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Білім беру бағдарламасының мақсаты
Халықаралық қатынастар саласында фундаментальді білімді игерген және оны ӛз сапасында қолдана алатын, халықаралық
қатынастардың кешенді мәселелеріне талдау жасай білетін бәсекеге қабілетті мамандар даярлау. Бағдарлама халықаралық қатынастардың
негізгі үш бағытын: дипломатия, сыртқы саясат, халықаралық-экономика және халықаралық жүйені халықаралық құқықтық реттеуді қамтиді
Цель образовательной программы
Подготовка конкурентоспособных бакалавров, освоивших и способных применять фундаментальные знания в сфере международных
отношений, обладающих базовыми навыками анализа комплексных вопросов и проблем международного взаимодействия. Программа
предлагает фокусирование на одном из трех измерений международных отношений: дипломатия и внешняя политика, международные
экономические отношения, международно-правовое регулирование международной системы
Purpose of the Degree Programme
Preparation of competitive bachelors who have mastered and are able to apply fundamental knowledge in the field of international relations
with basic skills in analyzing complex issues and problems of international interaction. The programme suggests focusing on one of the three
dimensions of international relations: diplomacy and foreign policy, international economic relations, international legal regulation of the international
system
Білім берудің негізгі нәтижелері
“Халықаралық қатынастар” бакалавриат деңгейіндегі білім беру бағдарламасының түлектері тӛмендегідей құзыреттіліктерді игереді:
 Халықаралық қатынастар маманының қызмет ету аясы мен объектісін кӛре білу;
 Теориялық білімдерін және практикалық дағдыларын халықаралық қатынастарды талдау үшін қолдана білу;
 Әр түрлі ақпаратты іздеу, түсіну және сараптау дағдыларына ие болу және логикалық тұрғыда тұжырымдама жасай білу;
 Қазіргі халықаралық жүйе мен әлемдік үдерістерді түсіне және түсіндіре білу. Халықаралық мәселелерді жаһандық, аймақтық, елдік
деңгейде талдай білу;
 Тарих, геосаясат, ӛркениеттік даму саласындағы білімге сүйене отырып, халықаралық үдерістердің, соның ішінде Орталық Азия
аймағындағы халықаралық үдерістердің себеп-салдарлық негізін түсіну, айқындау және түсіндіре білу;
 ҚР сыртқы саяси қызметінің әр түрлі аспектілерін түсіндіре білу;
 Іскерлік келіссӛздер жүргізуге дағдыландыру, дағдарысты және шиеленісті жағдайларды реттеуге үйрену;
 Іс-жүргізу нормаларын игеру және халықаралық құжат айналымында, дипломатиялық хат-хабар жазысуда біліктілік таныту;
 Екі шет тілінде кәсіби міндеттерді шеше білу
Ключевые результаты обучения
Выпускники образовательной программы бакалавриата “Международные отношения” будут:
 Понимать сферу и объект деятельности специалиста-международника;
 Понимать и уметь использовать теоретические знания и практические умения по анализу международных отношений;
 Иметь навыки поиска, восприятия и анализа различных форм информации и делать логические и обоснованные суждения;

 Понимать, интерпретировать современную международную систему и мировые процессы, aнализировать международные проблемы на
глобальном, региональном и страновом уровнях;
 Понимать, уметь объяснять и выявлять причинно-следственные связи международных процессов, в том числе на уровне Центральной
Азии, опираясь на знания в области истории, геополитики, цивилизационного развития;
 Уметь объяснять различные аспекты внешнеполитической деятельности Республики Казахстан;
 Обладать навыками ведения деловых переговоров и регулирования кризисных и конфликтных ситуаций;
 Уметь применять нормы делопроизводства и международного документооборота, в том числе дипломатической переписки;
 Владеть двумя иностранными языками на уровне, соответствующем решению профессиональных задач
Key Learning Outcomes
Graduates of the “International Relations" Bachelor's programme shall:
 Understand the scope and object of the professional activity of International Relations specialist;
 Understand and be able to use theoretical knowledge and practical skills in the analysis of international relations;
 Possess the skills of searching, perceiving and analyzing various forms of information and be able to make logical and reasoned judgments;
 Understand, interpret the modern international system and world processes, analyze international problems at the global, regional and country
levels;
 Understand and be able to explain and identify the cause and effect relationships of international processes, including the level of Central Asia,
relying on knowledge in the field of history, geopolitics, civilizational development;
 Be able to interpret and explain various aspects of foreign policy activity of the Republic of Kazakhstan;
 Possess the skills of conducting business negotiations and regulating crisis and conflict situations;
 Be able to apply the norms of record keeping and international document circulation, including diplomatic correspondence;
 Master two foreign languages and reach the level that corresponds to the solution of professional tasks

Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the Degree Programme
1 Білім беру бағдарламасының негізгі модульдері / Основные модули образовательной программы / The core modules of the Degree
Programme
Код/код Модульдің атауы /Название модуля /
Оқыту нәтижелері
/Code
The name of the module
Жалпы модульдер /Общие модули /General modules
EDUC
Жалпы білім беру модулі
Байланыс
тәсілдерін,
21001
Модуль общей образованности
кӛзқарастардың сәйкестендірілу,
Module of general education
аналитикалық
құжаттаманың
рәсімделу
және
ұсынылу
тәсілдерін білу, кәсіби қызмет,
ғылыми
және
тәжірибелік
қызметтің әр түрлі салаларында
қазіргі бағдарламалық ӛнімдерді
қолдана алу; қазақ, орыс және
шет
тілдерінде
кәсіби
тақырыптар бойынша сӛйлей алу

HIST
21002

Әлеуметтік-этикалық құзыреттіліктер
модулі
Модуль
социально-этических
компетенций
Module of social and ethical competencies

Қазақстанның
қазіргі
заман
тарихының дүниежүзі тарихы
контекстіндегі айырықша және
маңызды орнын білу және
түсіну,
сауатты
түрде
философиялық
пікір-талас
жүргізе білу және қазіргі
заманғы
ӛзекті
мәселелер

Результаты обучения

Learning Outcomes

Будет знать о способах
коммуникации
и
согласовании
точек
зрения, оформлении и
презентации
аналитической
документации;
способен использовать
современные
программные продукты
в различных областях
профессиональной
деятельности, научной
и практической работе;
выступать
на
профессиональные
темы на казахском,
русском и иностранном
языках
Будет знать и понимать
уникальное и значимое
место
истории
современного
Казахстана в контексте
всемирной
истории;
способен
грамотно
вести
философскую

to be aware of the ways of
communication
and
coordination of points of
view,
designing
and
presenting
analytical
documentation, to be able to
use
modern
software
products in various areas of
professional activity and
scientific
and
practical
work;to act on professional
topics in Kazakh, Russian
and foreign languages

to know and understand the
unique and important place
of the history of modern
Kazakhstan in the context of
world history, to be able to
competently
hold
a
philosophical discussion and
arguments to defend one’s

бойынша
ӛз
ұстанымдарын
дәлелді түрде қорғай алу, ӛзінің
болашақ
кәсіби
қызметінің
әлеуметтік маңыздылығы бар
мақсаттарын
анықтау
және
тұжырымдау;
ақпаратты
сараптауда
субъективизмді
қысқарту; ӛзінің болашақ кәсіби
қызметінің
әлеуметтік
маңыздылығын жете түсіну

MNGT
21003

Экономикалық, ұйымдастырушылық
және басқарушылық құзыреттіліктер
модулі
Модуль
экономических
и
организационно-управленческих
компетенций
Module of economic, organizational and
management competencies

Біріккен сараптаудың және ӛз
бизнесін құру мен оны дамыту
шешімдерін жобалаудың, оларды
қабылдаудың әдістемесін білу;
еңбек
қызметінің
күрделі
жағдайларында шешім қабылдай
білу; кәсіби ортада жасампаздық
пен жаңа идеялардың сәтті түрде
жүзеге асырылуына ынталы болу

Мамандық модульдері /Модули специальности / Specialty Modules

дискуссию
и
аргументированно
отстаивать собственные
позиции по актуальным
проблемам
современности;определ
ять и формулировать
социально-значимые
цели своей будущей
профессиональной
деятельности;
минимизировать
субъективизм
при
анализе информации;
осозновать социальную
значимость
своей
будущей профессии
Будет
знать
методологию
совместного анализа,
проектирования
и
принятия решений для
создания и развития
собственного бизнеса;
способен
принимать
решения в сложных
ситуациях
трудовой
деятельности;мотивиро
ван к креативности и
успешной реализации
новых
идей
в
профессиональной
сфере

positions on topical issues of
our time, to identify and
formulate socially important
goals of one’s future
professional activity; to
minimize subjectivity in the
analysis of information; to be
aware
of
the
social
importance of one’s future
profession.

to know the methodology of
joint analysis, planning and
decision-making in order to
set up and run one’s own
business; to able to make
decisions
in
difficult
situations of employment; to
be motivated by creativity
and
successful
implementation of new ideas
in the professional sphere

INRE
22404

Мамандық бойынша негізгі сараптама
құзыреттіліктер модулі
Модуль
базовых
аналитических
компетенций по специальности
Basic Module of Analytical Skills for
Specialty

Кәсіби қызмет обьектісі мен
саласы
туралы,
сондай-ақ
халықаралық
қатынастардың
зерттеу объектісі, пәні мен
әдістері туралы түсінік алу; әр
түрлі ақпаратты іздеу, түсіну
және сараптау дағдыларына ие
болып,
логикалық
тұрғыда
тұжырымдама
жасай
білу;
мемлекеттер мен мемлекеттік
емес
акторлардың
ӛзара
ықпалдастығын
халықаралық
қатынастар
жүйесінің
қатысушылары ретінде талдай
білу;
халықаралық
қатынастардың
дамуындағы
негізгі шиеленісті мәселелерді
талдау

INRE
22405

Негізгі дипломатиялық құзыреттілік
модулі
Модуль основных дипломатических
компетенций

Мемлекеттің
сыртқы
саяси
мақсаттарын жүзеге асыруда
дипломатиялық және консулдық
қызметтің орны мен рӛлін

Будет
иметь
представление
об
объекте
и
сфере
профессиональной
деятельности, а также
об объекте, предмете и
методах исследования
международных
отношений;
иметь
навыки
поиска,
восприятия и анализа
различных
форм
информации и обладать
способностью делать
логические
и
обоснованные
суждения;
уметь
анализировать
взаимоотношения
государств
и
негосударственных
акторов как участников
целостной
системы
международных
отношений;
уметь
анализировать
основные
узловые
проблемы в развитии
международных
отношений
Будет понимать место и
роль дипломатической
и консульской службы
в реализации задач

To grasp an idea about the
object and scope of activities
done by a specialist in
international affairs, as well
as about the object, subject
and research methods of
international relations; to
have skills in searching and
interpreting information, and
ability to make logical and
reasoned judgments; to be
able to analyze relations
among states and non-state
actors as participants of the
international
relations
system; to analyze key issues
of international relations

To understand the role and
importance of diplomatic and
consular service in the
process of implementation of

Module of Basic Diplomatic Competence

INRE
32306

Мамандық бойынша қолданбалы
сараптама құзыреттіліктер модулі
Модуль прикладных аналитических

түсіну;
келіссӛздерді
ұйымдастыру мен
ӛткізудің
кезеңдерін
түсініп
және
келіссӛздер
стратегиясын
дамытып, оларға тиімді қатыса
алу;
талаптар
мен
ерекшеліктерге
сай
дипломатиялық
құжаттарды
құрастыра
білу
қабілетін
қалыптастыру; ҚР аймақтық
және
ұлттық
қауіпсіздігін
қамтамасыз ету механизмдерін
білу
және
Қазақстанның
халықаралық
бастамаларын
сараптай білу

внешней
политики
государств; понимать
этапы организации и
проведения
переговоров и уметь
разрабатывать
стратегию переговоров,
эффективно
участвовать
в
переговорном
процессе; иметь навыки
составления
дипломатических
документов
в
соответствии
со
спецификой ситуации и
требованиями,
предъявляемыми
к
написанию
и
оформлению
дипломатической
документации;
знать
механизмы
обеспечения
национальной
и
региональной
безопасности РК и
уметь
анализировать
инициативы Казахстана
на
международной
арене
Орталық
Азиядағы
саяси, Будет уметь выявлять и
әлеуметтік және экономикалық объяснять причинноүрдістердің негізін анықтау және следственную основу

states foreign policy; to
understand
stages
of
organization and holding of
negotiations and to be able to
develop negotiation strategy
and to participate efficiently
in negotiations; to have skills
of
drafting
diplomatic
documents in accordance
with the specific situation
and requirements for writing
and design of diplomatic
documents; to know the
mechanisms of providing
national
and
regional
security of the RK and be
able to analyze Kazakhstan's
initiatives in the world

To understand and be able to
identify and explain the
causal basis of political,

INRE
32707

компетенций по специальности
Module of Applied Analytical Skills

түсіндіре білу; қазіргі кездегі
халықаралық
қатынастар
мәселелерінің негізін түсіну,
пайда болу себептерін анықтап,
оларды
шешудің
жолдарын
ұсына білу; геосаят теориясын
білу, қазіргі кездегі геосаяси
және
геоэкономикалық
үдерістерді сараптай білу

Дипломатия және сыртқы саясат
Дипломатия и внешняя политика
Diplomacy and Foreign Policy

Дипломаттың
коммуникативті
қызметінің
және
мәдени
контекстті ескере отырып этикет
және
қарым-қатынас
ережелерінің
ерекшеліктерін
түсіну;
кәсіби
қызметте
байланыстарды орната және
дамыта
білу;
ашық
және
экономикалық дипломатияның
әдіс-тәсілдері мен тетіктерін
талдай
білу;
дағдарыс
жағдайларын реттеу дағдыларын
қолдана білу; ҚР халықаралық
қатынастардағы
имиджін
қалыптастырудың
тиімді

политических
и
социальноэкономических
процессов
в
Центральной
Азии;
понимать суть, уметь
выявлять
причины
возникновения
и
предлагать
способы
решения современных
проблем
международных
отношений;
знать
теорию геополитики,
уметь
анализировать
современные
геополитические
и
геоэкономические
тренды
Будет
понимать
особенности
коммуникативной
деятельности
дипломата,
правил
общения и этикета с
учетом
культурного
контекста;
уметь
налаживать
и
поддерживать контакты
в
профессиональной
деятельности;
уметь
анализировать
инструменты
и
механизмы реализации

social
and
economic
processes in Central Asian
region; to understand essence
of contemporary issues in
international relations, to
reveal their causes and
develop approaches to solve
them;to know theory of
geopolitics, be able to
analyze
contemporary
geopolitical
and
geoeconomic trends

To understand the specifics
of
diplomat’s
communication,
etiquette
and communication rules
considering
cultural
environment; to be able to
build
and
develop
professional relationships; to
be
able
to
analyze
instruments
and
implementation mechanisms
of public and economic
diplomacy; be able to apply
skills of regulating crisis
situations; to be able to

стратегиясын
дамыта білу

INRE
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Халықаралық қатынастар және
халықаралық экономикалық үдерістер
Международные отношения и
международные экономические
процессы
International Relations and International
Economic Processes

анықтай

және публичной
и
экономической
дипломатии;
уметь
применять
навыки
регулирования
кризисных ситуаций;
уметь определять и
предлагать
эффективные стратегии
формирования
и
продвижения имиджа
РК на мировой арене
Халықаралық
саяси Будет знать и понимать
экономияның негізгі теориялық ключевые
тұжырымдамаларын білу және теоретические
түсіну; әлемдік саяси және концепции
экономикалық
үдерістер международной
арасындағы
ӛзара политэкономии;
байланыстарды түсіну және понимать
и
уметь
түсіндіре білу; қазіргі кездегі объяснять взаимосвязь
халықаралық
қақтығыстардың между
мировыми
экономикалық аспектілерін білу, политическими
и
түсіну және сараптай білу; экономическими
мемлекеттердің
сыртқы процессами;знать,
экономикалық стратегияларын понимать
и
уметь
талдау
дағдыларын анализировать
қалыптастыру
экономические аспекты
современных
международных
конфликтов;
иметь
навыки
анализа
внешнеэкономических
стратегий государств

define and design effective
strategies of formation and
promotion of Kazakhstan’s
image in the world

To know and understand key
theoretical concepts of IPE;
to understand and be able to
explain interrelation between
global
political
and
economic
processes;
to
know, understand and be
able to analyze the economic
aspects of contemporary
international
conflicts;
tohave skills of analysis of
the
foreign
economic
policies of the states

Будет знать и понимать
правовые
основы
межгосударственного
сотрудничества; уметь
выявлять
природу
международных норм и
объяснять особенности
их распространения в
международном
сообществе;понимать
роль военного фактора
в
международных
отношениях,
уметь
анализировать
и
критически оценивать
военный
потенциал
ведущих
государств
мира; знать, понимать и
уметь
объяснять
основные
теоретические
концепции и методы
исследования,
которыми
руководствуются при
изучении
проблем
безопасности
Біліктілігі шегiнен тыс Модульдер /Модули, выходящие за рамки квалификации/ Modules beyond Qualification
PhCs13 Дене шынықтыру модулі
Ӛмірге
қажетті
қимыл- Овладеть
жизненно
410
Модуль физической подготовки
қозғалыстарын менгеру және важными
Module of physical training
жетілдіру;
жалпы
кәсіби- двигательными
қолданбалы денедайындығының умениями и навыками;
қажетті деңгейіне қолжеткізу; достичь необходимого
спорт
және
денешынықтру уровня
общей
INRE
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Халықаралы қ қатынастар және
халықаралық құқықтық үдерістер
Международные отношения и
международные правовые процессы
International Relations and International
Legal Processes

Мемлекет
аралық
ынтымақтастықтың
құқықтық
негіздерін білу және түсіну;
халықаралық нормалардың пайда
болу және тарау ерекшеліктерін
анықтап,
түсіндіре
білу;
халықаралық
қатынастардағы
әскери фактордың рӛлін түсіну,
әлемдегі
жетекші
мемлекеттердің әскери әлеуетін
сараптай және сыни бағалай
білу; қауіпсіздік мәселелерін
зерттеудің негізгі теориялық
ұғымдары мен зерттеу әдістерін
білу, түсіну және түсіндіре білу

To know and understand the
legal basis of interstate
cooperation; to be able to
explore
origins
of
international norms and
explain specificity of their
diffusion in international
community; to understand
the role of military factor in
international relations;to be
able to analyze and critically
evaluate the military power
of the leading states of the
world;to know, understand
and be able to explain the
basic theoretical concepts,
the notions and research
methods used for studying
problems of security

to be able to realize program
standards for given types of
exercise; to be able to use
recreation and rehabilitation
tools of physical training

сабағында
жүелі
түрде
денетәрбиесінің мотивациялық
қажеттілігін
қалыптастру;
салауатты ӛмір салтында, жалпы
спорт
турлерінде,
денежаттығуларын да пайдалана
білу

EAST
13411

Еуразиялық кеңістік: этно-мәдени және
діни ықпалдастық
Евразийское
пространство:
этнокультурное
и
религиозное
взаимодействие
Eurasian space: ethno-cultural and
religious interaction

Еуразиялық
аймақтың
әлеуметтік, саяси, экономикалық
дамуының басты ӛлшемдері мен
үдерістерін
айқындау
және
Еуразия аймағындағы елдердің
физика-жағрапиялық,
тарихи,
саяси,
экономикалық,
демографиялық,
этникалық,
мәдени, діни және басқа да
айырмашылықтарын
ескере
отырып
кешенді
сипаттама
жасау

физической
и
профессиональноприкладной
физической
подготовленности;
сформировать
мотивационноценностное отношение
к физической культуре
и
потребность
в
систематических
занятиях физическими
упражнениями
и
спортом;
уметь
использовать
физические
упражнения,
виды
спорта
в досуге,
здоровом образе жизни
Учитывая
характер
исторически
сложившихся
социальноэкономических,
политических
и
культурных систем при
рассмотрении истории
народов
стран
евразийского региона и
составлять
комплексную
характеристику стран
евразийского региона с
учетом его физико-

to have an idea about the
tradition and culture of the
peoples of Kazakhstan; to be
tolerant to the traditions and
culture of other peoples of
the world; to understand the
principles
of
tolerant
behavior, prevention of
domestic
racism,
xenophobia, extremism and
countering them.

географических,
исторических,
политических,
социальных,
экономических,
демографических,
этнических,
культурных,
религиозных и иных
особенностей

2 Білім беру бағдарламасының оқу жоспары / Учебный план образовательной программы / Curriculum of the Degree Programme

ҚР кредит
саны/Креди
тыРК/Num
ber of
Kazakhstan
credits

ECTS

Оқу жұмысының түрлері / Виды
аудиторной учебной работы / Types
of study
activities

1 семестр /1 семестр /Semester 1
Міндетті пәндер / Компонент / Обязательные дисциплины / Компонент / Compulsory Subjects / Component
EDUC 21201 Қазақ (орыс) тілі I
Казахский (русский)
3
5
язык I
Kazakh (Russian) language I
EDUC 21301 Шетел тілі I
Иностранный язык I
3
5
Foreign Language I
INRE 22404
Халықаралыққатынастарғакіріспе
Введение в
4
6
2
международные отношения
Introduction to International Relations
INRE 32306
Орталық Азиядағы әлеуметтік-саяси және экономикалық үдерістер Социально4
6
2
политические и экономические процессы в Центральной Азии
Social, Political and Economic Processes in Central Asia
Элективті пәндер/Элективные дисциплины/Elective Courses**
5
8
PhCs 13410
Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical Education
2*
Теориялық білім беру бойынша барлығы
19
30
Итого по теоретическому обучению
Total for theoretical training
Семестр бойынша барлығы
21
30
Итого по семестру

3
3
2
2

Лабораториялықсабақ
/Лабораторные занятия
Laboratory calsses

Көлемі/ Объем/ Number
Пәннің циклі
/Цикл дисциплины
/ Cycle of discipline

Практика/Семинар
Практика/Семинар
Practical Class /Seminar

Пәннің атауы / Название
дисциплины /Title of discipline

Дәріс /Лекция /Lecture

Модуль
коды/Код
модуля/
Module code

Total for semester
2 семестр /2 семестр /Semester 2
Міндетті пәндер / Компонент / Обязательные дисциплины / Компонент / Compulsory Subjects / Component
EDUC 21201 Қазақ (орыс) тілі II
Казахский (русский)
3
4
язык II
Kazakh (Russian) language II
EDUC 21301 Шетел тілі II
Иностранный язык
3
4
II
Foreign Language II
HIST
Қазіргі Қазақстан тарихы
Современная
3
5
2
21002
история Казахстана
Contemporary
History of Kazakhstan
EDUC 21101 Ақпараттық-коммуникациялық технология
3
5
2
Информационно-коммуникационные технологии
Information and Communication Technology
INRE 22404
Оқу практикасы / Учебная практика / Educational Internship
4
2
Элективті пәндер/Элективные дисциплины/Elective Courses**
2
3
Элективті пәндер/Элективные дисциплины/Elective Courses**
4
7
PhCs 13410
Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical Education
2*
Біліктілігі шегiнен тыс Модульдер /Модули, выходящие за рамки квалификации/Modules beyond
2
Qualification
Теориялық білім беру бойынша барлығы
18
28
Итого по теоретическому обучению
Total for theoretical training
Семестр бойынша барлығы
22
30
Итого по семестру
Total for semester
3 семестр /3 семестр /Semester 3
Міндетті пәндер / Компонент / Обязательные дисциплины / Компонент / Compulsory Subjects / Component
HIST
Философия
Философия
3
5
2
21002
Philosophy
INRE 22404
Кәсіби бағытталған шетел тілі
2
3
Профессионально-ориентированный иностранный язык
Professionally Oriented Foreign Language
INRE 22405
Дипломатиялық және ӛкілді кқызмет
Дипломатическая и
3
5
2
консульская служба
Diplomatic and Consular Service
INRE 22404
Жаңа замандағы халықаралық қатынастар тарихы
История
3
5
1
международных отношений в новое время
History of
International Relationsin New Era
INRE 22404
Халықаралық қатынастарды сараптау негіздері
4
6
2
Основы анализа международных отношений

3
3
1

1

1
2

1

2

2

Foundations of Analysis of International Relations
Элективті пәндер/Элективные дисциплины/Elective Courses**
4
6
PhCs 13410
Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical Education
2*
Теориялық білім беру бойынша барлығы
19
30
Итого по теоретическому обучению
Total for theoretical training
Семестр бойынша барлығы
21
30
Итого по семестру
Total for semester
4 семестр /4 семестр /Semester 4
Міндетті пәндер / Компонент / Обязательные дисциплины / Компонент / Compulsory Subjects / Component
INRE 22404
Кәсіби қазақ (орыс) тілі
Профессиональный казахский
2
3
(русский) язык
Professional Kazakh (Russian)
language
INRE 22404
Жаңарған замандағы халықаралық қатынастар тарихы
3
5
1
История международных отношений в новейшее время
History of International Relations in Modern Era
INRE 22405
Дипломатиялық келіссӛздерді жүргізу техникасы
2
3
1
Техника ведения дипломатических переговоров
Diplomatic Negotiations Technique
INRE 32306
Ӛндірістік практика / Производственная практика /
1
2
Professional Internship
Элективті пәндер/Элективные дисциплины/Elective Courses**
11
17
PhCs 13410
Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical Education
2*
Теориялық білім беру бойынша барлығы
18
28
Итого по теоретическому обучению
Total for theoretical training
Семестр бойынша барлығы
21
30
Итого по семестру
Total for semester
5 семестр /5 семестр /Semester 5***
Міндетті пәндер / Компонент / Обязательные дисциплины / Компонент / Compulsory Subjects / Component
INRE 22405
Дипломатиялық құжаттама Дипломатическая документация
3
5
1
Diplomatic Documentation
INRE 32306
Қазіргі заманғы халықаралық қатынастарды сараптау бойынша практикум
4
6
2
Практикум по анализу современных международных отношений
Work shopon the Analysis of Contemporary International Relations
Элективті пәндер/Элективные дисциплины/Elective Courses** Группа С
6
10
Элективті пәндер/Элективные дисциплины/Elective Courses**
6
9
Теориялық білім беру бойынша барлығы
19
30

2

2

1

2
2

Итого по теоретическому обучению
Total for theoretical training
Семестр бойынша барлығы
Итого по семестру
Total for semester

19

30

6 семестр /6 семестр /Semester 6***
Міндетті пәндер / Компонент / Обязательные дисциплины / Компонент / Compulsory Subjects / Component
INRE 22405
Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты
3
5
1
Внешняя политика Республики Казахстан
Foreign Policy of the Republic of Kazakhstan
INRE 22405
Кӛпжақты дипломатия
Многосторонняя
2
3
1
дипломатия
Multilateral Diplomacy
INRE 32306
Ӛндірістік практика / Производственная практика /
1
2
Professional Internship
Элективті пәндер/Элективные дисциплины/Elective Courses** Группа С
6
10
Элективті пәндер/Элективные дисциплины/Elective Courses**
3
5
Элективті пәндер/Элективные дисциплины/Elective Courses**
3
5
Теориялық білім беру бойынша барлығы
17
28
Итого по теоретическому обучению
Total for theoretical training
Семестр бойынша барлығы
18
30
Итого по семестру
Total for semester
7 семестр /7 семестр /Semester 7
Міндетті пәндер / Компонент / Обязательные дисциплины / Компонент / Compulsory Subjects / Component
INRE 32306
Халықаралық қатынастардың қазіргікездегі мәселелері
2
3
1
Современные проблемы международных отношений
Current Issues of International Relations
Элективті пәндер/Элективные дисциплины/Elective Courses**
3
5
Элективті пәндер/Элективные дисциплины/Elective Courses**
Теориялық білім беру бойынша барлығы
Итого по теоретическому обучению
Total for theoretical training
Семестр бойынша барлығы
Итого по семестру
Total for semester

INRE 32306

14
19

22
30

19

30

8 семестр /8 семестр /Semester 8
Міндетті пәндер / Компонент / Обязательные дисциплины / Компонент / Compulsory Subjects / Component
Ӛндірістік практика / Производственная практика /
3
8

2

1

Professional Internship
Диплом алдындағы практика / Преддипломная практика / Pre-Degree Internship
Қорытынды аттестаттау / Итоговая аттестация / Final Assessment
Семестр бойынша барлығы
Итого по семестру
Total for semester
Теориялық білім беру бойынша барлығы
Всего теоретического обучения
Total for theoretical training
Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы
Итого по образовательной программе
Total for the Degree Programme
INRE 32306

3
4
10

8
14
30

129

204

155

240

* Физическая культура - общий объем занятий по физической культуре не входит в среднюю недельную нагрузку студента.
**При регистрации обучающиеся выбирают дисциплины компонента по выбору из КЭД на соответствующий учебный год таким образом,
что суммарная семестровая нагрузка составляла 30 ECTS

Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / Organization of educational process
1 Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар:
Бағдарлама бойынша оқуға қабылдау азаматтардың ӛтініштері мен конкурстық негізде Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университетінің ректоры Ғылыми кеңестің шешімі негізінде бекітетін оқуға қабылдау Ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. Оқуға түсу
барысында талапкер ҰБТ (ТКТ) тапсырады, тӛртінші пән - шетел тілі. Білім беру бағдарламасында оқуға үміткер ҰБТ (ТКТ) емтиханы
кезінде кем дегенде 100 балл ішінен 80 балл жинауы керек.
Особые вступительные требования:
Зачисление на обучение по программе осуществляется в соответствии с действующими Правилами приема на обучение в
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, которые утверждаются ректором университета на основании решения
ученого совета, по заявлениям граждан на конкурсной основе. При поступлении на обучение абитуриент сдает ЕНТ, четвертный предмет –
иностранный язык. Абитуриент, желающий проходить обучение по образовательной программе, обязан набрать на ЕНТ (КТА) минимум 80
баллов из 100.
Special admission requirements:
Admission to the programme is carried out in accordance with the Rules of Admission to the L.N. Gumilyov Eurasian National University,
approved by the Rector of the University on the basis of the decision of the Academic Council, and is based on citizens' applications on a competitive
grounds. The applicant should pass UNT (CTA) test, the fourth subject is foreign language. To be admitted, the applicant should get at least 80 points
of UNT (CTA) out of possible 100 points.
2 Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар:
Жоғарғы кәсіби білім беру оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың Типтік ережелеріне
сәйкес бағдарламада оқуға орта білімі бар талапкерлер қабылданады. Шетелдік оқу орындарымен берілген білім туралы құжаттар білім беру
саласындағы құзыретті органдарда нострификация тәртібін ӛтуге міндетті.
Особые условия для признания предшествующего обучения:
В соответствии с Типовыми правилами приема в организации образования, реализующие профессиональные учебные программы
высшего образования, на обучение по программе принимаются лица, имеющие общее среднее образование. Документы об образовании,
выданные зарубежными учебными организациями, должны пройти процедуру нострификации в Уполномоченном органе в области
образования.
Special conditions for the recognition of prior learning:
In accordance with the Typical Regulations of admission to the organizations of education, realizing professional training programmes, the
programme admits applicants who completed secondary education programmes. Education documents issued by foreign educational institutions must
undergo the procedure of nostrification by the authorized body in the field of education.
3 Дәрежені беру талаптары мен ережелері:
Бакалаврды дайындау бойынша білім беру үдерісі аяқталуының негізгі критерийлері

Жоғарғы білім берудің жалпыға міндетті стандартының талаптары мен негізгі ережелеріне сәйкес анықталады. «Халықаралық
қатынастар» білім беру бағдарламасының білім беру үдерісінің аяқталуының негізгі белгілері болып студенттің 129 теориялық оқу кредитін,
12 практика кредитін және қорытынды аттестаттаудың 4 кредитін сәтті меңгеруі болып табылады.
Студенттердің қорытынды аттестациясы академиялық күнтізбеде қарастырылған мерзім аралығында мемлекеттік емтихан тапсыру
және дипломдық жұмысты қорғау түрінде ӛткізіледі. Қорытынды аттестацияның мақсаты түлектің арнайы теоретикалық білімінің деңгейін
анықтап, оның мамандық бойынша кәсіби қызметке дайындығын тексеру болып табылады.
«Халықаралық қатынастар» білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтаған және дипломдық жұмысты жария түрінде қорғаған
түлектерге «Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша гуманитарлық білім бакалавры дәрежесі беріледі. Бағдарлама түлегіне
қосымшамен (транскрипт) бірге мемлекеттік нұсқадағы диплом беріледі. Сонымен қатар, бітіруші жазбаша ӛтінішінің негізінде жалпы
еуропалық дипломға қосымша (Diploma Supplement) алуға мүмкіндігі бар.
Требования и правила присвоения степени:
Основные критерии завершенности образовательного процесса по подготовке бакалавра определяются в соответствии с
требованиями и основными положениями Государственного общеобязательного стандарта высшего образования. Основным критерием
завершенности образовательного процесса образовательной программы “Международные отношения” является успешное освоение
студентом 129 кредитов теоретического обучения, 12 кредитов практики, а также 4 кредитов итоговой аттестации.
Итоговая аттестация студентов проводится в сроки, предусмотренные академическим календарем, в формах сдачи государственного
экзамена по специальности и защиты дипломной работы.
Целью проведения итоговой аттестации является определение уровня специальных теоретических знаний и готовности выпускника к
практической деятельности по избранной специальности.
Лицам, завершившим обучение по образовательной программе “Международные отношения” и публично защитившим дипломную
работу, присуждается степень бакалавра гуманитарных знаний по специальности “Международные отношения”. Выпускнику программы
выдается диплом государственного образца с приложением (транскрипт). Также выпускник дополнительно может получить
общеевропейское приложение к диплому (Diploma Supplement) на основании письменного обращения.
Requirements and rules for degree awarding:
The main criteria of completion of the educational process of Bachelor programme are determined in accordance with the requirements and
guidelines of the State compulsory educational standards of higher education. The main criterion of completion of the educational process of Bachelor
degree programmeme in "International Relations" include student’s successful mastering of 129 credits of theoretical training, 12 credits of practice as
well as 4 credits of final attestation.
Final attestation of undergraduates is carried out within the time determined by academic calendar, in the forms of state examination and
defense of the diploma work.
The objectives of the final attestation include the assessment the level of special theoretical knowledge and the readiness of graduate to
professional activity.

Persons who have completed training in "International Relations" Bachelor degree programmeme and publicly defended a diploma work are
awarded a Bachelor of Humanities degree in "International Relations". Graduates of the programme receive a state diploma with the supplement
(transcript). Also a graduate can additionally obtain a European Diploma Supplement (Diploma Supplement) on the basis of a written request.
4 Түлектердің кәсіби бейіні:
«Халықаралық қатынастар» білім беру бағдарламасының түлегі ҚР Сыртқы істер министрлігінде, ҚР әртүрлі мемлекеттік басқару
органдарында, ҚР сыртқы саяси қатынастар аясында, халықаралық ұйымдарда, трансұлттық корпорацияларда: референт, сарапшы
лауазымында, халықаралық қатынастар саласында консультант, сыртқы саяси шолушы, сәйкес шет тілі бойынша аудармашы болып жұмыс
істеу үшін даярланған. Сонымен қатар, ҚР ғылым және білім беру мекемелерінде, арнайы жоғары білімді типтік номенклатуралық
қызметтердегі мамандарды ауыстыра алатын қызметкер ретінде даярланған.
Профессиональный профиль выпускников:
Выпускник-бакалавр образовательной программы “Международные отношения” подготовлен для работы в Министерстве
иностранных дел РК, различных органах государственного управления и организациях РК, работающих в сфере внешнеполитических
отношений, международных организациях, транснациональных корпорациях в должностях: референт, эксперт, консультант в области
международных отношений, внешнеполитический обозреватель, переводчик-референт по соответствующему иностранному языку,
сотрудник научных и образовательных организаций Республики Казахстан и на должностях, предусмотренных для замещения
специалистами с высшим специальным образованием типовыми номенклатурными должностями.
Competency profile of graduates:
The bachelor of the “International Relations" degree programmeme is trained to work in the Ministry of Foreign Affairs of the RK, various government
bodies and organizations of the RK, working in the field of foreign policy relations, international organizations, transnational corporations in positions:
referent, expert, consultant in the field of international relations, foreign policy reviewer, interpreter-referent in relevant foreign language, employee of
scientific and educational organizations of the RK and at positions foreseen for replacement of specialists with higher special education by standard
nomenclature positions.
5 Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері:
Бакалавриат деңгейіндегі «Халықаралық қатынастар» білім беру бағдарламасы халықаралық қатынастар кафедрасымен
университеттің басқа бӛлімшелерімен тығыз байланыста жүзеге асырылады. Оқу барысында студент теориялық пәндерді оқиды және кәсіби
тәжірибенің бірнеше түрін ӛтеді. Бағдарлама бойынша оқу үдерісі студенттің шығармашылық әлеуетін толық пайдалануға және оның
дербес танымдық және зерттеу әрекеттерін белсендетуге бағытталған. Осыған орай, жоғары курстарда пән бойынша кредиттерді бӛлу
барысында кредиттердің кӛп мӛлшері семинар сабақтарына бӛлінген, ал лекция сабақтары пән бойынша ӛзекті мәселелерді анықтауға
арналған.
Пән бойынша кредиттер қойылатын бағаның оқытудың сәйкесінше деңгейде белгілі нәтижелерге жеткендігін кӛрсеткен кезде
беріледі. Егер студент оқыту нәтижелеріне қол жеткізбеген болса, сынақ бірлігі берілмейді. Оқыту нәтижесін жақсы кӛрсеткен студентке
қойылатын кредит саны, элементке қойылатын кредит санымен тең болып табылады.
Бағалау әдістері студенттің ілгерілігін бағалау және оның курс элементі немесе модуль шеңберінде нәтижелерін растау үшін
пайдаланылатын жазбаша, ауызша және практикалық емтихандардың, жоба және эсселердің жиынтығын құрайды.

Способы и методы реализации образовательной программы
Образовательная программа “Международные отношения” на уровне бакалавриат реализуется кафедрой международных отношений
в тесной кооперацией с другими подразделениями университета. В ходе обучения студент изучает теоретические дисциплины и проходит
несколько видов профессиональной практики. Образовательный процесс по программе направлен на полноценное использование
творческого потенциала студента и активизацию его самостоятельной познавательной и исследовательской деятельности. В связи с этим,
при распределении кредитов внутри дисциплины на старших курсах большее количество кредитов выделяется на семинарские занятия, а
лекционные занятия организовываются в форме постановки проблемных вопросов по дисциплине.
Кредиты по дисциплинам присуждаются, когда надлежащая оценка показывает достижение определенных результатов обучения на
соответствующем уровне. Если студент не достиг результатов обучения, зачетные единицы не присваиваются. Количество кредитов,
присваиваемых студенту, который продемонстрировал достижение результатов обучения, равно количеству кредитов, присваиваемых
элементу.
Методы оценки включают в себя весь спектр письменных, устных и практических экзаменов, проектов и эссе, которые используются
для оценки прогресса студента и подтверждения достижения им результатов обучения в рамках элемента курса или модуля.
Techniques and methods of implementing the Degree Programme:
Bachelor degree programmemein "International Relations" is implemented by the International Relations Department in close cooperation with
other departments of the university. During the training, students study theoretical disciplines and participate in several internships. The educational
process of the programme aims to fully use the creative potential of a student and enhance his self-study and research skills. In this regard, when
allocating credits within the disciplines taught at the later part of the programme greater number of credits goes to seminars, while lectures are
organized in the form of statement of problem questions on the subject.
Credits of the discipline are awarded where proper assessment indicates the achievement of certain learning outcomes at the appropriate level.
If the student has not reached the learning outcomes, credit units are not assigned. The number of credits assigned to a student who has demonstrated
achievement
of
learning
outcomes,
is
equal
to
the
number
of
credits
assigned
to
the
element.
Methods of assessment include the whole range of written, oral and practical examinations, projects and essays, which are used to assess the progress
of a student and confirmation of attainment of learning outcomes for the course or module.
6 Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері:
Оқу нәтижелерін бағалау ҚР БҒМ бұйрығымен бекітілген ұлттық бағалау ӛлшеміне сәйкес жүзеге асырылады. Осы ретте модуль/пән
бойынша оқу нәтижелерінің қорытындысын бағалау критерийлері пән силлабусында айқындалады. Ұлттық бағалау ӛлшеміне сәйкес бағалар
сандық, пайыздық және дәстүрлік эквивалентке ие әріптік жүйеде қойылады. Ұлттық бағалау ӛлшеміне сәйкес «ӛте жақсы» бағасына “А”
және “А-” бағалары, «жақсы» бағасына – “B+”, “B” және “B-” бағалары, «қанағаттанарлық» бағасына – “C+”, “C”, “C-”, “D+” и “D”
бағалары, ал «қанағаттанарлықсыз бағасына» – “F” бағасы сәйкес келеді.

Бағаны қою жүйесі және оның үйлестірілуі:
ҚР бағалары
Әріптік жүйе
бойынша баға

Баллдардың
сандық
эквиваленті

%-пайыздық
құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша
баға

А
АВ+
В
ВС+
С
СD+

4,0
3,67
3,33
3,0
2,67
2,33
2,0
1,67
1,33

95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59

Ӛте жақсы

D
F

1,0
0

50-54
0-49

ECTSбағалары
Әріптік
Definition
жүйе
бойынша
баға
Excellent
А

Жақсы

В

Жақсы

Very good
Good

С

Қанағаттанарлық
Satisfactory
Қанағаттанарлық

D

Қанағаттанарлық
Қанағаттанарлықсыз

E
FX, F

Sufficient
Fail

Критерии оценки результатов обучения:
Оценка результатов обучения осуществляется в соответствие с национальной оценочной шкалой, утвержденной приказом МОН РК.
При этом критерии оценки результатов обучения по модулю/дисциплине описываются в силлабусе дисциплины. Согласно национальной
оценочной шкале оценки выставляются в буквенной системе, имеющей цифровой, процентный и традиционный эквивалент. В соотвествие с
национальной шкалой оценок, оценке “отлично” соответствуют оценки “А” и “А-”, оценке “хорошо” – “B+”, “B” и “B-”, оценке
“удовлетворительно” – “C+”, “C”, “C-”, “D+” и “D”, а оценке “неудовлетворительно” – “F”.
Система выставления оценок и их распределение:
Оценка по РК
Оценка по
буквенной
системе
А
АВ+
В

Цифровой
эквивалент
баллов
4,0
3,67
3,33
3,0

%-ное
содержание
95-100
90-94
85-89
80-84

Оценка по
традиционной
системе
Отлично
Хорошо
Хорошо

Оценка по ECTS
Оценка по
Definition
буквенной
системе
Excellent
А
В
С

Very good
Good

ВС+
С
СD+

2,67
2,33
2,0
1,67
1,33

75-79
70-74
65-69
60-64
55-59

D
F

1,0
0

50-54
0-49

Удовлетворительно
Satisfactory
Удовлетворительно

D

Удовлетворительно
Неудовлетворительно

E
FX, F

Sufficient
Fail

Assessment criteria for learning outcomes:
Assessment of learning outcomes is carried out in accordance with National assessment scale approved by the Order of Ministry of Education
and Science of the Republic of Kazakhstan. The assessment criteria for learning outcomes of a module/ discipline are defined in course syllabus.
According to National assessment scale the grades are put in alphabetical system, which has equivalents in numbers, percentage and traditional grades.
According to the National assessment scale the “excellent” grade is equal to “A” and “A-”, “good” is equal to “B+”, “B” and “B-”, the “satisfactory”
grade is equal to C+”, “C”, “C-”, “D+” and “D”, while “fail” is equal to “F”.
Grading scale and its definition:
Grade of the Republic of Kazakhstan
Grade in
alphabetical
system

Equivalent in
numbers

Percentage

А
АВ+
В
ВС+
С
СD+

4,0
3,67
3,33
3,0
2,67
2,33
2,0
1,67
1,33

95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59

D
F

1,0
0

50-54
0-49

Traditional grade

Grade in ECTS
Grade in
Definition
alphabetical
system

Excellent

А

Excellent

Good

В

Good

Very good
Good

С

Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory

D

Satisfactory
Unsatisfactory

E
FX, F

Sufficient
Fail

