықаралық қатынастар маманы
⋅ сяаси мекеменің кеңесшісі
⋅ имиджмейкер, қоғаммен байланыс саласының маманы
⋅ конфликтолог
⋅ саяси технолог
⋅ Высшие должностные лица политических и общественных организаций
⋅ функциональные руководители (управляющие) в области развития, определения
политики и планирования деятельности
Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

⋅ функциональные руководители (управляющие) по рекламе и связям с
общественностью
⋅ руководитель ассоциации, объединения, союза, федерации, конфедерации,
филиала, общественной организации и его заместители
⋅ профессорско-преподавательский состав университетов в области социальных
наук и сотрудники научно-исследовательских центров
⋅ специалист по внешней политике и международным отношениям ⋅ советник
политической организации
⋅ имиджмейкер, специалист по связям с общественностью
⋅ конфликтолог
⋅ политтехнолог
⋅ Senior officials of political and public organizations
⋅ functional leaders (managers) in the field of development, policy and planning
⋅ functional managers (managers) for advertising and public relations
⋅ the head of an association, association, union, federation, confederation, branch, public
organization and his deputies
⋅ teaching staff of universities and other higher education institutions in the field of
social sciences
⋅ expert on foreign policy and international relations
⋅ adviser, political adviser
⋅ advisor to a political organization
⋅ image maker, a public relations specialist
⋅ conflictologist
Кәсіби қызмет саласы/Область профессиональной
деятельности / The area of professional activity
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 қоғамдық ұйымдар мен партиялардың белсенділері;
 саяси ұйымдардың саяси лидерлері ретінде қолданбалы қызмет жасай алады;
 саяси шешімдерді қабылдауға қажетті білімді басқара алатын маман;
 қоғамдық-саяси ақпаратты талдап, эксперттік баға бере алатын адам;
 түлектер үкіметаралық және үкімет аралық емес халықаралық ұйымдарда талап
етілетін білім мен қабілеттерге ие болып шығады;
 саясат саласында немесе қоғам өмірінің басқа да салаларында үлкен
аудиториямен жұмыс жасай алып, маркетингтік зерттеу мен бағдарламалардың

негізінде кәсіби коммуникацияны ұйымдастыра алады.
 политическая деятельности в качестве начинающих лидеров в общественных
организаций и политических партий;
 принятие политических решений, анализ общественно-политической
информации и экспертная оценка;
 внешнеполитическая деятельность в международных организациях — как
межправительственных, так и неправительственных организациях;
 работа с различными аудиториями, организация профессиональной
коммуникации в сфере политики и в других областях общественной жизни.

Кәсіби қызмет объектісі/Объект профессиональной
деятельности / The object of professional activity

 Graduate receives the necessary knowledge to practical political activities as a novice
leaders, NGO activists and political parties;
 knowledge management specialist, necessary for political decision-making, able to
analyze the social and political information and act with peer review;
 expert on foreign policy and international relations - as a result of training graduates
with the knowledge and skills required in international;
 both intergovernmental and non-governmental;
 analyst acquires the ability to work with diverse audiences, to organize professional
communication on the basis of market research and strategies, both in politics and in other
areas of public life.
Үкіметтік емес ұйымдар
Саяси партиялар
Қоғкамдық-саяси қозғалыстар
Жоғары оқу орындары
Ғылыми-зерттеу институттары мен сараптамалық орталықтар
Халықаралық ұйымдар
Мемлекеттік қызмет пен басқару құрылымдары
Неправительственные организации
Политические партии
Общественно-политические движения
Высшие учебные заведения
Научно-исследовательские институты и аналитические центры
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Межпдународные организации
Структуры государственной власти и управления

Кәсіби қызмет функциялары/Функции
профессиональной деятельности / Functions of
activity

Non-governmental organizations
Political parties
Social and political movements
Higher educational institutions
Research institutes and think tanks
International organizations
Structures of state power and administration
Ғылыми зерттеулердің кешенді процессін жоспарлау, жасау, жүзеге асыру мен
түзету; жаңа және күрделі ойларды сыни талдау, бағалау мен сараптау; нормативтіқұқықтық құжаттармен жұмыс жасау; қолданбалы саяси және басқарушылық талдау
принциптерін қолдану; білім беру процессін жүргізу.
Планировать, разрабатывать, реализовывать и корректировать комплексный процесс
научных исследований; критически анализировать, оценивать и синтезировать
новые и сложные идеи;
проводить работы с нормативно- правовыми документами; использовать принципы
осуществления прикладного политического и управленческого анализа; ведения
образовательного процесса.

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды профессиональной
деятельности / Types of professional activity

Plan, develop, implement and adjust complex process of scientific research; critically
analyze, evaluate and synthesize new and complex ideas; to work with regulatory
documents; use the basic principles of implementation of applied political and
management analysis; educational process.
Ғылыми-педагогикалық;
ғылыми-зерттеу;
эксперттік-талдау;
саяси-басқарушылық;
кеңес беру;
коммуникативті.
Научно-педагогическая;
научно-исследовательская;

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

экспертно-аналитическая;
политико-управленческая;
консультативная;
коммуникативная
research;
expert-analytical;
political and administrative;
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