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Паспорт образовательной программы 

Код и название ОП 6B03102 Регионоведение 

Код и классификация  

области образования 

6B03 Социальные науки, журналистика и информация 

Код и классификация  

направлений подготовки 

6B031 Социальные науки 

Вид ОП Действующая  

Цель образовательной программы 

Подготовка высокопрофессиональных специалистов, владеющих научными основами 

экспертной и консультативной деятельности в государственных органах, коммерческих 

структурах, связанных с мониторинговой и переводческой деятельностью, а также 

имеющих навыки научного мониторинга региональной обстановки. 

Мониторингтік және аудармашылық қызыметке байланысты мемлекеттік органдардағы, 

коммерциялық құрылымдардағы сараптамалық және консультативтік қызметі ғылыми 

негіздердерін білетін, сондай-ақ аймақтық жағдайларға ғылыми мониторинг жүргізе алатын 

жоғары кәсіптік мамандарды даярлау 

Training of highly professional specialists who possess the scientific basis of expert and Advisory ac-

tivities in government agencies, commercial structures related to monitoring and translation activities, as 

well as having the scientific monitoring of the regional situation. 

Присуждаемая степень 

Бакалавр социальных знаний по образовательной программе «6B03102 Регионоведение» 

Перечень должностей специалиста 

регионовед государственный служащий в органах исполнительной системы, отделов и 

управлений при районных и областных акиматах, экспертно-консультативных и аналитических 

центров, работник образовательных учреждений, переводчик 

Объекты профессиональной деятельности 

государственные органы исполнительной системы, отделы и управления при районных и 

областных акиматах, экспертно-консультативные и аналитические центры, образовательные 

учреждения 

Виды профессиональной деятельности 

- экспертная деятельность;  

- консультативная;  

- аналитическая;  

- организационно-управленческая;  

- переводческая; 

- образовательная 

Функции профессиональной деятельности 

- принимает участие в подготовке и экспертизе документов, имеющих отношение к 

региональной и международной политической жизни; 

- осуществляет консультирование государственных органов и иных форм собственности, 

организаций в области региональной и международной политики; 

- составляет аналитическую справочную документацию для государственных органов и 

коммерческих организаций в сфере взаимоотношений между региональными и 

зарубежными партнерами; 

- преподаёт дисциплины в области региональной и международной политики в учебных 

заведениях, дающих среднее и среднее профессиональное образование; 

- осуществляет переводы документов для юридических и физических лиц. 

Общие компетенции 

ОК 1 Вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на казахском, русском и 

иностранном языках; 



ОК 2 Использовать в профессиональной деятельности различные виды информационно-

коммуникационных технологий; 

ОК 3 Способность взять на себя ответственность, совместно с другими вырабатывать 

решения и участвовать в их реализации, толерантность к разным этнокультурам и 

религиям; 

ОК 4 Уметь находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива; 

ОК 5 Способен использовать основы знаний и методологий, объясняющих мир для 

выявления проблем и выводов, основанных на доказательствах, применять свои знания для 

решения профессиональных задач; 

ОК 6 Выстраивать личную образовательную траекторию в течение всей жизни для 

саморазвития и карьерного роста;  

ОК 7 Ориентироваться на здоровый образ жизни для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности посредством методов и средств физической культуры  

ОК8  Проводить научные исследования, эксперименты с написанием и презентацией 

различных видов работ на основе принципов академической честности  

Результаты обученияпо ОП 

ON1  Осуществлять коммуникацию на родном и иностранном языке в области 

регионоведения; 

ON2  Владеть навыками и методами работы в области профессиональной деятельности; 

ON3 Проводить информационно-аналитическую и информационно-библиографическую 

работу в сфере профессиональной деятельности регионоведа; 

ON4 Применять знания о развитии общества, многообразии культур, цивилизаций, форм 

социального опыта; 

ON5 Разрабатывать практические рекомендации по деятельности различных органов власти 

государственных и региональных ведомств; 

ON6 Применять знания о сущности, принципах взаимодействия субъектов мирового 

сообщества в условиях глобализации, о процессах интеграции и региональной политики в 

современном мире; 

ON7 Владеть навыками проведения исследовательской аналитической работы по 

международным отношениям и мировой политике; 

ON8  Моделировать развитие событий в этнической среде и международных отношениях, 

понимать основные и косвенные мотивы, для принятия решения урегулирования конфликтных 

ситуаций в региональных и международных масштабах; 

ON9  Осуществлять критический анализ, оценку и синтез новых идей в сфере региональной и 

международной политики; 

ON 10  Владеть иностранными языками, предусмотренными учебной программой, а также 

владеет навыками устного общения, грамотного письма и ведения делопроизводства на родном, 

русском и иностранном языках. 

ON1  Аймақтану саласында ана және шет тілінде коммуникацияны жүзеге асыру; 

ON2  Кәсіби қызмет саласындағы жұмыс дағдылары мен жұмыс әдістерін меңгеру; 

ON3  Аймақтық маманның кәсіптік қызмет саласындағы ақпараттық-аналитикалық және 

ақпараттық-библиографиялық жұмысын жүргізу; 

ON4  Қоғамның дамуы, мәдениеттер, өркениеттер, әлеуметтік тәжірибенің формалары туралы 

білімді қолданады; 

ON5  Әр түрлі мемлекеттік және аймақтық департаменттердің қызметі туралы практикалық 

ұсыныстар әзірлейді; 

ON6  Жаһандану жағдайында әлемдік қоғамдастық субъектілерінің өзара іс-қимылының мәні, 

қағидаттары, қазіргі әлемдегі интеграция және аймақтық саясат туралы білімдерін қолданады; 

ON7  Халықаралық қатынастар және әлемдік саясат бойынша зерттеу және талдау жұмыстарын 

жүргізу дағдыларына ие болады; 

ON8  Этникалық ортадағы және халықаралық қатынастардағы оқиғалардың дамуын модельдеу, 



қақтығыс жағдайларын аймақтық және халықаралық деңгейде шешу туралы шешім 

қабылдаудың негізгі және жанама себептерін түсіну; 

ON9  Аймақтық және халықаралық саясат саласындағы жаңа идеяларды сыни талдау, бағалау 

және синтездеу; 

ON10  Оқу жоспарында қарастырылған шет тілдерін біледі, сонымен қатар өз ана, орыс  және 

шет тілдерінде ауызша сөйлеу, сауатты жазу және іс қағаздарын жүргізу дағдыларына ие 

болады. 

ON1  To communicate in native and foreign languages in the field of regional studies; 

ON2  Master the skills and methods of work in the field of professional activity; 

ON3  To carry out information-analytical and information-bibliographic work in the field of profession-

al activity of a regional specialist; 

ON4  Applies knowledge about the development of society, the diversity of cultures, civilizations, 

forms of social experience; 

ON5  Develops practical recommendations on the activities of various authorities of state and regional 

departments; 

ON6  Applies knowledge about the essence, principles of interaction between the subjects of the world 

community in the context of globalization, about the processes of integration and regional politics in the 

modern world; 

ON7  He has the skills to conduct research and analytical work on international relations and world poli-

tics; 

ON8  To model the development of events in the ethnic environment and international relations, to un-

derstand the main and indirect motives for making a decision on resolving conflict situations on a re-

gional and international scale; 

ON9   to Carry out critical analysis, evaluation and synthesis of new ideas in the field of regional and in-

ternational policy; 

ON 10  He speaks foreign languages provided for by the curriculum, and also has the skills of oral 

communication, competent writing and paperwork in his native, Russian and foreign languages. 

 
По окончании образовательной программы выпускники могут: 

(с изменениями  в ГОС ВО от 05.05.2020 г., № 182) 

1) демонстрировать знания и понимание в области регионоведения, включая элементы 

наиболее передовых знаний в этой области; 

2) применять знания и понимание в области регионоведения на профессиональном 

уровне;  
3) формулировать аргументы и решать проблемы в области регионоведения; 
4) осуществлять сбор и интерпретацию информации в области регионоведения для 

формирования суждений с учетом социальных, этических и научных соображений;  

5) сообщать информацию, идеи, проблемы и решения в области регионоведения, как 

специалистам, так и неспециалистам 

6) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего 

обучения в изучаемой области; 

7) осуществлять консультирование государственных органов и иных форм 

собственности, организаций в области региональной и международной политики; 

8) составлять аналитико-справочную документацию в области отношений между 

региональными и зарубежными партнерами; 

9) преподать дисциплины, относящиеся к региональной и международной политики в 

учебных заведениях; 

10) - осуществлять переводческую деятельность. 

  



Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы 

Модульдің 

атауы /Название  

модуля 

Цикл, 

компон

ент 

(МК, 

ТК, 

ЖООК

/ ОК, 

ВК, 

КВ) 

Пәнні

ң 

коды/

Код 

дисци

плин

ы 

Пәннің 

/практиканың 

атауы 

/Наименование 

дисциплины 

/практики 

Пәннің қысқаша сипаттамасы / Краткое описание 

дисциплины 

Кре

дит 

сан

ы/ 

Кол-

во 

кред

итов 

 

Сем

естр 

Қалыптасаты

н құзыреттер 

(кодтар) 

/Формируемы

е 

компетенции 

(коды) 

Гуманитарлық 

пәндер 

/Гуманитарные 

дисциплины 

ЖБП/ 

МК 
ООД/ОК 

 

SIK 

1101 

 

Современная 

история  

Казахстана 

Дисциплина дает объективные исторические знания об 

основных этапах истории современного Казахстана; 

направляет внимание студентов на проблемы становления 

и развития государственности и историко-культурных 

процессов. 

5 2 ОК 3 

ОК 5 

КKТ 

1101 

Қазіргі 

Қазақстан 

тарихы 

Пән қазіргі Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері 

жөнінде объективті тарихи білім береді; мемлекеттіліктің 

және тарихи-мәдени үрдістердің қалыптасу және даму 

проблемаларына студенттердің назарын аударады. 

MHK 

1101 

Modern History 

of Kazakhstan 

The discipline provides objective historical knowledge about 

the main stages of the history of modern Kazakhstan; directs 

students ' attention to the problems of formation and devel-

opment of statehood and historical and cultural processes. 

Fil 

1102 
Философия Дисциплина формирует у студентов целостное 

представление о философии как особой форме познания 

мира, об основных ее разделах, проблемах и методах их 

изучения в контексте будущей профессиональной 

деятельности. В рамках дисциплины студенты изучат 

основы философско-мировоззренческой и 

методологической культуры в контексте понимания роли 

философии в модернизации общественного сознания и 

решении глобальных задач современности. 

5 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 3 

ОК 5 



 Fil 

1102 

Философия Пән студенттерде дүниені танудың ерекше формасы 

ретінде философия туралы, оның негізгі тараулары 

туралы, оларды болашақ кәсіби қызмет контекстінде 

зерделеу проблемалары мен әдістері туралы біртұтас 

ұғым қалыптастырады. 

 

 

 Phil 

1102 

Philosophy Discipline forms students 'holistic view of philosophy as a 

special form of knowledge of the world, its main sections, 

problems and methods of their study in the context of future 

professional activities.  As part of the discipline, students will 

learn the basics of philosophical and methodological culture 

in the context of understanding the role of philosophy in the 

modernization of public consciousness and solving global 

problems of our time. 

Жалпы пәндер 

/Общие 

дисциплины 

ЖБП/ 

МК 

ООД/ОК 
 

IKT 

1105 

 

Информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

(на англ. языке) 

Дисциплина формирует способности критически 

оценивать и анализировать процессы, методы поиска, 

хранения и обработки информации, способы сбора и 

передачи информации посредством цифровых 

технологий. Студенты изучат концептуальные основы 

архитектуры компьютерных систем, операционных 

систем и сетей; получат знания о концепциях разработки 

сетевых и веб приложений, инструментах обеспечения 

информационной безопасности; сформируются навыки 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ОК 2 

AKT 

1105 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 

(ағылшын 

тілінде) 

Пән ақпаратты іздеу, сақтау және өңдеу әдістерін, 

үрдістерін, цифрлік технологиялар арқылы ақпаратты 

жинау және беру тәсілдерін сын тұрғысынан бағалау және 

талдау қабілеттерін қалыптастырады. Студенттер 

компьютерлік жүйелер, операциялық жүйелер және 

желілер архитектурасының концептуалды негіздерін 

зерделейді; желілік және веб қосымшалар әзірлеу 

концепциялары, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

құралдары   туралы білім алады; заманауи ақпараттық – 



коммуникациялық технологияларды қолдану дағдылары 

қалыптасады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

ICT 

1105 

Information and 

communication 

technologies 

(English) 

The discipline develops the ability to critically evaluate and 

analyze processes, methods of searching, storing and 

processing information, and methods of collecting and 

transmitting information through digital technologies. 

Students will learn the conceptual foundations of the 

architecture of computer systems, operating systems and 

networks; gain knowledge about the concepts of development 

of network and web applications, information security tools; 

develop skills in the use of modern information and 

communication technologies. 
ЖБП/ТК 

ООД/КВ 
OPA

K 

2109 

Основы права и 

антикоррупцион

ной культуры 

Дисциплина формирует у студентов основные понятия и 

категории государства и права, правовых отношений и 

различных сфер отраслей права Республики Казахстан. 

Формирует систему знаний о методах противодействия 

коррупции, выработку гражданской позиции по 

отношению к данному явлению и нулевой терпимости.  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 5 

 ОN 1 

 ОN 5 

 ОN 7 

  ОN10 

 

 

 

 

 

 

ЖБП/ТК 

ООД/КВ 
KSZh

KMN 

2109 

Құқық және 

сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері 

Пән студенттер мен студенттер арасында мемлекет пен 

құқықтың, құқықтық қатынастардың және Қазақстан 

Республикасы құқық салаларының әртүрлі бағыттарының 

негізгі түсініктері мен категорияларын қалыптастырады. 

Ол сыбайлас жемқорлыққа қарсы әдістер туралы білім 

жүйесін қалыптастырады, осы құбылысқа және азаматтық 

төзімділікке қатысты азаматтық ұстанымды 

қалыптастырады. 
ЖБП/ТК 

ООД/КВ 
BLA

CC 

2109 

Basics of Law 

and Anti-

Corruption 

Culture 

The discipline forms the basic concepts and categories of the 

state and law, legal relations and various areas of the branches 

of law of the Republic of Kazakhstan among students. It 

forms a system of knowledge about anti-corruption methods, 

develops a civic position in relation to this phenomenon and 

zero tolerance. 
ЖБП/ТК EBZh Экология и Дисциплина формирует экозащитное мышление и  ОК 5 



ООД/КВ  
 

2109 безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

способность предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций в функционировании природных экосистем и 

техносферы, также изучает территориальную 

дифференциацию природных, людских и материальных 

ресурсов регионов, что позволяет создавать регионоведу 

интегральный набор методов рационального 

использования этих ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОN 1 

ОN 2 

ОN10 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ETK 

2109 

Экология және 

тіршілік 

қауіпсіздігі 

Пән қоршаған ортаны қорғау туралы ойлауды және 

табиғи экожүйелер мен техносфераның жұмысында 

қауіпті және төтенше жағдайлардың алдын алу 

қабілеттерін қалыптастырады, сонымен қатар 

аймақтардың табиғи, адамдық және материалдық 

ресурстарының аумақтық саралануын зерттейді, бұл 

аймақтық ғалымға осы ресурстарды тиімді пайдалану 

үшін кешенді әдістер жиынтығын жасауға мүмкіндік 

береді. 

ELS 

2109 

Ecology and Life 

Safety 

Discipline forms eco-protective thinking and the ability to 

prevent dangerous and emergency situations in the function-

ing of natural ecosystems and technosphere. 

ЖБП/ТК 

ООД/КВ  
 

OEP 

2109 

Основы 

экономики и 

предпринимател

ьства 

Данная дисциплина обеспечивает необходимый уровень 

подготовки студентов в области экономики, формирует 

уровень экономической грамотности, необходимого для 

ориентации и социальной адаптации к происходящим 

изменениям в жизни казахстанского общества, 

способствует формированию культуры экономического 

мышления как одного из компонентов целостного 

мировоззрения, способности к саморазвитию, 

самообразованию, самостоятельности в принятии 

экономических решений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 5 

ОN 1 

ОN 2 
ОN 7 

ОN10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKN 

2109 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

негіздері 

Бұл пән студенттерді экономика саласындағы даярлаудың 

қажетті деңгейін қамтамасыз етеді, қазақстандық қоғам 

өміріндегі болып жатқан өзгерістерге бағдарлау және 

әлеуметтік бейімделу үшін қажетті экономикалық 



сауаттылық деңгейін қалыптастырады, ажырамас 

бөліктердің бірі ретінде экономикалық ойлау мәдениетін 

қалыптастыруға ықпал етеді дүниетаным, өзін-өзі дамыту 

мүмкіндігі, өзін-өзі білім алу, экономикалық қабылдауда 

тәуелсіздік шешімдер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEB 

2109 

Basics of 

economics and 

business 

This discipline provides the necessary level of students' train-

ing in the field of economics, forms the level of economic lit-

eracy necessary for orientation and social adaptation to the 

ongoing changes in the life of Kazakhstani society, contrib-

utes to the formation of a culture of economic thinking as one 

of the integral components worldview, ability to self-

development, self-education, independence in economic deci-

sion-making. 

ЖБП/ТК 

ООД/КВ  
 

OL 

2109 

Основы  

лидерства 

При изучении данной дисциплины студенты овладеют 

методологией и практикой эффективного управления 

поведением и взаимодействием людей путем 

использования лидерских качеств, стилей, методов 

влияния на уровне предприятия, региона и страны в 

целом. Изучение предмета позволит сформировать 

навыки анализа социальных отношений в регионе, 

отношений между властью и населением, и выработать 

наиболее эффективные методы социальной 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 5 

ОN 1 

 

 KN 

2109 

Көшбасшылық 

негіздері 

Осы пәнді оқу барысында студенттер көшбасшылық 

қасиеттерді, стильдерді, әсер ету әдістерін кәсіпорын, 

аймақ және жалпы ел деңгейінде пайдалану арқылы 

адами мінез-құлық пен өзара әрекеттесуді тиімді 

басқарудың әдістемесі мен практикасын игереді. Пәнді 

зерттеу аймақтағы әлеуметтік қатынастарды, мемлекет 

пен тұрғындар арасындағы қатынастарды талдау 

дағдыларын дамытуға және әлеуметтік коммуникацияның 

тиімді әдістерін дамытуға мүмкіндік береді. 

 

 BL  Basics of In the study of this discipline, students will master the meth-  



2109 Leadership odology and practice of effective management of human be-

havior and interaction through the use of leadership qualities, 

styles, methods of influence at the level of the enterprise, re-

gion and country as a whole. The study of the subject will al-

low you to develop the skills of analysis of social relations in 

the region, relations between the government and the popula-

tion, and to develop the most effective methods of social 

communication. 

Қазақ (орыс) тілі 

/Казахский 

(русский) язык 

 

ЖБП/ 

МК 

ООД/ОК  

K(R)

Ya11

04 

(1,2) 

Казахский  

(русский) язык 

 

Дисциплина обеспечивает качественное усвоение 

казахского языка как средства социального, 

межкультурного, профессионального общения через 

формирование коммуникативных компетенций всех 

уровней использования языка, для изучающих казахский 

язык как иностранный. 

10 1,2 ОК 1 

K(O)

T 

1104(

1,2) 

Қазақ (Орыс) 

тілі 

Пән қазақ тілін шетел тілі ретінде меңгеретіндер үшін 

тілді қолданудың барлық коммуникативтік 

компетенцияларын қалыптастыру арқылы қазақ тілінің 

әлеуметтік, мәдениаралық, кәсіби қарым-қатынас құралы 

ретінде сапалы игерілуін қамтамасыз етеді. 

K(R)

L 

1104(

1,2) 

Kasakh (Russian) 

Language 

The discipline provides high-quality learning of the Kazakh 

language as a means of social, intercultural, professional 

communication through the formation of communicative 

competencies of all levels of language use for students of the 

Kazakh language as a foreign language. 

Шетел тілі 

/Иностранный 

язык 

ЖБП/М
К 

ООД/ОК  

IYA 

1103 

(1, 2) 

 

Иностранный 

язык 

 

Дисциплина формирует межкультурно-коммуникативную 

компетенцию студентов в процессе иноязычного 

образования на достаточном уровне. 

10 1,2 ОК 1 

ShT 

1103(

1,2) 

Шетел тілі Пән жеткілікті деңгейде шеттілдік білім алу үрдісінде 

студенттердің мәдениаралық-коммуникативті 

құзыреттіліктерін қалыптастырады. 

FL 

1103(

Foreign Language The discipline forms intercultural and communicative 

competence of students in the process of foreign language 



1,2) education at a sufficient level. 
БП/ЖОО

К  
БД/ВК 

BE 

(B) 

2211 

(3) 

Basic English 

(level B) 

Practical development of the basics of oral and written com-

munication in the framework of the studied lexical and gram-

matical topics, the development of students'''''''' intercultural 

and professional competence 

5 3 

 

ОК 1 

ON1 

ON10 

BAT 

(B) 

2211 

(3) 

Базалық 

ағылшын тілі (B 

деңгейі) 

Оқылатын лексика-грамматикалық тақырыптар 

шеңберінде ауызша және жазбаша қарым-қатынастың 

негіздерін практикалық дамыту, студенттердің 

мәдениетаралық және кәсіби құзыреттілігін дамыту 

BAYa 

(B) 

2211 

(3) 

Базовый 

английский язык 

(уровень B)  

Практическое освоение основ устной и письменной 

коммуникации в рамках изучаемых лексических и 

грамматических тем, развитие межкультурной и 

профессиональной компетентности студентов 

Дене 

шынықтыру 

/Физическая 

культура 

ЖБП/М

К 

ООД/ОК  

FK1401

(1,2) 

FK2401

(3,4) 

 

Физическая 

культура 

 

 

Дисциплина учит целенаправленно использовать средства 

и методы физической культуры, обеспечивающие 

сохранение, укрепление здоровья для подготовки к 

профессиональной деятельности; к стойкому 

перенесению физических нагрузок, нервно-психических 

напряжений и неблагоприятных факторов в будущей 

трудовой деятельности. 

8 1-4 ОК 7 

DSh 
1401(1,

2) 

DSh 

2401(3,

4) 

 

Дене 

шынықтыру 

Пән кәсіби қызметке дайындық үшін денсаулықты 

сақтауды, нығайтуды қамтамасыз ететін дене 

шынықтырудың әдіс-тәсілдерін мақсатты түрде 

қолдануды; болашақ еңбек қызметінде дене 

жүктемелеріне, жүйке-психикалық шиеленістерге және 

жайсыз факторларға  төтеп беруге үйретеді. 



FK1401

(1,2) 

FK2401

(3,4) 

 

Physical Culture Discipline teaches purposefully use the means and methods of 

physical culture, ensuring the preservation, strengthening of 

health to prepare for professional activity; to the persistent 

transfer of physical activity, neuropsychic stress and adverse 

factors in future employment. 

Әлеуметтік-

саясаттану білім 

модулі /Модуль 

социально-

политических 

знаний 

 

ЖБП/ 

МК 

ООД/ОК 
 

  

 

Psi 

2107 

Психология Дисциплины модуля формируют социально-гуманитарное 

мировоззрение обучающихся в контексте решения задач 

модернизации общественного сознания, определенных 

государственной программой «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания». 

8 

 

3 

 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 
ОК 6 

SPK 

2106 

Социология, 

политология, 

культурология 

ASM 

2106 

Әлеуметтану, 

саясаттану, 

мәдениеттану 

Модуль пәндері «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы 

жаңғырту» мемлекеттік бағдарламасымен белгіленген 

қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу 

контекстінде білім алушылардың әлеуметтік-

гуманитарлық дүниетанымын қалыптастырады. 

 

Psi 

2107 

Психология 

SPSC 

2106 

Sociology, 

Political science, 

Culturology 

The disciplines of the module form the socio-humanitarian 

Outlook of students in the context of solving the problems of 

modernization of public consciousness, defined by the state 

program "Look to the future: modernization of public con-

sciousness." 
Psy 

2107 

Psychology 

Кәсіби 

тілдер/Професси

ональные языки 

БП/ЖОО
К  

БД/ВК 
 

DKYa 

4207 

Делопроизводст

во на казахском 

языке 

Дисциплина формирует у студентов практические навыки 

правильного оформления документов с учетом 

положений нормативных правовых актов. Изучаются 

виды документов, их реквизиты. Студенты овладеют 

терминологическим и синтаксическим минимумом, 

необходимым для составления деловых бумаг. Дается 

информация об истории развития делопроизводства и 

культуры делового общения, о теоретических и 

3 7 

 

ОК 1 

ON1 

ON10 
 



практических аспектах делопроизводства. 

 KTIКZ

h 4207 

Қазақ тілінде іс 

құжатын жүргізу 

Пән студенттерге нормативтік құқықтық актілердің 

ережелерін ескере отырып, құжаттарды дұрыс 

ресімдеудің практикалық дағдыларын қалыптастырады. 

Құжаттардың түрлері, олардың деректемелері 

оқытылады. Студенттер іскерлік қағаздарды құрастыру 

үшін қажетті терминологиялық және синтаксистік 

минимумды меңгереді. Іс жүргізуді дамыту тарихы мен 

іскерлік қарым-қатынас мәдениеті, іс жүргізудің 

теориялық және практикалық аспектілері туралы ақпарат 

беріледі. 

 OWK

L 4207 

Office work in the 

Kazakh language 

The discipline forms students' practical skills in the correct 

design of documents, taking into account the provisions of 

regulatory legal acts. The types of documents, their details are 

being studied. Students will master the terminological and 

syntactic minimum necessary for the preparation of business 

papers. Provides information on the history of the develop-

ment of office work and culture of business communication, 

on the theoretical and practical aspects of office work. 

 БП/ЖОО
К  

БД/ВК 
 

KK(O)

T 3208 

Кәсіби қазақ 

(орыс) тілі  

Бағдарламада кәсіби салада қолданылатын ұғымдар мен 

ғылыми атауларды терең меңгеруге, терминдердің 

табиғатын түсінуге, кәсіби лексиканы толық пайдалануға, 

қазақ (орыс) тілінде өз ойын жеткізе білуге көңіл 

бөлінген. Оқыту негізі: грамматика, лексика жүйелілігі, 

терминдерді, кәсіби тілдік бірліктерді қолданудың 

функциялары мен маңызы, тілдік құзыреттілікті 

қалыптастыру және нақтылау. 

5 5 ОК 1 

ON 1 

ON10 

PK(R)

Ya 

3208 

Профессиональн

ый казахский 

(русский) язык 

В программе уделено внимание глубокому освоению 

используемых в профессиональной сфере понятий и 

научных названий, пониманию природы терминов, 

полному использованию профессиональной лексики, 

умению ясно донести на казахском (русском) языках 

свою мысль. Основы обучения: системность грамматики, 



лексики, функции и значение применения терминов, 

профессиональных языковых единиц, формирование и 

уточнение языковых компетенций. 

PK(R)

Ya 

3208 

Professional 

Kazakh (Russian) 

language 

It forms the skill and ability to apply the state language in pro-

fessional activities, scientific and practical work, in communi-

cation with col leagues, for self-education, scientific, educa-

tional and other purposes. Demonstrates the possibility of us-

ing the state language in writing scientific articles and re-

search works and projects 

 БП/ЖОО
К  

БД/ВК 
 

 

 

 

KBSh

T 3209 

Кәсіби 

бағытталған  

шет тілі 

Пән ағылшын тіліндегі әдебиеттермен жұмыс істеу үшін 

болашақ аймақтанушыларды одан әрі дамыту мен 

дайындауға қажетті ағылшын тіліндегі категориялық-

ұғымдық аппаратты меңгеруге мүмкіндік береді. 

Аймақтану орталығында әр түрлі тұжырымдамалар мен 

әдіснамалық тәсілдер тұрғысынан жаңа формациядағы 

аймақтанушыларды кәсіби даярлау мәселелері бар. 

5 6 

 

ОК 1 

ON 1 

ON10 

 POIYa 

3209 

Профессиональн

о-

ориентированны

й  

иностранный 

язык  

Дисциплина формирует и совершенствует у студентов 

общекультурные, профессиональные и языковые 

компетенции, необходимые для осуществления 

практической деятельности в соответствии с выбранным 

направлением подготовки и решением ряда 

профессиональных задач. 

 POFL 

3209 

Professionally-

oriented foreign 

language 

Discipline forms and improves the students general cultural, 

professional and linguistic competencies necessary for the im-

plementation of practical activities in accordance with the 

chosen direction of training and the solution of a number of 

professional tasks 

 

 

 

 

 

 

БП/ЖОО
К  

БД/ВК  
 

AK 

1201 

Аймақтануға 

кіріспе 

Пән ғылым жүйесіндегі аймақтану пәні мен орны, 

аймақтық зерттеу әдістері, аралық коммуникативтілік, 

энергетика туралы түсініктерді қалыптастырады. Аймақ 

ұғымын қарастырады: кеңістіктік-уақытша, генетикалық, 

проблемалық және геосаяси тәсілдер. Аймақтың 

құрылымдық сипаттамаларын, оның типтерін, 

5 
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Аймақтану 

кіріспесі және 

дүниежүзілік 

тарихы /  

Введение в  

регионоведение 

и  

всемирная  

история 

 

 

 

 

 

 

 

 

аймақтылығын, этникалығын, территориясын 

айқындайды. Өркениеттің қазіргі дамуы, макроөңірлер 

туралы түсінік береді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 VR 

1201 

Введение в 

регионоведение 

Дисциплина формирует представление о предмете и 

месте регионоведения в системе наук, методах 

региональных исследований, о рубежных 

коммуникативности, энергетике. Рассматривает понятие 

регион: пространственно- временной, генетический, 

проблемный и геополитический подходы. Раскрывает 

структурные характеристики региона, его типы, 

регионализм, этничность, территориальность. Дает 

представление о современном развитии цивилизации, 

макрорегионах. 

IRS 

1201 

Introduction to 

regional studies 

Discipline forms the idea of the subject and place of regional 

studies in the system of sciences, methods of regional studies, 

on boundary communication, energy. Examines the concept of 

a region: spatio-temporal, genetic, problem and geopolitical 

approaches. It reveals the structural characteristics of a region, 

its types, regionalism, ethnicity, territoriality. Gives an idea of 

the modern development of civilization, macro-regions. 
БП/ЖОО

К  
БД/ВК  

 

HKZh

T 1202 

Халықаралық 

қатынастардың 

жүйелі тарихы 

Ол студенттердің халықаралық қатынастардың дамуы, 

оның жүйелік сипаты, биполярлы қатынастардың, әскери-

саяси одақтар мен блоктардың қалыптасуы туралы 

идеясын қалыптастырады. Ол қазіргі заманғы 

халықаралық қатынастар жүйесі туралы, ғаламдық 

деңгейде шешімдер қабылдау орталықтарының дамуы 

туралы түсінік береді. Халықаралық қатынастар 

жүйесінде жаңа субъектілердің пайда болуы. 

5 
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ON 2 

ON 3 

ON 6 

ON 9 

 

SIMO 

1202 

Системная 

история 

международных 

отношений 

Формирует у студентов представление о развитии 

международных отношений, ее системности, 

формирования биполярных отношений, военно-

политических союзов и блоков. Дает представление о 

современной системе международных отношений, 



развитии различных центров принятия решений на 

глобальном уровне. Появление новых акторов в системе 

международных отношений. 

 

 

 

SHIR 

1202 
System History of 

International rela-

tions 

It forms the students' idea of the development of international 

relations, its systematic nature, the formation of bipolar rela-

tions, military-political alliances and blocs. It gives an idea of 

the modern system of international relations, the development 

of various decision-making centers at the global level. The 

emergence of new actors in the system of international rela-

tions. 
БП/ЖОО

К  
БД/ВК  

 

DKN 

1203 

Дипломатиялық 

қызмет негіздері 

Дипломатия және дипломатиялық қызмет ұғымы, 

дипломатияның таптық негіздерін қалыптастыру, 

олардың сипаттамалары туралы түсінік береді. Онда 

дипломатиялық қатынастардың негізгі ұлттық модельдері 

- американдық, ағылшынша, француздық, немісше, 

қытайлық, жапондық және т.б. зерттелінеді, бұл бізге 

әлемдік аймақтардың тарихының, саясатының, 

мәдениетінің ерекшеліктері мен ерекшеліктерін түсінуге 

мүмкіндік береді және осы негізде әлемдік қоғамдастық 

өкілдерімен дипломатиялық қатынастардың өзіндік 

моделін қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

3 1 ON 2 

ON 5 

ON 6 

ON 9 

ODS 

1203 

Основы  

дипломатическо

й службы 

Дает представление о понятии дипломатии и 

дипломатической службы, формировании классовых 

основ дипломатии, их характерных черт. Изучает 

основные национальные модели дипломатических 

отношений - американской, английской, французской, 

немецкой, китайской, японской и др., что позволяет 

понимать специфику и особенности истории, политики, 

культуры регионов мира, и на этой основе формировать 

собственную модель дипломатических отношений с 

представителями мирового сообщества. 

BDS 

1203 

Bases of 

diplomatic service 

Gives an idea of the concept of diplomacy and diplomatic ser-

vice, the formation of the class foundations of diplomacy, 



their characteristics. It studies the main national models of 

diplomatic relations - American, English, French, German, 

Chinese, Japanese, etc., which allows us to understand the 

specifics and peculiarities of history, politics, culture of the 

world regions, and on this basis to form our own model of 

diplomatic relations with representatives of the world com-

munity. 
БП/ЖО

ОК 

БД ВК 

 Оқу практикасы Оқу практикасы "Аймақтану" мамандығының 

ерекшеліктерімен, қажетті әдебиеттерді зерделеумен және 

қолданбалы компьютерлік бағдарламаларды қолданумен 

танысу сипатында болады. Ұйымның құрылымы мен 

қызметімен танысу, мәтіндерді құрастыру және 

редакциялау, іс қағаздарын жүргізу, кеңес беру, мәтіндер 

мен ақпараттарды рефераттау. 

1 2 ОК1-2 

 Учебная  

практика 

Учебная практика носит ознакомительный характер с 

особенностями специальности «Регионоведение», с 

изучением необходимой литературы и с применением 

прикладных компьютерных программ. Включает в себя: 

знакомство со структурой и деятельностью организаций, 

составление и редактирование текстов, ведение 

делопроизводства, консультирование, реферирование 

текстов и информации. 

Халықаралық 

қатыныстар / 

Международные 

отношения 

БП/ЖОО
К  

БД/ВК  
 

ASU 

2210 

Әлемдік саяси 

үдеріс 

Пән терминдерге түсінік береді: жаһандық саяси процесс, 

жаһандану, халықаралық субъектілер. Ол әлемдік 

қоғамдастықтың өміріне, әлемдік саясат теориясына, 

жаһандану құбылысы мен оның кезеңдеріне әсер ететін 

шешімдер қабылдау, қабылдау және іске асыру 

процестерін қарастырады. Ол әлемдік қоғамдастықта 

жаһанданудың саяси өмірге әсерін және жаһандық 

мәселелерді шешудегі Қазақстанның рөлін ғылыми 

талдау дағдыларын қалыптастырады, бұл әлемдік 

қоғамдастықта аймақтың әрі қарай саяси дамуын 

модельдеуге мүмкіндік береді. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

ON 3 

ON 8 

ON 9 



MPP 

2210 

Мировой 

политический 

процесс 

Дисциплина дает представление терминам: мировой 

политический процесс, глобализация, международные 

акторы. Рассматривается процесс выработки, принятия и 

реализация решений, затрагивающих жизнь мирового 

сообщества, теории мировой политики, феномен 

глобализации и ее этапы. Формирует навыки научного 

анализа влияния глобализации на политическую жизнь в 

казахстанском обществе и роль Казахстана в решении 

глобальных проблем, что позволяет моделировать 

дальнейшее политическое развитие региона в мировом 

сообществе. 

WPP 

2210 

World political 

process 

Discipline gives an insight into the terms: the global political 

process, globalization, international actors. It considers the 

process of making, adopting and implementing decisions af-

fecting the life of the world community, the theory of world 

politics, the phenomenon of globalization and its stages. It 

forms the skills of a scientific analysis of the impact of global-

ization on political life in Kazakhstan’s society and the role of 

Kazakhstan in solving global problems, which allows model-

ing the further political development of the region in the 

world community. 
БП/ЖОО

К  
БД/ВК  

 

 

 

 

 

HKT

K 

1204 

Халықаралық 

қатынастар 

теорияларына 

кіріспе 

Теориялық тұрғыдан халықаралық қатынастар 

қарастырылатын пән. Бұл пән халықаралық 

қатынастардың жалпы заңдылықтары мен олардың 

тұжырымдамаларын ғылыми талдау дағдыларын 

дамытады. Дипломатиялық және басқа да әрекеттер 

арқылы аймақтық және халықаралық қақтығыстарды 

шешу дағдылары мен мүмкіндіктерін қалыптастырады. 

4 
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ON 7 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VTM

O 

1204 

Введение в 

теорию 

международных 

отношений 

Дисциплина, в рамках которой международные 

отношения рассматриваются с теоретической точки 

зрения. Данная дисциплина прослеживает и анализирует 

общие закономерности международных отношений в 

виде концепций. Рассматривается проблема научно-

теоретического обоснования и возможности 

урегулирования конфликтов при помощи 

дипломатических и прочих усилий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITIR 

1204 

Introduction to 

the theory of in-

ternational rela-

tions 

The discipline in international frameworks is examined by the 

theoretical point of view. The wise discipline builds on the 

scientific analysis of the general concepts of international law 

and its concepts. Formalizes and promotes regional and inter-

national conflicts in assisting diplomatic and other stakehold-

ers. 

БП/ТК 

БД/КВ 
  

ETP 

2215 

Еуразиялық: 

теория және 

практика 

Пән евразиялық ұғымы, ғылыми ағымның пайда болуы, 

оның негізін қалаушы туралы түсінік береді. Белгілі 

ғалымдар: Трубецкой, Вернадский, Гумилев және т.б. 

Қазіргі кезеңдегі еуразиялық дамуы және оны жаңа 

мазмұнмен толықтыру. Н.А. Назарбаевтін рөлі қазіргі 

еуразиялықтың дамуы. 

5 4 ON 6 

 

ETP 

2215 

Евразийство: 

теория и 

практика 

Дисциплина дает представление о понятие евразийство, о 

возникновении научного течения, его основателях. 

Изучается вклад известных ученых: Трубецкой, 

Вернадский, Гумилев и других. Развитие евразийства на 

современном этапе и наполнение его новым содержанием. 

Роль Н.А. Назарбаева в развитии современного 

евразийства. 

ETP 

2215 

Eurasianism: 

Theory and 

Practice 

The discipline gives an idea of the concept of Eurasianism, the 

origin of the scientific trend, its founders. The contribution of 

scientists: Trubetskoy, Vernadsky, Gumilev is studied. Devel-

opment of Eurasianism at the present stage and filling it with 

new content, the Role Of N. Nazarbayev of modern Eura-

sianism. 



Eth 

2215 

Ethnology Discipline gives an idea of the subject, goals and objectives of 

Ethnology. Examines ethnic communities, at Nogent, ethnic 

history, characteristic features of material and spiritual culture 

of ethnic groups. He studies the formation and development of 

ethnological science, its classical and modern methods of re-

search. 

  ON 4 

ON 5 

ON 8 

ON 9 

Eth 

2215 

Этнология Пән этнология пәні, мақсаты және міндеттері туралы 

түсінік береді. Этникалық қауымдарды, этногенезді, 

этникалық тарихты, этностардың материалдық және 

рухани мәдениетінің сипатты ерекшеліктерін, салт-

дәстүрлерін, салт-дәстүрлерін және нанымдарын 

қарастырады. Этнологиялық ғылымның қалыптасуы мен 

дамуын, оның классикалық және қазіргі заманғы зерттеу 

әдістерін зерттейді. 

Eth 

2215 

Этнология Дисциплина дает представление о предмете, цели и 

задачах этнологии, как науки о народах. Рассматривает 

этнические общины, этногенез, этническую историю, 

характерные черты материальной и духовной культуры 

этносов, обычаи, обряды и верования народов. Изучает 

становление и развитие этнологической науки, ее 

классические и современные методы исследования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеграциялық 

процестер / 

Интеграционны

е процессы 

БП/ЖОО
К  

БД/ВК  
 

 

AKZh

K 

3205 

Аймақтық 

қатынастар 

жүйесіндегі 

Қазақстан 

Пән Қазақстанның аймақтық қатынастар жүйесіндегі рөлі 

мен орнын, Қазақстанның тәуелсіздік алу процесі, көрші 

аймақтармен қатынастардың қалыптасуы, елдің геосаяси 

жағдайы зерттеліп, студенттерге Қазақстанның 

көпвекторлы сыртқы саясатының деңгейін және аймақтық 

ұйымдармен қарым-қатынасты анықтаудың өзіндік 

әдістемесін жасауға мүмкіндік береді. 

5 

 

5 

 

ON 6  
 

KSRO/ 

3205 

Казахстан в 

системе 

региональных 

отношений 

Дисциплина дает осмысление и понимание роли и места 

Казахстана системе региональных отношений. Изучают 

процесс обретения Казахстаном независимости, 

формирования отношений различными регионами, 

геополитическое положение, развитие многовекторной 



внешней политики, взаимоотношений с региональными 

организациям. Рассматривается роль Республики 

Казахстан в региональных организациях. 

KSRR/ 

3205 

Kazakhstan in the 

system of regional 

relations 

Discipline provides insight and understanding of the role and 

place of Kazakhstan in the system of regional relations, it 

studies the process of Kazakhstan becoming independent, 

forming relations with neighboring regions, the geopolitical 

position of the country, which allows students to develop their 

own methodology for diagnosing the level of Kazakhstan’s 

multi-vector foreign policy and relations with regional organi-

zations. 
БП/ЖОО

К  
БД/ВК  

 

HKZh

AKK

M 

3206 

Халықаралық 

қатынастар 

жүйесіндегі 

аймақтардың 

қазіргі 

мәселелері 

Пән сыртқы-экономикалық байланыстар және аймақтық 

және қосалқы деңгейлердегі қауіпсіздік мәселелерін 

шешу туралы түсінік береді. Интернационалды, 

экономиканың жаһандануын, өсу - тұрақтандыруды, 

экологиялық проблемалардың жаһандануын, әлемдегі 

көші-қон процестерін зерделейді. Энергетика, мәдениет, 

әлемдік саясат мәселелерін қарастырады. 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

ON 7  

SPRS

MO 

3206 

Современные 

проблемы 

регионов в  

системе  

международных  

отношений 

Дисциплина дает представление о внешнеэкономических 

связях и решениях проблем безопасности на 

региональном и субрегиональном уровнях. Изучает 

интернационализацию, глобализацию экономики, рост - 

стагнацию – обнищание, глобализацию экологических 

проблем, миграционные процессы в мире. Рассматривает 

проблемы энергетики, культуры, мировой политики. 

MPRI

R 

3206 

Modern problems 

of the region in 

international rela-

tions 

Discipline provides insights into foreign economic relations 

and security solutions at the regional and subregional levels. 

Studies internationalization, globalization of the economy, 

growth - stagnation - impoverishment, globalization of envi-

ronmental problems, migration processes in the world. 

Considers the problems of energy, culture, world politics 
БП/ЖОО

К  
ShEEZ

hAU 

Шығыс Еуропа 

елдері жаһандық 

Пән Шығыс Еуропа елдерінің соғысқа дейінгі және 

соғыстан кейінгі уақыттағы жалпы ерекшеліктері мен 

5 4 ON 2 

ON 3 



БД/ВК  
 

2212 және аймақтық 

үрдістерінде 

ерекшеліктері туралы түсінік береді. Олардың 

халықаралық қатынастар жүйесіне қатысуы. Шығыс 

Еуропа елдерінің өңірлік және жаһандық интеграцияға 

қатысуын, сондай-ақ жаңа геосаяси шындықты зерттейді. 

ON 5 

ON 8 

SVEG

RP 

2212 

Страны 

Восточной 

Европы в 

глобальных и 

региональных 

процессах 

Дисциплина дает понимание об общих чертах и 

особенностях стран Восточной Европы в довоенное и 

послевоенное время. Их участие в системе 

международных отношений. Изучает участие стран 

Восточной Европы в региональной и глобальной 

интеграции, а также новые геополитические реальности. 

EESG

RP 

2212 

Eastern Europe 

countries in glob-

al and regional 

processes 

Discipline provides an understanding of the general features 

and characteristics of Eastern European countries in the pre-

war and postwar period. Their participation in the system of 

international relations. Examines the participation of Eastern 

European countries in regional and global integration, as well 

as new geopolitical realities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚР әлеуметтік-

экономикалық 

және саяси 

дамуы / 

Социально-

экономическое и 

БП/ТК  
БД/КВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZhESE

M 

2216 

Шығыс 

елдерінің саяси 

және 

экономикалық 

модернизациясы 

 

 

Курс Шығыс Азиядағы қазіргі заманғы модернизация 

процестерінің сипатын түсінуге және игеруге мүмкіндік 

береді, капитализмнің шығыс азиялық моделінің 

экономикалық және саяси ерекшеліктерін және аймақтық 

субъектілердің сыртқы және ішкі саясатын білу арқылы. 

Жапониядағы, Оңтүстік Кореядағы, Қытайдағы, 

Тайвандағы модернизация процестерінің сипаттамасы 

мен кезеңдері, модернизация процестерін тереңдетудегі 

аймақтық интеграциялық жобалардың рөлі келтірілген. 

5 4 ON 2 

ON 8 

ON 9 

PEMS

V 

2216 

Политическая и 

экономическая 

модернизация 

стран Востока 

Курс позволяет получить понимание и овладеть навыками 

анализа природы современных процессов модернизации в 

Восточной Азии через знание экономической и 

политической специфики восточноазиатской модели 

капитализма, внешней и внутренней политики акторов 

региона. Дана характеристика и этапы модернизационных 

процессов в Японии, Южной Кореи, КНР, Тайвань, роль 

региональных интеграционных проектов в углублении 



политическое 

развитие РК 

 

 

 
БП/ТК 

БД/КВ 
 

 

 

процессов модернизации 

PEMC

E 2216 

Political and eco-

nomic moderniza-

tion of the coun-

tries of the East 

The course allows you to gain understanding and master the 

skills of analyzing the nature of modern modernization pro-

cesses in East Asia through knowledge of the economic and 

political specifics of the East Asian model of capitalism, and 

the foreign and domestic policies of regional actors. The char-

acteristic and stages of modernization processes in Japan, 

South Korea, China, Taiwan, the role of regional integration 

projects in deepening modernization processes are given 

КOT 

2216 

Қостанай  

облысының 

тарихы 

Пән Қостанай облысының қалыптасу және 

 даму тарихы туралы түсінік береді. Этникалық және 

демографиялық жағдайды қалыптастыру, ХХ в 

әлеуметтік-демографиялық ахуалдың өзгеруі, сондай-ақ 

облыста Индустрияландыру, ұжымдастыру мәселелерін 

қарайды. Қостанай облысының Ұлы Отан соғысы 

жылдарындағы үлесін, тың игеруді зерттейді. 

ON 4 

 

ICO 

2216 

История 

Костанайской 

области  

Дисциплина дает понимание об истории формирования и 

развития Костанайской области с древности по 

сегодняшний день. Рассматривает вопросы формирования 

этнической и демографической ситуации, изменения 

социально-демографической ситуации, а также 

индустриализацию, коллективизацию в области. Изучает 

вклад Костанайской области в годы Великой 

Отечественной войны, освоение целины.  

HKR 

2216 

History of 

Kostanay region 

Discipline gives an understanding of the history of the for-

mation and development of the Kostanay region from antiqui-

ty to today. Considers questions of the formation of ethnic and 

demographic situation, changes in the socio-demographic sit-

uation, as well as industrialization, collectivization in the re-

gion. Studies the contribution of the Kostanay region during 

the Great Patriotic War, the development of virgin lands 
БП/ЖОО

К 
KRAE

SZh 

ҚР әлеуметтік-

экономикалық 

Пән историографиядағы модернизацияны зерттеудің 

әдіснамалық мәселелерін қарастырады. Қазақстанның 

5 5 ON 2 

ON 8 



БД/ВК 3214 

 

және саяси 

жаңғыртуы  

экономикалық жаңғырту процесін көрсетеді. 

Қазақстанның саяси және құқықтық жаңғыртылуын, 

әлеуметтік жаңғырту процесін зерделейді. Қазіргі уақытта 

білім, ғылым және мәдениет саласындағы жаңғырту 

мәселелерін қарастыруда.  

ON 9 

SEPM

RK 

3214 

 

Социально-

экономическая и 

политическая 

модернизация 

РК  

Дисциплина рассматривает методологические проблемы 

изучения модернизации в историографии. Показывает 

процесс экономической модернизации Казахстана. 

Изучает политическую и правовую модернизацию 

Казахстана, процесс социальной модернизации. 

Рассматривает проблемы модернизации в сфере 

образования, науки и культуры в настоящее время.  

SEPM

K 

3214 

 

 

Socio-economic 

and political 

modernization of 

Kazakhstan  

Discipline examines the methodological problems of studying 

modernization in historiography. Shows the process of eco-

nomic modernization of Kazakhstan. Studies the political and 

legal modernization of Kazakhstan, the process of social mod-

ernization. Considers the problems of modernization in educa-

tion, science and culture at the present time 

 
КП/ТК 

ПД/КВ 
KSPK

UU 

3306 

Қазақстандағы 

саяси партиялар, 

қозғалыстар мен 

үкіметтік емес 

ұйымдар 

Пән Республикадағы қоғамдық-саяси өмірдің дамуы, 

тәуелсіздік алу процесі және саяси және мемлекеттік 

жүйелердің қалыптасуы туралы түсінік береді. Саяси 

партияларды, қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстарды 

құруды, мемлекеттік емес қоғамдық секторды 

қалыптастыруды зерделейді. Негізгі партияларды, 

қоғамдық қозғалыстарды, олардың сайлауға қатысуын, 

олардың елдегі қоғамдық-саяси өмірді дамытудағы рөлін 

қарайды. 

5 6 ON 2 

ON 5 

ON 7 

ON 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPDN

ORK 

3306 

Политические 

партии,  

движения и 

неправительстве

нные 

Дисциплина дает понимание о развитии общественно-

политической жизни в республике, процесса обретения 

независимости и формирования политической и 

государственной систем. Изучает образование 

политических партий, общественных организаций и 



организации в 

РК 

движений, негосударственного общественного сектора. 

Рассматривает участие в выборах партий, общественных 

движений, их роль в развитии общественно-политической 

жизни в стране. 

PPMG

OK 

3306 

Political parties, 

movements and 

non-governmental 

organizations in 

Kazakhstan 

Discipline gives an understanding of the development of so-

cial and political life in the republic, the process of gaining 

independence and the formation of political and state systems. 

Studies the formation of political parties, public organizations 

and movements, non-state public sector. Considers participa-

tion in the elections of parties, social movements, their role in 

the development of public and political life in the country 

KET 

3306 

Қазақстаның 

экономикалық 

тарихы 

Бұл пән бізді күрделі экономикалық әлемді, 

республиканың әлемдік қауымдастықтағы орнын түсінуге 

үйретеді және ойлаудың экономикалық түрін дамытады. 

Сонымен қатар, қазақ халқының, қазақ мемлекеттілігінің 

жалпы түркі қауымдастығындағы, көшпелі өркениет 

жүйесіндегі, еуразиялық әлем халықтарының тарихи-

мәдени бірлестігінің рөлі мен орны ашылады. 

ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 9 

EIK 

3306 

Экономическая 

история 

Казахстана 

Данная дисциплина учит понимать сложный 

экономический мир, место Республики в мировом 

сообществе, вырабатывает экономический тип мышления. 

Раскрывает роль и место казахского народа, казахской 

государственности в общетюркской общности, в системе 

кочевой цивилизации, в развитии историко-культурной 

общности народов евразийского мира. 

EHK 

3306 

Economical 

history of 

Kazakhstan 

This course teaches us to understand the complex economic 

world, the place of the Republic in the world community and 

develops economic forms of thinking. In addition, the role and 

place of the Kazakh people, the common Turkic community 

of the Kazakh statehood, in the system of nomadic civiliza-

tion, historical and cultural Association of the peoples of the 

Eurasian world will be revealed. 
КП/ТК KRSS ҚР-ның сыртқы Пән ҚР сыртқы саясатын қалыптастыру, саяси-   ON 2 



ПД/КВ 
 

 

2307 саясаты дипломатиялық тану, әлемдік қоғамдастыққа кірудің 

қазақстандық моделі туралы түсінік береді. Қазақстанның 

халықаралық қатынастар жүйесіндегі орны мен рөлін, 

сыртқы саясатты қалыптастыру тетіктерін және сыртқы 

саяси тұжырымдаманы құруды, сондай-ақ ҚР сыртқы 

саясатының доктринасын зерттейді. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

ON 6 

ON 8 
ON 9 

VPRK 

2307 

Внешняя 

политика РК 

Дисциплина дает представление о формирование внешней 

политики РК, политико-дипломатическом признании, о 

казахстанской модели вхождения в мировое сообщество. 

Изучает место и роль Казахстана в системе 

международных отношений, механизмы формирования 

внешней политики и создание внешнеполитической 

концепции, а также доктрину внешней политики РК. 

FPRK 

2307 

The foreign poli-

cy of the Republic 

of Kazakhstan 

Discipline gives an idea of the formation of the foreign policy 

of Kazakhstan, political and diplomatic recognition, of the 

Kazakhstan model of entry into the world community. He 

studies the place and role of Kazakhstan in the system of in-

ternational relations, the mechanisms for the formation of for-

eign policy and the creation of a foreign policy concept, as 

well as the doctrine of Kazakhstan’s foreign policy. 

RKEM

N 

2307 

Руханият 

қазақтардың 

этникалық 

мәдениетінің 

негізі 

Пән қазақ халқының рухани мәдениеті, ұрпақтар 

сабақтастығы, мәдениеттің дамуы және оның негізгі 

элементтері туралы түсінік береді. Қазақ халқының салт-

дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарының негізі ретінде 

руханилықты зерттейді. Ғасырлар бойы көбейген және 

қазіргі қазақстандық қоғамның негізі болған рухани 

құндылықтарды қарастырады. 

ON 7 

ON 8 

DOEK

K 

2307 

Духовность как 

основа 

этнической 

культуры 

казахов 

Дисциплина дает представление о духовной культуре 

казахского народа, преемственности поколений, развитии 

культуры и ее основных элементов. Изучает духовность 

как основу традиций и обычаев казахского народа. 

Рассматривает духовные ценности, которые 

преумножались на протяжении веков и стали основой 



современного казахстанского общества.  

 SBEC

K 

2307 

Spirituality as the 

basis of ethical 

culture of Ka-

zakhs 

Discipline gives an idea of the spiritual culture of the Kazakh 

people, the continuity of generations, the development of cul-

ture and its basic elements. Studies spirituality as the basis of 

the traditions and customs of the Kazakh people. It considers 

spiritual values that have multiplied over the centuries and 

became the basis of modern Kazakhstani society 

 

 

Тарих 

теориясы мен 

әдіснамасы / 

Теория и 

методология 

истории 

КП/ЖОО 
ПД/ВК 

ShEE

MBGZ

h 2301 

Шығыс Еуропа 

елдерінің 

мәдениеті, білім 

және ғылым 

жүйесі (XX-XXI 

ғғ.) 

Пән Шығыс Еуропа елдерінің мәдениетін, білімін және 

ғылымын дамытудың негізгі белгілерін, сипаттамаларын, 

жетістіктері мен проблемаларын зерделеуге және зерттеу 

нәтижелері бойынша Қазақстан мен Шығыс Еуропа 

елдерінің арасындағы мәдени, білім беру және ғылыми 

байланыстың өзіндік бағдарламасын құруға мүмкіндік 

береді. 

5 3 ON 3 
ON 5 

ON 8 

ON 9 

KONS

VE 

2301 

Культура, 

образование и 

наука стран 

Восточной 

Европы (XX-

XXI вв.) 

Дисциплина дает возможность изучить основные черты, 

особенности, достижения и проблемы развития культуры, 

образования и науки восточноевропейских стран, по 

итогам изучения сформировать собственную программу 

межкультурной, образовательной и научной 

коммуникации между Казахстаном и странами Восточной 

Европы. 

CE-

SEE 

2301 

Culture, education 

and science of East-

ern Europe (XX-

XXI cent.) 

Discipline makes it possible to study the main features, features, 

achievements and problems of the development of culture, education 

and science of Eastern European countries, and, based on the results of 

the study, form their own program of intercultural, educational and 

scientific communication between Kazakhstan and Eastern Europe. 
БП/ЖОО

К 
БД/ВК 

AAGT 

1213 

Әлем 

аймақтарының 

геосаяси 

тұжырымдамала

ры 

Пән географиялық детерминизм туралы түсінік береді, 

оның геосаяси ойдың басталуындағы рөлі. Жаһандық 

саяси дағдарыстарды, геосаяси мектептерді зерттейді: 

неміс, англо-американдық, қытай, орыс. Қазіргі әлемнің 

және аймақтардың геосаяси дамуын ғылыми талдау 

дағдыларын қалыптастырады, бұл олардың әрі қарай даму 

моделін құруға мүмкіндік береді. 

3 2 

 

ON6 

 

 

GKR Геополитически Дисциплина дает понимание географического 



M 

1213 

е концепции 

регионов мира 

детерминизма, его роли в формировании начала 

геополитической мысли. Изучает глобальные 

политические кризисы, геополитические школы: 

немецкая, англо-американская, китайская, русская. 

Формирует навыки научного анализа геополитического 

развития современного мира и регионов, что позволяет 

создавать модель их дальнейшего развития. 

БД/ВК GCR

W 

1213 

Geopolitical con-

cepts of the re-

gions of the world 

Discipline gives an understanding of geographical determin-

ism, its role in shaping the beginning of geopolitical thought. 

Studies global political crises, geopolitical schools: German, 

Anglo-American, Chinese, Russian. Forms the skills of scien-

tific analysis of the geopolitical development of the modern 

world and regions, which allows you to create a model of their 

further development. 

 

 

 

 

Мамандану 

аймағы 

елдерінің саяси 

экономикалық 

және мәдениет 

дамуы /  

Политическое, 

экономическое и 

культурное 

развитие стран 

региона 

КП/ЖОО

К 
ПД/ВК 

MAET

ShE 

3302 

Мамандану 

аймағы 

елдерінің 

тарихы: Шығыс 

Еуропа 

Пән Шығыс Еуропа елдері туралы географиялық 

жағынан, конфигурациясы, территорияның көлемі, табиғи 

ресурстарға бай-лығы бойынша түсінік береді; климат, 

табиғи аймақтар; экономика және урбанизация деңгейі; 

өндіріс саласы және шаруашылық құрылымы; халық 

құрамы. Саяси жүйедегі өзгерістерді, дағдарыстарды, 

экономикалық реформаларды қарайды. 

5 6 ON 2 

ON 6 

ON 8 
ON 9 

 

 

ISRSV

E 3302 

История стран 

региона 

специализации: 

Восточная 

Европа 

Дисциплина дает представление о странах Восточной 

Европы по географическому положению, конфигурации, 

размерам территории, богатству природными ресурсами; 

климат, природные зоны; экономика и уровень 

урбанизации; отрасли производства и структура 

хозяйства; состав населения. Рассматривает изменения в 

политической системе, кризисы, экономические реформы. 

HRSE

E 3302 

The history of the 

region specializa-

tion: Eastern Eu-

rope 

Discipline gives an idea of the countries of Eastern Europe in 

terms of geography, configuration, size of the territory, wealth 

of natural resources; climate, natural areas; economy and level 

of urbanization; industries and structure of the economy; 

composition of the population. Considers changes in the polit-



ical system, crises, economic reforms. 
КП/ЖОО

К 
ПД/ВК 

MAEE
ESOY 

4303 

Мамандану 
аймағы елдерінің 

этноәлеуметтік, 

этно-саяси және 
өркениеттік 

үрдістері 

Пән аймақ елдері халықтарының этникалық шығу тегі 
мәселелерін, аймақтың саяси дамуы – Шығыс Еуропа ХХ, XXI 

ғасырлардың 2 жартысындағы, қазіргі кезеңдегі елдердің 

экономикалық, саяси, мәдени дамуын зерттейді. Шығыс 
Еуропа елдерінің Қазақстан Республикасымен өзара қарым-

қатынасы қарастырылады. 

5 7 ON 2 
ON 6 

ON 8 

ON 9 

 

EEZPS

RS 
4303 

Этносоциальные

, 

этнополитически

е и 

цивилизационны

е процессы в 

странах региона 

специализации  

Дисциплина изучает вопросы этнического происхождения 

народов стран региона, политическое развитие региона – 

Восточная Европа во 2 половине XX, XXI веков, 

экономическое, политическое, культурное развитие стран 

на современном этапе. Рассматривается взаимоотношения 

стран Восточной Европы с Республикой Казахстан.  

EECRS  

4303 
Ethnosocial, eth-

no-political and 

civilizational pro-

cesses in the re-

gion specializa-

tion 

Discipline studies the issues of the ethnic origin of the peoples 

of the region, the political development of the region - Eastern 

Europe in the 2nd half of the XX, XXI centuries, the econom-

ic, political, cultural development of countries at the present 

stage. We consider the relationship of Eastern Europe with the 

Republic of Kazakhstan. 
БП/ЖООК  

БД/ВК 
AOT 

4217 

Әлемдік 

өркениеттер 

 тарихы  

 

 

 

 

 

 

Пән өркениет термині, оның түрлері, түрлері туралы 

түсінік береді. Ол өркениеттік теорияларды қалыптастыру 

мәселесін қарастырады: неолит, түркі, христиан, ислам, 

отырықшы ауыл шаруашылығы, көшпелі, индустриалды 

өркениеттер дәуірі. Ол адамзат қоғамының дамуы, табиғи 

байлықтың дамуы, демографиялық және этникалық 

процестер сияқты өзекті мәселелерді зерттейді, бұл 

аймақтарды және олардың ерекшеліктерін зерттеу 

әдістерінің жиынтығын жақсартуға мүмкіндік береді. 

5 5 ON 4 

 



IMС 

4217 

История  

мировых  

цивилизаций 

Дисциплина дает понимание термина цивилизация, ее 

виды, типы. Рассматривает проблему становления 

цивилизационных теорий: неолитическая, тюркская, 

христианская, исламская, оседло-земледельческая, 

кочевая, эпоха индустриальных цивилизаций. Исследует 

такие актуальные вопросы, как процесс развития 

человеческого общества, освоение природных богатств, 

демографические и этнические процессы, что позволяет 

лучше оснастить набор методов изучения регионов и их 

специфики. 

 WCH 

4217 

World Civiliza-

tions History 

 

Discipline gives an understanding of the term civilization, its 

types, types. He considers the problem of the formation of 

civilizational theories: Neolithic, Turkic, Christian, Islamic, 

settled agricultural, nomadic, the era of industrial civiliza-

tions. He studies such topical issues as the development of 

human society, the development of natural wealth, demo-

graphic and ethnic processes, which makes it possible to bet-

ter equip a set of methods for studying regions and their spe-

cifics. 
КП/ТК 

ПД/КВ 
MEK 

3304 

"Мәңгілік ел" 

құндылықтары  

Пән "Мәңгілік ел" ұлттық идеясының мазмұны, мәні: 

тарихи сабақтастық, қазақ мәдениеті, еркіндік, бірлік, 

мықты мемлекет, жоғары мақсаттар туралы түсінік 

береді. "Мәңгілік ел" Патриоттық актінің тарихи мәнін, 

уақыт сынағынан өткен Қазақстандық жол тәжірибесін 

зерделейді. 

3 7 ON 3 

 

CME 

3304 

Ценности 

"Мәңгілік ел" 

Дисциплина дает представление о содержании, значении 

национальной идеи «Мәнгілік ел»: историческая 

преемственность, казахская культура, свободолюбие, 

единство, сильное государство, высокие цели. Изучает 

историческое значение патриотического акта «Мәнгілік 

ел», опыт казахстанского пути, выдержавший испытание 

временем. 

VME Values of Discipline gives an idea of the content, the value of the na-



3304 "Mangilik El" tional idea “Mungіlіk el”: historical continuity, Kazakh cul-

ture, love of freedom, unity, a strong state, high goals. He 

studies the historical significance of the patriotic act 

“Mәngіlіk el”, the experience of Kazakhstan’s way that has 

stood the test of time. 

THT 

3304 

Түркі 

халықтарының 

тарихы 

Пән дереккөздерді, кезеңділікті, негізгі түркі халықтары 

мен олардың өмір сүруінің этномәдени ареалдарын, түркі 

халықтарының этногенезін, халықтардың ұлы қоныс 

аударуын, түркілердің көршілермен қарым-қатынасын 

(Қытай, Византия, Иран), Қазақстан аумағында Түркі 

мемлекеттерінің дамуын: хазарлар, Бұлгарлар, оғыздар, 

қыпшақ, Сельджуктар, Осман империясы ашады. Түркі 

халықтарының әлемдік мәдениеттің дамуына қосқан 

үлесі. 

ON 2 

 

ITH 

3304 

История  

тюркских  

народов 

Дисциплина раскрывает источники, периодизация, 

основные тюркские народы и этнокультурные ареал их 

проживания, этногенез тюркских народов, великое 

переселение народов, взаимоотношение тюрков с 

соседями (Китай, Византия, Иран), развитие тюркских 

государств на территории Казахстана: Хазары, Булгары, 

Огузы, Кипчаки, Сельджуки, Османская империя. Вклад 

тюркских народов в развитие мировой культуры.  

  

  HTP 

3304 

History of Turkic 

peoples 

Discipline reveals the sources, periodization, the main Turkic 

peoples and the ethnocultural area of their residence, the eth-

nogenesis of the Turkic peoples, the great migration of peo-

ples, the relationship of the Turks with their neighbors (China, 

Byzantium, Iran), the development of the Turkic states in Ka-

zakhstan: the Khazars, Bulgars, Oguzes, Kipchaks, Seljuks, 

Ottoman Empire. The contribution of the Turkic peoples in 

the development of world culture. 

  

 

 

 

БП/ТК 
БД/КВ 

AKOR

A 4218 
Аймақтық 

қақтығыстар 

және оларды 

Пән аясында қазіргі қақтығыстар адамзатқа қауіп 

төндіретін әлемдегі тұрақсыздық орталықтары ретінде 

қарастырылады. Пәннің негізгі міндеттері - тарихи 

5 7 

 

ON 2 

ON 3 

ON 5 



 

Аймақтанушын

ың 

аналитикалық 

жұмысы /  

Аналитическая 

работа  

регионоведа 

реттеудің 

әдістері  

процесстегі қазіргі қақтығыстар, жанжалды шешудің 

жолдары, жанжалдарды шешудің әдіснамалық 

принциптері туралы білім алу, бұл аймақтық маманға 

аймақтардағы жанжалдарды диагностикалау мен алдын-

алудың өзіндік жүйесін құруға және қолдануға мүмкіндік 

береді. 

ON 6 

ON 8 

 

RKM

U 

4218 

Региональные 

конфликты и  

методы их  

урегулирования 

В рамках дисциплины рассматриваются современные 

конфликты, как очаги нестабильности в мире, создающие 

угрозу человечеству. Основные задачи дисциплины 

заключаются в получении знаний о современных 

конфликтах в контексте исторического процесса, путях 

решения конфликта, методологических принципах 

конфликтологии, что позволяет регионоведу создавать и 

применять на практике собственную систему диагностики 

и предупреждения конфликтов в регионах. 

RCMR
T  

4218 

Regional conflicts 

and methods to 

resolve them 

In the framework of the discipline, contemporary conflicts are 

considered as centers of instability in the world that pose a 

threat to humanity. The main objectives of the discipline are 

to gain knowledge about modern conflicts in the context of 

the historical process, ways to resolve the conflict, methodo-

logical principles of conflict resolution, which allows the re-

gional specialist to create and put into practice his own system 

for diagnosing and preventing conflicts in the regions. 

KAUU

TET 

4218 

Қазіргі әлемдегі 

үлттық үрдістер 

тұрғысындағы 

этникалық  

терроризм  

Пән әлеуметтік-саяси ойдағы «террор» және «терроризм» 

терминдері туралы түсінік береді. Қазіргі терроризм 

типологиясын ашады. «Саяси радикализм», «саяси 

экстремизм» және «терроризм» қазіргі саяси ғылым 

санаты ретінде зерттейді. Этникалық терроризм нақты 

мысалдарда және оның терроризмнің басқа түрлерінен 

айырмашылығы болып табылады. 

ON 8 

 

ETKN

PSM 

4218 

Этнический 

терроризм в 

контексте 

Дисциплина дает представление о терминах: «террор» и 

«терроризм» в социально-политической мысли. 

Раскрывает типологию современного терроризма. 

  



национальных 

процессов 

современного 

мира 

Изучает «политический радикализм», «политический 

экстремизм» и «терроризм» как категории современной 

политической науки. Представляет этнический терроризм 

на реальных примерах и его отличие от других видов 

терроризма. 

 ETCN

PMW 

4218 

Ethnic terrorism 

in the context of 

the national pro-

cesses of the 

modern world 

Discipline gives an idea of the terms: “terror” and “terrorism” 

in socio-political thought. Reveals the typology of modern 

terrorism. Studies "political radicalism", "political extremism" 

and "terrorism" as a category of modern political science. 

Represents ethnic terrorism on real examples and its differ-

ence from other types of terrorism. 

  

КП/ЖО

ОК  

ПД/ВК 

 

AAAZ

hBP 

4305 

Аймақтанушын

ың ақпаратты-

аналитикалық 

жұмысы 

бойынша  

практикум  

Пән әдіснамалық, технологиялар саласындағы және 

аймақтық зерттеуде аналитикалық жұмысты 

ұйымдастыру, аймақтық зерттеушінің кәсіби қызметін 

әлеуметтік-зерттеу, ақпараттық-талдамалық қамтамасыз 

ету саласындағы кәсіби білім, дағдылар мен дағдылардың 

кешенін құрайды. 

5 7 ON 7 

 

PIARR 

4305 

Практикум по 

информационно-

аналитической 

работе  

регионоведа 

Дисциплина формирует комплекс профессиональных 

знаний, умений и навыков в области методологии, 

технологии и организации аналитической работы в 

изучении регионов, проведения социологических 

исследований, информационно-аналитического 

обеспечения профессиональной деятельности 

регионоведа. 

WIAW

S 

 4305 

Workshop on In-

formation - ana-

lytical work of 

specialist 

Discipline forms a complex of professional knowledge, skills 

and abilities in the field of methodology, technology and or-

ganization of analytical work in the study of regions, conduct-

ing sociological research, information and analytical support 

for the professional activity of a regionalist. 

 КП/ЖО

ОК  

ПД/ВК 

 

 Өндірістік 

практикасы 

Диплом 

алдындағы 

Өндірістік практика ұйымдастыру іс-шаралары мен 

тікелей практика базасындағы жұмысты қамтиды. 

Практика барысында білім алушылар кәсіпорыннан 

практика жетекшісімен және кәсіпорын қызметкерлерінің 

12 8 ON 6-7 

ОК 1-5 



практика басшылығымен одан әрі жүргізеді: мәтіндерге, ақпарат 

пен құжаттарға реферат жасайды, ұйымның құрылымы 

мен қызметімен танысады, мәтіндерді құрастырады және 

редакциялайды, кеңес береді. 

 Производственн

ая практика 

Преддипломная 

практика 

Производственная практика включает в себя 

организационные мероприятия и работу непосредственно 

на базе практики. В процессе практики, обучающиеся под 

началом руководителя практики от предприятия и под 

руководством сотрудников предприятия в дальнейшем 

ведут: реферирование текстов, информации и 

документации, знакомятся со структурой и деятельностью 

организаций, составляют и редактируют тексты, 

консультируют. 

Шетел 

халықтары және 

аймақтық 

аспектілері / 

Зарубежные 

народы и  

региональные 

аспекты 

КП/ТК 
ПД/КВ 

BEMT 

4307 

Батыс елдер 

мәдениетінің  

тарихы 

Пән ғылыми-техникалық өркениет пен рухани 

мәдениетке, еуропалық мәдениеттердің негізгі белгілері: 

рационализм, гуманизм, тарихшылдық, антикалық және 

христиан мәдениетінің Еуропа мәдениетіне әсері туралы 

түсінік береді. Адам-ұйым, адам-масса, БАҚ-тың және 

мәдениетті дамытудағы әлеуметтік коммуникацияның 

рөлін адам ретінде қарастырады. 

5 7 ON 4 

 

IKZ 

4307 

История  

культуры Запада 

Дисциплина дает представление о научно-технической 

цивилизации и духовной культуре, об основных чертах 

европейской культуры: рационализм, гуманизм, 

историчность, о влиянии античного и христианского 

наследия на культуру Европы. Рассматривает образ 

человека как человека-организации, человека-массы, роли 

СМИ и социальной коммуникации в развитии культуры. 

HWC 

4307 

History of 

westem culture 

Discipline gives an idea about the scientific and technical civi-

lization and spiritual culture, about the main features of Euro-

pean culture: rationalism, humanism, historicity, and the in-

fluence of the ancient and Christian heritage on the culture of 

Europe. It considers the image of a person as a person-

organization, person-mass, the role of mass media and social 



communication in the development of culture. 

 
КП/ТК 

ПД/КВ 
ShEAS

KT 

4308 

Шет елдерінің 

әлеуметтік және 

саяси 

қатынастарының 

тарихы 

Пән XIX ғасырдың аяғы - XXI ғасырдың басындағы 

шетел мемлекеттерінің әлеуметтік-саяси тарихын ашады. 

Ол қазіргі және жаңа уақыт кезеңіндегі отарлық 

державалар мен олардың иеліктерінің ішкі саясаты 

туралы идеяны қалыптастырады, бұл қазіргі шетелдік 

мемлекеттердің даму ерекшеліктері мен ерекшеліктерін 

түсінуге, сондай-ақ олардың мемлекеттік құрылым 

моделінің одан әрі эволюциясын болжауға мүмкіндік 

береді. 

5 7 

 

ON 6 

 

ISPOZ

S 4308 

История  

социальных и 

политических 

отношений  

зарубежных 

стран 

Дисциплина раскрывает социальную и политическую 

историю зарубежных стран конца XIX – начала ХХI вв. 

Формирует представление о внутренней политике 

колониальных держав и их владений в Новое и Новейшее 

время, что позволяет понимать особенности и специфику 

развития современных зарубежных государств, а также 

прогнозировать дальнейшую эволюцию модели их 

государственного устройства. 

 HSPR

A 

4308 

The history of 

social and politi-

cal relations 

abroad 

Discipline reveals the social and political history of foreign 

countries of the late XIX - early XXI centuries. It forms the 

idea of the domestic policy of the colonial powers and their 

possessions in the New and the Newest time, which allows to 

understand the features and specifics of the development of 

modern foreign states, as well as to predict the further evolu-

tion of the model of their government. 

 КП/ЖО

ОК  

ПД/ВК 

 

 Өндірістік 

практикасы 

Өндірістік практика ұйымдастыру іс-шаралары мен 

тікелей практика базасындағы жұмысты қамтиды. 

Практика барысында білім алушылар кәсіпорыннан 

практика жетекшісімен және кәсіпорын қызметкерлерінің 

басшылығымен одан әрі жүргізеді: мәтіндерге, ақпарат 

пен құжаттарға реферат жасайды, ұйымның құрылымы 

мен қызметімен танысады, мәтіндерді құрастырады және 

5 7 ОК1-5 

ON 6 

 

 



редакциялайды, кеңес береді. 

 Производственн

ая практика 

Производственная практика включает в себя 

организационные мероприятия и работу непосредственно 

на базе практики. В процессе практики, обучающиеся под 

началом руководителя практики от предприятия и под 

руководством сотрудников предприятия в дальнейшем 

ведут: реферирование текстов, информации и 

документации, знакомятся со структурой и деятельностью 

организаций, составляют и редактируют тексты, 

консультируют. 

Халықаралық 

ынтымақтастығ

ы/ 

Международное 

сотрудничество 

КП/ТК 

ПД/КВ  
АТM-

HI 

4307 

Азия-Тынық 

мұхиты 

халықаралық 

ынтымақтастығ

ы 

Тәртіп бізге Азия-Тынық мұхиты аймағының әлемдік 

саясаттағы рөлін түсінуге мүмкіндік береді. APR - жаңа 

геосаяси билік орталығы. Азия-Тынық мұхиты елдерінің 

даму ерекшеліктері. Азия-Тынық мұхиты аймағының 

негізгі мәселелері. Қытай, Жапония сыртқы саясаты. 

КХДР мен Қырғыз Республикасының сыртқы саясаты. 

Вьетнам, Лаос, Камбоджа сыртқы саясаты. Малайзия, 

Индонезия, Филиппин сыртқы саясатының қалыптасуы. 

Үндістан, Пәкістанның сыртқы саясаты. Қазақстанның 

Азия-Тынық мұхиты аймағындағы саясаты. 

  ON 2 

ON 4 

ON 6 

ON 8 

МSS 

АТР 

4307 

Международное 

сотрудничество 

стран АТР 

Дисциплина позволяет понять роль АТР в мировой 

политике. АТР – новый геополитический центр силы. 

Особенности развития стран АТР. Основные проблемы 

АТР. Внешнеполитический курс Китая, Японии. Внешняя 

политика КНДР и КР. Внешняя политика Вьетнама, 

Лаоса, Камбоджи. Формирование внешней политики 

Малайзии, Индонезии, Филиппин. Внешняя политика 

Индии, Пакистана. Политика Казахстана в АТР. 

APIC 

4307 

 

Asia-Pacific 

International 

Cooperation 

Discipline allows us to understand the role of the Asia-Pacific 

region in world politics. APR is a new geopolitical center of 

power. Features of the development of Asia-Pacific countries. 

The main problems of the Asia-Pacific region. The foreign 

policy of China, Japan. Foreign policy of the DPRK and the 



Kyrgyz Republic. Foreign policy of Vietnam, Laos, Cambo-

dia. The formation of foreign policy of Malaysia, Indonesia, 

the Philippines. Foreign policy of India, Pakistan. The policy 

of Kazakhstan in the Asia-Pacific region. 
КП/ТК 

ПД/КВ  
HKSh

OAA 

4308 

Халықаралық 

қатынастар 

жүйесіндегі 

Орталық Азия 

аймағы 

Пән Орталық Азия аймағының әлемдік қауымдастықтағы 

орнын зерттейді, халықаралық жағдайға әсер ететін 

модернистік қозғалыстарды зерттейді. Аймақтың 

географиялық, тарихи, этникалық және әлеуметтік-

мәдени сипаттамалары. Қазіргі кезеңдегі Орталық 

Азияның геосаяси жағдайы. Орталық Азия 

мемлекеттерінің саяси және әлеуметтік-экономикалық 

дамуы, Орталық Азия елдерінің әлемдік және аймақтық 

көшбасшылармен геосаяси өзара іс-қимылына 

бағдарлануы. 

  ON 1 

ON 3 

ON 4 

ON 8 
 

CARS

MO 

4308 

Центрально-

азиатский 

регион в системе 

международных 

отношений 

Дисциплина изучает положение центральноазиатского 

региона в мировом сообществе, изучает модернистские 

течения, оказывающих влияние на международную 

ситуацию. Географические, исторические, этнические и 

социокультурные особенности региона. Геополитическое 

положение Центральной Азии на современном этапе. 

Вопросы политического и социально-экономического 

развития государств Центральной Азии, ориентирование 

в геополитическом взаимодействии стран ЦА с мировыми 

и региональными лидерами. 

CARSI

R 4308 

Central Asian re-

gion in the system 

of international 

relations 

Discipline studies the position of the Central Asian region in 

the world community, studies modernist movements that in-

fluence the international situation. Geographical, historical, 

ethnic and sociocultural characteristics of the region. The ge-

opolitical position of Central Asia at the present stage. Issues 

of political and socio-economic development of Central Asian 

states, orientation in the geopolitical interaction of Central 

Asian countries with world and regional leaders. 
КП/ЖО

ОК  
 Өндірістік Өндірістік практика ұйымдастыру іс-шаралары мен 5 7 ON 2 

ON 3 



ПД/ВК 

 
практикасы тікелей практика базасындағы жұмысты қамтиды. 

Практика барысында білім алушылар кәсіпорыннан 

практика жетекшісімен және кәсіпорын қызметкерлерінің 

басшылығымен одан әрі жүргізеді: мәтіндерге, ақпарат 

пен құжаттарға реферат жасайды, ұйымның құрылымы 

мен қызметімен танысады, мәтіндерді құрастырады және 

редакциялайды, кеңес береді. 

5-6 

ОК1-5 

 Производственн

ая практика 

Производственная практика включает в себя 

организационные мероприятия и работу непосредственно 

на базе практики. В процессе практики, обучающиеся под 

началом руководителя практики от предприятия и под 

руководством сотрудников предприятия в дальнейшем 

ведут: реферирование текстов, информации и 

документации, знакомятся со структурой и деятельностью 

организаций, составляют и редактируют тексты, 

консультируют. 

 

Этнология және 

рухани 

мәдениеттің 

теориялық 

мәселелері / 

Теоретические 

проблемы 

этнологии и 

духовной  

культуры  

 

 

 

 

 

 

 

БП/ТК 

БД/КВ 

 

 

 

 

 

 

  

AZA 

2219 

Аймақтық 

зерттеулердің 

әдістері 

Пән аймақтық зерттеу әдістері туралы түсінік береді: 

ауданның кешенді дамуын, ішкі байланыстарын, олардың 

өзара әрекеттесуін зерделеуге мүмкіндік беретін жүйелік 

талдау. Баланстық әдіс нарықтық мамандану салалары 

арасындағы оңтайлы арақатынасты таңдауға мүмкіндік 

береді. Экономикалық-географиялық әдістер 

шаруашылықтың кеңістіктік ұйымдастырылуын зерттеуге 

мүмкіндік береді. Картографиялық әдіс аймақ 

шаруашылығының кеңістіктік құрылымын ұсынуға 

береді. 

5 4 ON 7 
 

MRI 

2219 

Методы  

региональных 

исследований 

 

Дисциплина дает представление о методах региональных 

исследований: системный анализ, позволяющий изучить 

комплексное развитие района, внутренние связи и их 

взаимодействие. Балансовый метод позволяет выбрать 

оптимальное соотношение между отраслями рыночной 

специализации отраслями. Экономико-географические 

методы позволяют исследовать пространственную 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТМД тарихы 

/История СНГ  

организацию хозяйства. Картографический метод 

позволяет представлять пространственную структуру 

хозяйства региона. 

MRS 

2219 

Methods of 

Regional Studies 

Discipline gives an idea of the methods of regional studies: 

system analysis, which allows to study the complex develop-

ment of the region, internal relations and their interaction. The 

balance method allows you to choose the optimal ratio be-

tween the branches of market specialization and branches. 

Economic-geographical methods allow you to explore the spa-

tial organization of the economy. The cartographic method 

allows us to represent the spatial structure of the regional 

economy. 

БП/ЖО

ОК 

БД ВК 

 Өндірістік 

практикасы 

Өндірістік практика ұйымдастыру іс-шаралары мен 

тікелей практика базасындағы жұмысты қамтиды. 

Практика барысында білім алушылар кәсіпорыннан 

практика жетекшісімен және кәсіпорын қызметкерлерінің 

басшылығымен одан әрі жүргізеді: мәтіндерге, ақпарат 

пен құжаттарға реферат жасайды, ұйымның құрылымы 

мен қызметімен танысады, мәтіндерді құрастырады және 

редакциялайды, кеңес береді. 

3 4 ON 2 

ON 3 

ОК1-5 

Производственн

ая практика 

Производственная практика включает в себя 

организационные мероприятия и работу непосредственно 

на базе практики. В процессе практики, обучающиеся под 

началом руководителя практики от предприятия и под 

руководством сотрудников предприятия в дальнейшем 

ведут: реферирование текстов, информации и 

документации, знакомятся со структурой и деятельностью 

организаций, составляют и редактируют тексты, 

консультируют. 
БП/ТК 

БД/КВ 

 

ТМDT 

2219 

ТМД тарихы Тәртіп КСРО-ның күйреуінің себептерін түсінуді 

қамтамасыз етеді. Осы процесті және ТМД құруға ықпал 

ететін факторларды талдау дағдыларын игеру. ТМД-ның 

дамуы, кезеңдері: негізгі қатысушылар, қарама-

  ON 2 

ON 4 

ON 6 



қайшылықтарды шешу. ТМД аясындағы интеграциялық 

үрдістер: ҰҚШҰ, Кеден одағы, ЕурАзЭҚ. ТМД елдері 

үшін қиындықтар. ТМД елдерінің экономикалық, саяси 

және мәдени салалардағы ынтымақтастығы. ТМД 

мүшелерінің екіжақты қарым-қатынастары. 
БП/ТК 

БД/КВ 

 

ISNG 

2219 

История СНГ Дисциплина позволяет получить понимание причин 

распада СССР. Овладеть навыками анализа данного 

процесса и факторов, способствующих созданию СНГ. 

Развитие СНГ, этапы: основные участники, решение 

противоречий. Интеграционные тенденции внутри СНГ: 

ОДКБ, Таможенный Союз, ЕврАзЭС. Вызовы для стран 

СНГ. Сотрудничество стран СНГ в экономической, 

политической и культурной сферах. Двусторонние 

взаимосвязи членов СНГ. 
БП/ТК 

БД/КВ 

 

HCIS 

2219 

History of the CIS Discipline provides an understanding of the causes of the col-

lapse of the USSR. To master the skills of analysis of this pro-

cess and factors contributing to the creation of the CIS. CIS 

development, stages: main participants, resolution of contra-

dictions. Integration trends within the CIS: CSTO, Customs 

Union, EurAsEC. Challenges for the CIS countries. Coopera-

tion of the CIS countries in the economic, political and cultur-

al spheres. Bilateral relations of the CIS members. 

БП/ЖО

ОК 

БД ВК 

 Өндірістік 

практикасы 

Өндірістік практика ұйымдастыру іс-шаралары мен 

тікелей практика базасындағы жұмысты қамтиды. 

Практика барысында білім алушылар кәсіпорыннан 

практика жетекшісімен және кәсіпорын қызметкерлерінің 

басшылығымен одан әрі жүргізеді: мәтіндерге, ақпарат 

пен құжаттарға реферат жасайды, ұйымның құрылымы 

мен қызметімен танысады, мәтіндерді құрастырады және 

редакциялайды, кеңес береді. 

  ON 2 

ON 3 

ОК1-5 

 Производственн

ая практика 

Производственная практика включает в себя 

организационные мероприятия и работу непосредственно 

на базе практики. В процессе практики, обучающиеся под 



началом руководителя практики от предприятия и под 

руководством сотрудников предприятия в дальнейшем 

ведут: реферирование текстов, информации и 

документации, знакомятся со структурой и деятельностью 

организаций, составляют и редактируют тексты, 

консультируют. 

Вариативтік 

модульдер/Вари

ативный модуль 

(Minor) 

БП/ТК       

БД КВ 

3220 Дисциплина 1   5 5  

3221 Дисциплина 2   5 5  

Вариативтік 

модульдер/Вари

ативный модуль 

(Minor) 

БП/ТК       

БД КВ       

3222 Дисциплина 1   5 6  

3223 Дисциплина 2   5 6  

Қорытынды 

аттестаттау/ 

Итоговая 

аттестация 

КА/ИА  Дипломдық 

жұмысты, 

дипломдық 

жобаны жазу 

және қорғау 

немесе кешенді 

емтихан 

тапсыру / 

Написание и 

защита 

дипломной 

работы, 

дипломного 

проекта или 

подготовка и 

сдача 

комплексного 

экзамена 

 12 8  

 

ОК1 

ОК2 

ОК5 

ОК8 

    Барлығы/Итого 240   



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


