№ Пәннің атауы
п/п

1 1. Халықаралық
қатынастарды
ң
жүйелік
тарихы
Системная
история
международн
ых отношеий/
Systematic
History

2

Аймақтық
экономикалы
қ процестерді

ТАРИХ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ИНСТИТУТЫ
6М050500-Аймақтану мамандығы
Академиялық дәрежесі: 6М050500-Аймақтану мамандығы бойынша әлеуметтік ғылым магистрі
2017 жыл
1-курс
Пәннің мақсаты және
Негізгі бӛлімдер
Кр.
Сем. Пререкв Постре Пәнді оқытудан күтілетін
қысқаша мазмұны
сан
изиттер квизит нәтижелер (студенттердің
ы
тер
игеретін білімі, шеберліктері,
дағдылары және құзыретілік
тері
Магистранттарға
ХVШ ғ. аяғы мен XIX ғ. 3
1
Азия,
Саясат Магистрант «Халықаралық
халықаралық жүйелік
бірінші жартысын дағы
Африка тану.
қатынастардың жүйелік
тарихының мемлекеттікхалықаралық
және
Қазақс тарихы»пәнінің мақсаты мен
ұйымдасқан ӛркениеттің
қатынастар(1789-1856
Еуропа
танның міндеттерін түсіну керек;
дамуымен қатар жүретін
жж.).XIX ғ. ортасынан
мен
қазіргі пәннің нысаны мен обьекті
үрдіс екені туралы түсінік Бірінші
дүниежүзілік
Америка заман
туралы тереңдетілген білім алу
беру және ежелгі, орта
соғыстың
аяқталуына
елдеріні тарихы керек және оны зерттеу
ғасырлар, жаңа және
дейінгі
халықаралық
ң ежелгі,
тәсілдерін ұйрену керек;пәннің
қазіргі заман тарихы
қатынастар(1856-1918
орта
спецификасы мен аймақтану
кезіндегі ұлы
жж.).
ғасырла
мамандығы бойынша оқылатын
державалардың сыртқы
1918-1945
жж.
р, жаңа
пәндер циклінде орнын
саясаты мен халықаралық халықаралық қатынастар
және
белгілеуі қажет, сонымен
қатынастардағы негізгі
XX ғ. екінші жартысы
қазіргі
қатархалықаралық
оқиғалармен және оларды мен XXI ғ. басындағы
заман
қатынастардың жүйелік
бұл мәселелерді
халықаралық қатынастар
тарихы
тарихын зерттеудіңәдістері мен
зерттеудің методологиясы
әдіснамасын игеруі керек.
мен әдістемесімен
таныстыру.
Пәнді
оқытудың Қазіргі заманғы
3
1
АймақЗертте Магистрант «Аймақтық
мақсаты–
аймақтық экономикалық
тық
у
экономикалық үрдістерді
магистранттарғақазіргі
үрдістер.
эконоаймағы зерттеу методологиясы»пәнінің

зерттеу
методологияс
ы
/Методология
исследования
экономически
х
региональных
процессов/
The research
methodology
of economic
regional
processes
1. Магистрлік
3
диссертациян
ың ғылымиәдістемелік
негіздері
/
Научнометодические
основы
магистрской
диссертации/
Scientific and
methodical
basis
of
master’s
dissertation

заманғы
аймақтық Аймақтық экономикалық
экономикалық
үрдістер үрдістерді зерттеу
туралы
түсінік
беру методологиясы
жәнеаймақтық
экономикалық үрдістерді
зерттеу
методологиясымен
таныстыру.

микалық
үрдіс
тер

-ның
эконом
и-касы

мақсаты мен міндеттерін түсіну
керек; пәннің нысаны мен
обьекті туралы тереңдетілген
білім алу керек және аймақтық
экономикалық үрдістерді
зерттеу тәсілдері мен
методологиясын ұйрену
керек;пәннің спецификасы мен
аймақтану мамандығы
бойынша оқылатын пәндер
циклінде орнын белгілеуі
қажет.

Курс ғылыми-зерттеу
жұмысының методикасы
мен методологиясын
қарастырады. Сондай-ақ,
бұл пән магистранттардың
ізденіс жолдарына,
жұмыстың жазылуы мен
ӛңделуіне бағыт-бағдар
беретін пән болып
табылады. Бағдарлама
мынадай мақсаттарды
алға тартады:ғылымизерттеу ісін ӛзіндік түрде
жүргізуге баулу;
материалдармен
логикалық және жүйелі
тәртіпте жұмыс істеу
қабілетінарттыру;ғылыми

Ғылымн
ың
тарихы
және
философ
иясы/
История
и
философ
ия
науки/
History
and
science
philosop
hy
Зерттеул
ер әдісі

Магист
рлік
диссер
тациян
ы
қорғау

«Әдіснама, әдіснамасы, ғылыми
зерттеу, парадигма,
ғылыми
қызметкер,
ғылыми-зерттеу
ұжымы,
ғылыми
жоба,
зерттеушілік мәдениет» сияқты
пәннің
ғылыми
аппаратын
меңгеру,
нақтылы
аймақтанулық
зерттеу
барысындағы міндеттерді шешу
үдерісінде теориялық білімді
тиімді пайдалануға баулу; алған
білімдер,
іскерліктер
мен
дағдылар
аймақтану
саласындағы зерттеуде және
білім беру жүйесінде қолдануға
үйрету.
Ғылыми
зерттеуді
жүргізу әдістемесін жасай алу;
Аймақтанулық
зерттеуіңіздің

Диссертацияквалификациялық
ғылыми жұмыс ретінде.
Диссертация
ғылыми
шығарма
ретінде
Диссертациялық
жұмыстың кӛптүрлілігі
және оларға қойылатын
талаптар.
Ғылыми
зерттеудің
кезеңдері
және
құрылымы.
Ғылыми
шығармашылықтың
методологиялық
және
методикалық
негізі.Ғылыми
таным
әдістері. Диссертацияны
жазуға
дайындық.

4 2. Әлемдік
экономика
және
халықаралық
3. экономикалы
қ қатынастар/
Мировая
экономика и
международн
ые
экономически
е отношения/
The
world
economy and
international

зерттеу
жаңалығын
анықтауға,
сараптауға
үйрету;ғылыми
жұмыстағы сауаттылық,
мәдени-этикалық
нормаларды ұстану мен
жұмыс дұрыс рәсімдеуге
бағыт беру;автордың ӛз
позициясын
қорғай
алатын дәрежеге кӛтеру;
магистрлік диссертацияны
даярлауға
дайындық
болып табылады.

Диссертацияның
қолжазбасы.
Диссертациялық
безендіру.
Магистрлік
диссертацияның қорғалу
тәртібі.
Кандидаттық
және
докторлық
диссертацияны
қорғау
тәртібі

мен
методол
огиясы/
Методик
аи
методол
огия
исследо
вания

Әлемдік экономикалық
қатынастардың дамуына
әсер тетуші факторлар
мен олардың даму
заңдылықтарына деректер
мен тарихнамалық
зерттеулер негізінде
талдау бере отырып
қазіргі кезеңдегі
дамуларына сипаттама
беру, ӛзара экономикалық
қатынастардың
маңыздылығы мен даму
тарихын сараптау.

Әлемдік экономикалық
процестер мен оның
даму
заңдылықтары;
экономикалық
келісімдер мен ӛзара
қарым-қатынас
жасау
негізіндегі
шарттар.
Экономикалық
халықаралық ұйымдар,
олардың
қызметі,
мақсаты
мен
мәні.
Қазіргі
халықаралық
экономикалық
байланыстар:тарихы мен
келешегі

Эконом
ика
тарихы;
Менедж
мент.
Халықар
алық
қатынас
тар
тарихы

Дипло
матия
тарихы
Халық
аралық
локалд
ы
тарих.

әдістемелерін анықтау;
Ғылыми зерттеу барысында
теориялық
білім
кӛздерін
іздестіре және таба білу;
Аймақтанулық
зерттеулеріңіздің
ұғымдықтерминологиялық
аппаратын
құрастыру.
Әрбір магистрант ӛз зерттеу
тақырыбыңыздың ӛзектілігін,
мақсаты мен міндетін және т.б.
қажетті
ғылыми
зерттеу
әрекетін негіздеуге және топта
талқылауға даярлау. Ғылыми
зерттеу нәтижелерін практикаға
ендіре білу, мақала жазу мен
магистрлік
диссертацияны
жазуға даярлау.
Халықаралық дамудағы
экономикалық байланыстардың
маңызы мен орнын білуге;
экономикалық байланыстардың
маңыздылығын деректер мен
келісімшарттар негізінде талдап
түсінуге; халықаралық
ұйымдардың орны мен
қызметін талдауға және қазіргі
халықаралық экономикалық
қатынастардың мәнін аша
отырып меңгеруге мүмкіндік
ала отырып талдай алады.
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economic
relations
Аймақтанудағ
ы
қазіргі
технологияла
р/
Современные
технологии в
регионоведен
ии/
Modern
technologies in
Area Studies

Аймақтанудың
зерттеу
жұмысының әдіснамасы
мен
әдістемесінің
негіздерін
үйрету;
магистранттың
дүниеге
деген ғылыми кӛзқарасын
қалыптастыру; нақтылы
аймақтанулық
зерттеу
барысындағы міндеттерді
шешу
үдерісінде
теориялық білімді тиімді
пайдалануға баулу;
аймақтанулық зерттеудің
қазіргі
технологиялар
жӛніндегі
ұғымдарын,
зерттеу
іс-әрекетін
жоспарлау
және
ұйымдастыру дағдыларын
қалыптастыру, түлектерді
аймақтану
саласындағы
жаңа
технологиялармен
жұмыс жасауға бейімдеу,
тәжірибеде
қолдануға
үйрету. Заман талабына
сай жаңа технологияларды
ӛндіріске енгізе алу.

Қ Р мен алыс және
жақын шетелдегі
ғылыми-білімдік
ресурстар. Аймақтануды
жаңа технологиялық
тұрғыдан зерттеудің
ғылыми –ақпараттық
аппараты. Аймақтану
дың жаңа технологиялық
базасын жасау.
Библиографиялық тізім
құрастыру мен
безендіру. Аймақтану
дың жаңа технология
ларының негіздері:
тематикалық webресурстар. Бибиогра
фиялық кӛрсеткіштер
мен электрондық каталог
тарды қолдану: аймақ
тану мен халықаралық
қатынастар бойынша
жаңа технологиялық
ресурстар мен мәлім
еттер базасы. Ғалатор
желісіндегі жаңа шыққан
техникаларды оқып
меңгеру: ақпараттарды
ранжирлеу мен қолдану.
Жаңа технологияларға
қатысты, зерттеулерге

Ғылымн
ың
тарихы
және
философ
иясы/
История
и
философ
ия
науки/
History
and
science
philosop
hy
Аймақта
нуды
зерттеуд
ің
әдістеме
лік
негіздері
/
Методол
огическ
ие
основы
исследо
ваний в
регионо

Магист
рлік
диссер
тациян
ы
қорғау
дың
ғылым
и негізі

Алған білімдер, іскерліктер мен
дағдылар
аймақтану
саласындағы зерттеуде және
білім беру
ақпарат кӛздерімен жұмыс
істеуге
біліктілігін
қалыптастыру;
аймақтану
саласындағы
ақпараттарды сұрыптау мен
ғылыми-зерттеу жұмыстарын
қолдану
негіздері
туралы
түсінік беру;
аймақтанудың
ақпараттық
негіздерін зерттеудің дәстүрлі
және
инновациялық
стратегиясын;
зерттеу үдерісінде қазіргі
заманауи әдістер мен
ақпараттық технологияларды
қолдану жүйесін білу және
практикада қолдану әдісі,
аймақтанудың
негіздерінезерттеуді жүргізу
алгоритмі мен әдістемесін
жасай алу дағдысы;
зерттеу барысында теориялық
білім кӛздерін іздестіре және
таба
білу;
аймақтанудың
ақпараттық
кӛздеріне
сараптамалық
қорытынды
жасау, Зерттеу тақырыбыңыз
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Аймақтануды
ң ақпараттық
негіздері/
Информацион
ные основы
регионализац
ии/
Informational
basis
of
regionalization

Аймақтанудың
зерттеу
жұмысының
мәнін,
құрылымын
тануға
бағдарлау; аймақтанудың
зерттеу
жұмысының
әдіснамасы
мен
әдістемесінің негіздерін
үйрету;
магистранттың
дүниеге деген ғылыми
кӛзқарасын
қалыптастыру;нақтылы
аймақтанулық
зерттеу
барысындағы міндеттерді
шешу
үдерісінде
теориялық білімді тиімді
пайдалануға баулу;
аймақтанулық зерттеудің
ақпараттық
негіздері
жӛніндегі
ұғымдарын,
зерттеу
іс-әрекетін
жоспарлау
және
ұйымдастыру дағдыларын
қалыптастыру, түлектерді
аймақтану
саласындағы
ақпараттармен жұмысын
ұйымдастыруға дайындау,

қатысты білімдік webресурстар: Аймақтану
дағы қазіргі жаңа техно
логияларға катысты
интернет библиотека
лар:негізгі әдістемесі
мен құралдар
Қ Р мен алыс және
жақын шетелдегі
ғылыми-білімдік ресурс
тар. Аймақтануды
ақпараттық тұрғыдан
зерттеудің ғылыми –
ақпараттық аппараты.
Аймақтанудың ақпар
аттық базасын жасау.
Библиографиялық тізім
құрастыру мен безен
діру. Аймақтану дың
ақпараттық тұрғы дан
зерттеу негіздері:
тематикалық web-ресурс
тар. Бибиогра фиялық
кӛрсеткіштер мен элек
трондық ката логтарды
қолдану: аймақ тану мен
халықаралық қатынастар
бойынша ақпараттық
ресурстар мен мәлімет
тер базасы. Ғалатор
желісіндегі ақпараттарды
іздеу жұмысының тех
нологиясы: ақпарат

ведении

Ғылымн
ың
тарихы
және
философ
иясы/
История
и
философ
ия
науки/
History
and
science
philosop
hy
Аймақта
нуды
зерттеуд
ің
әдістеме
лік
негіздері
/
Методол
огическ

бойынша
ғылыми
мақала,
библиографиялық
кӛрсеткіш,
ғылыми-практикалық
конференцияға баяндама жасау.

Магист
рлік
диссер
тациян
ы
қорғау
дың
ғылым
и негізі
Аймақ
тарихы

Алған білімдер, іскерліктер мен
дағдылар
аймақтану
саласындағы зерттеуде және
білім беру
ақпарат кӛздерімен жұмыс
істеуге
біліктілігін
қалыптастыру;
аймақтану
саласындағы
ақпараттарды сұрыптау мен
ғылыми-зерттеу жұмыстарын
қолдану
негіздері
туралы
түсінік беру;
аймақтанудың
ақпараттық
негіздерін зерттеудің дәстүрлі
және
инновациялық
стратегиясын;
зерттеу үдерісінде қазіргі
заманауи әдістер мен
ақпараттық технологияларды
қолдану жүйесін білу және
практикада қолдану әдісі,
аймақтанудың
негіздерінезерттеуді жүргізу
алгоритмі мен әдістемесін
жасай алу дағдысы;
зерттеу барысында теориялық

тәжірибеде
үйрету.

7 1. Аймақтық
ислам: теория
және
практика
/Региональны
й
ислам:
теория
и
практика
/Regional
Islam: Theory
and Practice

қолдануға тарды ранжирлеу мен
қолдану. ймақтанулық
зерттеулерге қатысты
білімдік web-ресурстар:
Аймақтанулық зерттеуге
катысты интернет
библиотекалар:негізгі
әдістемесі мен құралдар

«Аймақтық ислам: теория
сы мен тәжірибесі» пәні
нің мақсаты – магистрант
тарды ислам тарихымен,
философия сымен, діни
ілімімен және исламдық
мәдениетпен, құқықтық
этикасымен, қазіргі
бағыттарымен таныстыру
болып табылады. Пәннің
мазмұны «Аймақтық
ислам: теориясы мен
тәжірибесі» пәніне
кіріспе. Аймақтанудың
конфессионалдық
факторы. Ислам дінінің
мәні мен мазмұны,
бағыттары, діни ғұрыптар
және т.б.тақырыптарды
құрайды.
8 2. ҚР
Пәнді оқытудың мақсаты 1.
миграцияық
қазіргі халықаралық
қауіпсіздігі:
қатынастардың
тарихы және дамуындағы миграциялық

2

1

Орта
ғасырла
р
тарихы
Қазақ.
тарихы,
Археоло
гия,
артбілім

Маман
дық
бойын
ша
электи
вті
курста
р,
Шетел
дік
тарихн
аманы
ң жаңа
бағытт
ары

білім кӛздерін іздестіре және
таба
білу;
аймақтанудың
ақпараттық
кӛздеріне
сараптамалық
қорытынды
жасау, Зерттеу тақырыбыңыз
бойынша
ғылыми
мақала,
библиографиялық
кӛрсеткіш,
ғылыми-практикалық
конференцияға баяндама жасау.
Магистранттарға аймақтық
ислам жӛнінде мағлұмат
беріледі;
аймақтық ислам тарихымен,
философиясымен, ислам
ӛркениетімен,
исламтанушы тарихи
мектептермен танысады, оның
кӛрнекті ӛкілдерін біледі,
магистранттар философиялықтарихи концепцияларды
талдауға үйренеді.
Аймақтық ислам тарихының
мәселелерін түсінуге
дағдыланады.

Әлемдік жүйенің ғалам
2
дануы мен аймақтандыру
проблема лары ( саяси,
әлеуметтік-экономика

1

Халықар
алық
қатынас
тар

Аймақ
тарихы
Демогр
афия.

Проблема бойынша негізгі
ғылыми әдебиеттерді, курс
бойынша берілетін деректер
мен әдебиеттерді, алынған

1- бӛлім. Исламдық діни
ілім: мәні және мазмұны
2 - бӛлім. Аймақтық
ислам: діни басқарма,
дінбасылар, мешіттер
және ғұрыптар

ие
основы
исследо
ваний в
регионо
ведении

1

қазіргі жайы/
Миграционна
я
безопас
ность
РК:
история и сов
ременность/
Migratory
safety of RK:
history
and
present

процестерді зерттеу және
олның тарихы мен қазіргі
жағдайына тоқталып ӛту 2.
үрдісінің әсер ету
факторларын анықтап,
дүниежүзілік ғылымда
қолданылатын арнайы
ұғымдар мен тәсілдердің
мазмұнын ашу болып
табылады. Пәнінің негізгі
міндеттері: ғаламдан
дыру, аймақтандыру
ұғымдарының негізгі
түсіндірмелерін анықтау;
ғаламдық үрдістер мен 3.
аймақтандырудың ӛзіне
сипаттама беру; ғаламдық4.
даму мен аймақтандыр
дың қалыптасуы мен
ықпал етуінің негізгі
факторларын табу;
5.
ғаламдандыру мен
аймақтандырудың
дүниежүзілік саясат
саласына ықпал етінің
негізгі бағыттарын
кӛрсету.

лық және мәдениӛркениеттік ӛлшемдері).
Ғаламдану проблемасы
ның теориялық мәселе
лері. Ғалам дандыру
мәнін сипаттау тәсілінің
кӛптүрлілігі.Ғаламдану
үрдісі туралы С.Хантинг
тонның теориялық
концепциялары.Ғаламда
нудың негізгі бағыттары
мен қайнар кӛздері.
Ғаламдану үрдісінің
сипаттамасы.
Ғаламдық, аймақтық
қауіпсіздікпроблемалары
Ментальдықнемесемәден
и идеологиялық
ғаламдану.Экономи калық ғаламдану.ТҰК.
Ақпараттық-байланысты
қғаламдану.Территориял
ықғаламдану.Этникалық
ғаламдану. Сепаратизм,
терроризм, нашақор
саудасы, ӛркениетаралық
қақтығыстар.
2 семестр

Ғылыми
зерттеулердің
негізі/
Основы

Аймақтарды
ғылыми Кіріспе.
Аймақтық 2
зерттеу
теориялық- үрдістерді
зерттеу
әдіснамалық
негіздері, әдістері туралы түсінік.
аймақтанудың зерттеудің Аймақтанулық

2

жүйесін
дегі
аймақта
рдың
ӛзекті
мәселері

Қазақс
тандағ
ы
этноста
р
тарихы
Халық
аралық
қатына
стар
тарихы

әдістемелік дағдыларды қазіргі
Ғаламдандыру
мен
аймақтандыру
үрдістерін
ӛзіндік талдауда пайдалана
білуі керек:
Қазіргі
саяси
жағдайды
талқылай алуды, Ғаламдандыру
үрдісі және аймақтандырудың
дамуының барысын түсінуді,
саяси жағдайларды болжамдай
және үлгілей алуды меңгеруі
керек.
Саяси
ғаламдану
жағдайындағы
Қазақстанның
басқа
елдермен
қарымқатынасын талдау әдістері мен
тәсілдеріне үйренеді.
Қазіргі ғалами әлемде
бағдарлана алуға қабілетті,
отандық және шетелдік
материалдар негізінде
теориялық және қолданбалы
зерттеулер жүргізу дағдысы бар
мамандар даярлау.

Ғылымн
ың
тарихы
және

Магистр
лік
диссерта
цияны

Қазақстан Республикасындағы
ғылымды дамыту стратегиясы,
аймақтанулық
зерттеудің
әдіснамасы мен әдістемесі

научных
исследований
/ Bases of
scientific
researches

құрылымын,
аймақтанудың зерттеудің
ғылыми аппаратын;
аймақтанудың зерттеу
сапасының ӛлшемдерін
анықтау кӛзделінген.
Аймақтық объектілерді
модельдеу жүйелік
методологиясы.
Жүйелерді модельдеу
математикалық және
статистикалық тәсілдері.
Аймақтық жүйелерді
модельдеу компьютерлік
технологиялары.
Аймақтар дамуының
ғылыми-салааралық
модельдері. Аймақтық
жүйелерді кешенді
модельдеу қажеттілігі.
Аймақтық жүйелердің
қызмет етуін
имитациялық модельдеу.
Аймақтардың қызметін
және дамуын
имитациялық модельдеу.
Аймақтық зерттеулердегі
дүниетанымдық
ғылымдық тәсілдер.
Аймақтық зерттеулердегі
статистикалық тәсілдер.
Аймақтарды зерттеудегі
әлеуметтік тәсілдер.

зерттеудің
ғылыми
аппараты.
Регионалистика
аймақтану ғылымының
зерттеу әдісі, әдіснамасы
ретінде.
Аймақтануды зерттеудің
жалпы ғылыми тәсілдері
Аймақтық
үдерістерді
зерттеудің
тарихи,
геосаяси, геоэкономика
ғылымдарымен
байланысы
Аймақтық
үдерістерді
зерттеудің
саяси
тәсілдері
Аймақтанудың
теориялық
негіздері.
Аймақтық
үрдістерді
зерттеуді
ақпарат,
мәлімет,
құжаттармен
қамтамасыз
ету.Аймақтанулық
зерттеудегі ақпараттың
шынайылығы мәселесі.
Құжаттық
деректерді
талдау
мәселесі.
Аймақтанулық
зерттеудің
құжаттық
деректері
және оның
түрлері.
Аймақтық
үрдістерді
зерттеуде
математикалық
,

философ
иясы/
История
и
философ
ия
науки/
History
and
science
philosop
hy
Зерттеул
ер әдісі
мен
методол
огиясы/
Методик
аи
методол
огия
исследо
вания

жазу
және
қорғау
дың
ғылыми
негізі
Аймақ
тарихы

жӛніндегі ұғымдарын, зерттеу
іс-әрекетін жоспарлау және
ұйымдастыру
дағдыларын
қалыптастыру,
түлектерді
аймақтану
саласындағы
ғылыми зерттеу жұмысын
ұйымдастыруға
дайындау,
тәжірибеде қолдануға үйрету.
Ғылыми
зерттеудің
құрылымын;
Ғылымизерттеудің
ғылыми
аппаратын;Ғылымизерттеулер
сапасының ӛлшемдерін игеруі
керек:Аймақтанулық ғылыми
зерттеуді жүргізу әдістемесін
жасай алу; Ғылыми зерттеу
барысында теориялық білім
кӛздерін іздестіре және таба
білу;
Ғылыми
зерттеу
нәтижелерін
практикаға
ендіре
білу,
магистрлік
диссертацияның қолжазбасын
қорғауға даярлау.
Ӛз
аймақтанулық
зерттеулеріңіздің
әдістерін
анықтау және кейбір әдістерді
(контент-талдау,
жүйелі
талдау, факторлық талдау) ӛз
таңдауларыңыз
бойынша
сипаттау.

Аймақтық зерттеулердің
тәсілдерін кешендеу.
Аймақтардың кешенді
эколого-әлеуметтікэкономикалық дамуы
және қоғамды
ұйымдастырудың
аймақтық жетілдіру
жолдары. Аймақтарды
ғылыми-салалықтан,
кешенді зерттеулерге
кӛшу алғышарттары.
2

Магистрлік
диссертациян
ың ғылымиәдістемелік
негіздері
/
Научнометодические
основы
магистрской
диссертации/
Scientific and
methodical
basis
of
master’s
dissertation

Курс ғылыми-зерттеу
жұмысының методикасы
мен методологиясын
қарастырады. Сондай-ақ,
бұл пән магистранттардың
ізденіс жолдарына,
жұмыстың жазылуы мен
ӛңделуіне бағыт-бағдар
беретін пән болып
табылады. Бағдарлама
мынадай мақсаттарды
алға тартады:ғылымизерттеу ісін ӛзіндік түрде
жүргізуге баулу;
материалдармен
логикалық және жүйелі
тәртіпте жұмыс істеу
қабілетінарттыру;ғылыми
зерттеу
жаңалығын
анықтауға,
сараптауға

статистикалық әдістерді
жинау және
қолдану
мәселесі. Аймақтанулық
зерттеудегі
ғылыми
нәтижелер алу мәселесі.
Болжамдарды (гипотеза)
тексеру. Аймақтанулық
зерттеудің
болжамын,
тұжырымдамасын және
жетекші
идеясын
құрастыру
қисыны.
Ғылыми
жобалар
құрастыру тәжірибелері.
Диссертацияквалификациялық
ғылыми жұмыс ретінде.
Диссертация
ғылыми
шығарма
ретінде
Диссертациялық
жұмыстың кӛптүрлілігі
және оларға қойылатын
талаптар.
Ғылыми
зерттеудің
кезеңдері
және
құрылымы.
Ғылыми
шығармашылықтың
методологиялық
және
методикалық
негізі.Ғылыми
таным
әдістері. Диссертацияны
жазуға
дайындық.
Диссертацияның
қолжазбасы.

Ғылымн
ың
тарихы
және
философ
иясы/
История
и
философ
ия
науки/
History
and
science
philosop
hy
Зерттеул
ер әдісі
мен
методол

Магистр
лік
диссерта
цияны
қорғау
дың
ғылыми
негігі;
Деректа
ну,
Тарихна
ма

«Әдіснама,
әдіснамасы,
ғылыми зерттеу, парадигма,
ғылыми қызметкер, ғылымизерттеу ұжымы, ғылыми жоба,
зерттеушілік
мәдениет»
сияқты
пәннің
ғылыми
аппаратын меңгеру, нақтылы
аймақтанулық
зерттеу
барысындағы
міндеттерді
шешу үдерісінде теориялық
білімді тиімді пайдалануға
баулу;
алған
білімдер,
іскерліктер мен дағдылар
аймақтану
саласындағы
зерттеуде және білім беру
жүйесінде қолдануға үйрету.
Ғылыми зерттеуді жүргізу
әдістемесін
жасай
алу;
Аймақтанулық зерттеуіңіздің
әдістемелерін анықтау;
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үйрету;ғылыми
жұмыстағы сауаттылық,
мәдени-этикалық
нормаларды ұстану мен
жұмыс дұрыс рәсімдеуге
бағыт беру;автордың ӛз
позициясын
қорғай
алатын дәрежеге кӛтеру;
магистрлік диссертацияны
даярлауға
дайындық
болып табылады.

Диссертациялық
безендіру.
Магистрлік
диссертацияның қорғалу
тәртібі.
Кандидаттық
және
докторлық
диссертацияны
қорғау
тәртібі

Араб әлемі:
тарихы мен
қазіргі
жағдайы/Араб
ский
мир:
история
и
современност
ь/ Arab World:
History
and
Modernity

Араб әлемі: тарихы мен
қазіргі жағдайы. Тарихы мен
келешегі. Араб әліемі: өткені
мен бүгіні. Араб
мемлекеттері:қалыптасуы
мен даму тарихына деректер
мен ғылыми зерттеулер
арқылы талдау. Араб
әлемінің әлемдік кеңістіктегі
орны мен маңыздылығы.

Араб әлемі:мәні мен 2
маңызы.
Қалыптасуы
мен даму кезеңдері. Араб
елдерінің халықаралық
аренадағы орны. Араб
ӛркениеті:деректермен
тарихнамалық зерттелуі.
Ғылыми
бибилиогра
фиялық шолу. Араб
ӛркениеті қазіргі орны.

Азия
елдерінің
саяси
мәдениеті/По

Пәнді оқытудың
мақсаты–
магистранттарды отарлық
бұғаудан босанған

Отарлық бұғаудан
босанған кезіндегі Азия
елдерінің саяси
мәдениетінің

огиясы/
Методик
аи
методол
огия
исследо
вания

2

Азия
және
Африка
елдеріні
ң
тарихы;
Халықар
алық
қатынас
тар
тарихы
Азия
және
Африка
елдері-

Ғылыми зерттеу барысында
теориялық білім кӛздерін
іздестіре және таба білу;
Аймақтанулық
зерттеулеріңіздің
ұғымдықтерминологиялық аппаратын
құрастыру.
Әрбір магистрант ӛз зерттеу
тақырыбыңыздың ӛзектілігін,
мақсаты мен міндетін және
т.б. қажетті ғылыми зерттеу
әрекетін негіздеуге
және
топта талқылауға даярлау.
Ғылыми зерттеу нәтижелерін
практикаға ендіре білу, мақала
жазу
мен
магистрлік
диссертацияны
жазуға
даярлау.
Диссерт
ациялық
жұмыс
жазу
дың
ғылыми
негізі
Диплом
атия
тарихы
Азия
елдерінің
саяси

Пәнді оқыту
нәтижесіндемагистрант
отарлық бұғаудан босанған
кезіндегі Азия елдерінің саяси

литическая
культура
стран Азии /
Political
culture
of
Asian
countries

кезіндегі Азия елдерінің
саяси мәдениетінің
қалыптасуымен
таныстыру, Қытай мен
Үндістан мемлекеттерінің
саяси мәдениеттерін
талдау негізінде олардың
саяси
мәдениеттерініңұқсастықт
ары мен ӛзгешіліктерін
кӛрсету.

қалыптасуы.
Ұлы Азия елдері - Қытай
мен Үндістанның саяси
мәдениеттерінің
ұқсастықтары мен
ӛзгешіліктері.

нің жаңа тарихы
тарихы

мәдениетінің қалыптасуын,.
Қытай мен Үндістанның
саяси мәдениеттерінің
ұқсастықтары мен
ӛзгешіліктерін білуі керек
және бұл елдердің қазіргі
кезеңдегі саяси мәдениетінің
дамуының жалпы бағыттары
мен пән бойынша
әдебиеттерді білуі қажет.
Пән
бойынша
арнайы
терминологияны;
Азия
елдерінің саяси мәдениетінің
қалыптасуына
байланысты
теорияларды, оларды зерттеу
және оқыту мәселелеріне
қатысты мәселелерді талдауда
сыни және ӛзіндік ойлаудың
тәсілдерін меңгеру керек; бұл
салаға
қатысты
тарихи
түсініктер
мен
категорияларды игеруі қажет.
Демогра Проблема бойынша негізгі
фия
ғылыми әдебиеттерді, курс
Аймақ
бойынша берілетін деректер
тарихы
мен әдебиеттерді, алынған
Қазақста әдістемелік
дағдыларды
ндағы
қазіргі Ғаламдандыру мен
этностар аймақтандыру
үрдістерін
тарихы
ӛзіндік талдауда пайдалана
білуі керек:
Қазіргі
саяси
жағдайды
талқылай
алуды,

5 1. Қазақстан
халқының
қалыптасуын
дағы
миграцияның
орны
(кеңестік
кезең)/ Роль
миграции
в
формировани
и населения

Пәнді оқыту барысындағы6.
Қазақстандағы 130 дан
астам ұлт ӛкілдерінің
қалыптасуы мен даму
7.
тарихы, олардың ӛткені
мен бүгіні туралы
деректер негізінде талдау
жасалынады
8.

Ғаламдандыру мәнін
сипаттау тәсілінің
кӛптүрлілігі.
Ғаламдану үрдісі туралы
С.Хантингтонның
теориялық
концепциялары.
Ғаламданудың негізгі
бағыттары мен қайнар
кӛздері. Ғаламдану
үрдісінің сипаттамасы.

Қазақта
н
республ
икасынд
ағы
миграци
ялық
қауіпсіз
дік
мәселел
ері:

Казахстана
(советский
перид)/
Migration role
in formation of
the population
of Kazakhstan
(Soviet before)

6 2. Аймақтық
демография/
3. Региональная
демография/
Regional
demography

тарихы
мен
қазіргі
жағдайы

Пәнді оқыту барысындағы9. Ғаламдандыру мәнін
Қазақстандағы 130 дан
сипаттау тәсілінің
астам ұлт ӛкілдерінің
кӛптүрлілігі.
қалыптасуы мен даму
10. Ғаламдану үрдісі туралы
тарихы, олардың ӛткені
С.Хантингтонның
мен бүгіні туралы
теориялық
деректер негізінде талдау концепциялары.
жасалынады
11. Ғаламданудың негізгі
бағыттары мен қайнар
кӛздері. Ғаламдану
үрдісінің сипаттамасы.

2

2

Қазақта
н
республ
икасынд
ағы
миграци
ялық
қауіпсіз
дік
мәселел
ері:
тарихы
мен
қазіргі
жағдайы

Ғаламдандыру үрдісі және
аймақтандырудың дамуының
барысын
түсінуді,
саяси
жағдайларды болжамдай және
үлгілей алуды
меңгеруі
керек.
Саяси ғаламдану
жағдайындағы Қазақстанның
басқа елдермен қарымқатынасын талдау әдістері
мен тәсілдеріне үйренеді.
Қазіргі ғалами әлемде
бағдарлана алуға қабілетті,
отандық және шетелдік
материалдар негізінде
теориялық және қолданбалы
зерттеулер жүргізу дағдысы
бар мамандар даярлау.
Аймақ
Проблема бойынша негізгі
тарихы
ғылыми әдебиеттерді, курс
Аймақт бойынша берілетін деректер
ың саяси мен әдебиеттерді, алынған
тарихы
әдістемелік
дағдыларды
қазіргі Ғаламдандыру мен
аймақтандыру
үрдістерін
ӛзіндік талдауда пайдалана
білуі керек:
Қазіргі
саяси
жағдайды
талқылай
алуды,
Ғаламдандыру үрдісі және
аймақтандырудың дамуының
барысын
түсінуді,
саяси
жағдайларды болжамдай және

7 1.

8

Азияның
экономикалы
қ және геосая
си кеңістігі/
/Экономичес
кое и геополи
тическое прос
транство
Азии/Asian
economical
and
geopo
litical space

Казахстанскороссийская
миграция
в
ХҮІІІ-ХХ
4. вв./ ХҮІІІ-ХХ
ғ.ғ.

Азия елдерінің әлемдік 12. Азия елдерінің даму
саяси картадағы орны мен кезеңдері мен қазіргі
мәнін аша отырып
жағдайы; Азия елдерінің
Азияның экономикалық
әлемдің саяси аренадағы
және геосаяси кеңістіктегі орнын ашып кӛрсету;
қазіргі жағдайына
Азияның геосаяси
деректер негізінде талдау кеңістіктегі орны және
жасай отырып
маңыздылығы; Азия
салыстырмалы түрде
елдерінің халықаралық
баяндау, келешегі мен
қарым-қатынастар
маңыздылығын түсіндіру
жүйесіндегі маңызды
мәселелерді шешуі
Қазақстан
13. Әлемдік жүйенің
Республикасындағы ішкі
ғаламдануы мен
және сыртқы
аймақтандыру
миграциялық процесстер, проблемалары ( саяси,
әсер етуші факторлар мен әлеуметтіконың мәнін тарихи
экономикалық және

2

2

Оқы
тылатын
аймақты
ң
экономи
касыОқ
ытылат
ын
аймақ
тарихы

Қазақта
н
республ
икасынд
ағы
миграци

үлгілей алуды
меңгеруі
керек.
Саяси ғаламдану
жағдайындағы Қазақстанның
басқа елдермен қарымқатынасын талдау әдістері
мен тәсілдеріне үйренеді.
Қазіргі ғалами әлемде
бағдарлана алуға қабілетті,
отандық және шетелдік
материалдар негізінде
теориялық және қолданбалы
зерттеулер жүргізу дағдысы
бар мамандар даярлау.
Эконом Азия елдерінің экономикасы
теория;
мен геосаяси кеңістіктегі орны
Менедж туралы деректерді меңгеру;
мент;
тарихнамалық
еңбектерге
Халықар шолу
жасай
отырып
алық
аннотация беру; геосаяси
экономи жағдайды талдау; Ғаламджану
калық
кезеңіндегі
экономикалық
қатынас даму ерекшеліктеріне талдау
тар
жасай отырып баяндау және
тарихы
жаңа тарихи құжаттар мен
баспасӛз
бетіндегі
материалдарды қолдану.
Проблема бойынша негізгі
ғылыми әдебиеттерді, курс
бойынша берілетін деректер
мен әдебиеттерді, алынған
әдістемелік
дағдыларды
қазіргі Ғаламдандыру мен

ҚазақстанРесей
миграциясы/
Kazakhstan–
Russian
migration in
XVIII-XX
centuries

құжаттар мен деректер
мәдени-ӛркениеттік
негізінде талдай отырып
ӛлшемдері).
еліміздің қауіпсіздігін 14. Ғаламдану
қамтамасыз ету
проблемасының
мәселелері талданады.
теориялық мәселелері.
Миграцияға әсер етуші
Ғаламдандыру мәнін
факторлар талданады.
сипаттау тәсілінің
кӛптүрлілігі.
15. Ғаламдану үрдісі туралы
С.Хантингтонның
теориялық
концепциялары.
16. Ғаламданудың негізгі
бағыттары мен қайнар
кӛздері. Ғаламдану
үрдісінің сипаттамасы.
17. Ғаламдық,
аймақтыққауіпсіздікпроб
лемалары.
18. Ментальдықнемесемәден
и-идеологиялық
ғаламдану.
19. Экономикалық
ғаламдану. ТҰК.
20. Ақпараттықбайланыстық
ғаламдану.Территориялы
қғаламдану.Этникалық
ғаламдану. Сепаратизм,
терроризм, нашақор
саудасы, ӛркениетаралық
қақтығыстар.
3 семестр

ялық
қауіпсіз
дік

аймақтандыру
үрдістерін
ӛзіндік талдауда пайдалана
білуі керек:
Қазіргі
саяси
жағдайды
талқылай
алуды,
Ғаламдандыру үрдісі және
аймақтандырудың дамуының
барысын
түсінуді,
саяси
жағдайларды болжамдай және
үлгілей алуды
меңгеруі
керек.
21.
Саяси ғаламдану
жағдайындағы Қазақстанның
басқа елдермен қарымқатынасын талдау әдістері
мен тәсілдеріне үйренеді.
Қазіргі ғалами әлемде
бағдарлана алуға қабілетті,
отандық және шетелдік
материалдар негізінде
теориялық және қолданбалы
зерттеулер жүргізу дағдысы
бар мамандар даярлау.

№ Пәннің атауы
п/п

1

2

Пәннің мақсаты және
қысқаша мазмұны

Негізгі бӛлімдер

Кр.
сан
ы

Сем. Пререкв
изиттер

Пострек Пәнді оқытудан күтілетін
визиттер нәтижелер (студенттердің
игеретін білімі, шеберліктері,
дағдылары және
құзыретіліктері
Азия
Аймақт Магистрант «Азияның
елдеріың саяси экономикалық және геосаяси
нің
тарихы
кеңістігі»пәнінің мақсаты мен
қазіргі
Диплом міндеттерін түсіну керек;
заман
атия
пәннің нысаны мен обьекті
тарихы. тарихы
туралы тереңдетілген білім
Халықар алу керек және Азияның
алық
экономикалық және геосаяси
локалды кеңістігінзерттеу тәсілдері мен
тарих
методологиясын ұйрену
керек;пәннің спецификасы
мен аймақтану мамандығы
бойынша оқылатын пәндер
циклінде орнын белгілеуі
қажет.
Азия
Азия
Магистрант «Таяу Шығыс
аймағы:тарихы мен қазіргі
және
және
Африка Африка жағдайы»пәнінің мақсаты мен
елдеріелдеріміндеттерін түсіну керек;
нің жаңа нің
пәннің нысаны мен обьекті
тарихы
қазіргі
туралы тереңдетілген білім
заман
алу керек және Таяу Шығыс
тарихы
аймағы:тарихы мен қазіргі
жағдайына талдау тәсілдері
мен методологиясын ұйрену
керек; пәннің спецификасы
мен аймақтану мамандығы
бойынша оқылатын пәндер

Орталық Азия
елдері
аймақтық
дамуда/Регио
нальное
развитие в
Центральной
Азии/
Regïonalnoe
Development
in Central Asia

Пәнді оқытудың
мақсаты–
магистранттарды Азияның
экономикалық және
геосаяси кеңістігімен, бұл
кеңістіктегі гегемонелдермен,перефириямен
және и «жаңа
индустриалдық
елдермен»таныстыру.

Азияның экономикалық
және геосаяси кеңістігі
Азияның геосаяси
кеңістігіндегі гегемон
елдер.
Азияның. «жаңа
индустриалдық елдері».

2

3

Таяу Шығыс
аймағы:тарих
ы мен қазіргі
жағдайы/
Ближневосточ
ный регион:
история и сов
ременность
/Middle East’s
Region:
history and
contemporary/

Пәнді оқытудың
мақсаты– магистранттар
Таяу Шығыс аймағының
қалыптасуының тарихи
аспектілері, кешегісі мен
бүгінісімен таныстыру
және Таяу Шығыс
елдерінің қазіргі заманғы
проблемалық мәселелері
мен таныстырып, олардың
шешу жолдарын ұсыну.
Таяу Шығыс шиеленісінің
мәні шешу жолдары.

Таяу Шығыс аймағының
қазіргі шиеленісі мен
оның халықаралық
дамуға тигізіп отырған
әсерін талдау. Таяу
Шығыс шиеленісінің
негізні аспектілерін
ашып кӛрсету. Таяу
Шығыс аймағының
қалыптасу тарихы.
Қазіргі заманғы Таяу
Шығыс аймағының
мәселелері

3

Ғаламдық
және
аймақтық
үрдістер/
Глобализация
и
регионализац
ия
/Globalizationa
l
and
regionalization
al process

Пәнді оқытудың мақсаты 22. Әлемдік жүйенің
қазіргі халықаралық
ғаламдануы мен
қатынастардың
аймақтандыру
дамуындағы
проблемалары ( саяси,
ғаламдандыру үрдісінің
әлеуметтікәсер ету факторларын
экономикалық және
анықтап, дүниежүзілік
мәдени-ӛркениеттік
ғылымда қолданылатын
ӛлшемдері).
арнайы ұғымдар мен
23. Ғаламдану
тәсілдердің мазмұнын ашу проблемасының
болып табылады. Пәнінің теориялық мәселелері.
негізгі міндеттері:
Ғаламдандыру мәнін
ғаламдандыру,
сипаттау тәсілінің
аймақтандыру
кӛптүрлілігі.
ұғымдарының негізгі
24. Ғаламдану үрдісі туралы
түсіндірмелерін анықтау;
С.Хантингтонның
ғаламдық үрдістер мен
теориялық
аймақтандырудың ӛзіне
концепциялары.
сипаттама беру; ғаламдық25. Ғаламданудың негізгі
даму мен
бағыттары мен қайнар

2

3

циклінде орнын белгілеуі
қажет. Курстың түсініктемелік
аппаратын жасауды, пәнге
қатысты тарихи
материалдарды талдап,
сұрыптауды, дәлелді
тұжырымдар мен
қорытындыларды жасауды,
Таяу Шығыс аймағының
шиеленістері мен тарихы
мәселелерінің себептілікнәтижелік байланыстарын
анықтауды үйрену керек.
Халықар Диплом Проблема бойынша негізгі
алық
атия
ғылыми әдебиеттерді, курс
қатынас тарихы. бойынша берілетін деректер
тар
Халықар мен әдебиеттерді, алынған
жүйесін алық
әдістемелік
дағдыларды
дегі
локалды қазіргі Ғаламдандыру мен
аймақта тарих,
аймақтандыру
үрдістерін
рдың
Аймақт ӛзіндік талдауда пайдалана
ӛзекті
ың саяси білуі керек:
мәселері тарихы
Қазіргі
саяси
жағдайды
талқылай
алуды,
Ғаламдандыру үрдісі және
аймақтандырудың дамуының
барысын
түсінуді,
саяси
жағдайларды болжамдай және
үлгілей алуды
меңгеруі
керек.
27.
Саяси ғаламдану
жағдайындағы Қазақстанның

аймақтандырдың
қалыптасуы мен ықпал
етуінің негізгі
факторларын табу;
ғаламдандыру мен
аймақтандырудың
дүниежүзілік саясат
саласына ықпал етінің
негізгі бағыттарын
кӛрсету.

4

кӛздері. Ғаламдану
үрдісінің сипаттамасы.
26. Ғаламдық, аймақтық
қауіпсіздікпроблемалары
Ментальдықнемесемәден
и-идеологиялық ғалам дану.Экономикалық
ғаламдану.ТҰК.Ақпарат
тық-байланыстық
ғаламдану.Территориялы
қғаламдану.Этникалық
ғаламдану. Сепаратизм,
терроризм, нашақор
саудасы, ӛркениетаралық
қақтығыстар.
Саяси
Пәндіоқытудыңмақсаты– Ғаламдану және оның
аймақтану/По магистранттарды
аймақтарға
ықпалы.
литическая
ғаламдану үрдісі, оның Аймақтардың
ұлттықрегионалисти кезеңдері және аймақтарға тәуелсіздігі
мен
ка/
Political ықпалымен
таныс- қауіпсіздігіне
қатысты
regionalism
тыру.Курс
негізгі
парадигмалар::
барысындааймақ-тардың
ұлттық-тәуелсіздік пен
ұлттық-тәуелсіздігі
мен қауіпсіз-діктің геосаяси
қауіпсіздігіне
қатысты: және ӛркениеттік аспект
ғалам-дану жағдайындағы тері; халықаралық, аймақ
аймақтар-дың
ұлттық- тық, ұлттық қауіпсіздік,
тәуелсіздігі
мен ұлт-тық тәуелсіздік пен
қауіпсіздігінің
геосаяси қауіпсіздіктің
әскерижәне
ӛркениеттік саяси,
әлеуметтікаспекттері; қауіп-сіздіктің экономикалық,
білім
жаңа
геометриясы; беру, мәдени салалары.
халықаралық, аймақтық,
ұлттық
қауіпсіздік,

басқа елдермен қарымқатынасын талдау әдістері
мен тәсілдеріне үйренеді.
Қазіргі ғалами әлемде
бағдарлана алуға қабілетті,
отандық және шетелдік
материалдар негізінде
теориялық және қолданбалы
зерттеулер жүргізу дағдысы
бар мамандар даярлау.

Халықар
алық
қатынас
тар
тарихы,
Батыс
және
Шығыс
елдерінің жаңа
тарихы

Мамандандыру
аймағының
қазіргі
заман
тарихы,
Ғаламда
-ну және
аймақтану
үрдістері,Зерт
теу
аймағының
қазіргі
заманғы

Магистрант «Аймақтардағы
ұлттық-тәуелсіздік
мәселелері»пәнінің мақсаты
мен міндеттерін түсіну керек;
пәннің нысаны мен обьекті
туралы тереңдетілген білім
алу керек және оны зерттеу
тәсілдерін ұйрену
керек;пәннің спецификасы
мен аймақтану мамандығы
бойынша оқылатын пәндер
циклінде орнын белгілеуі
қажет, сонымен
қатараймақтардағы ұлттық
тәуелсіздік мәселелерін
зерттеудің әдістері мен
әдіснамасын игеруі керек.

ұлттық-тәуелсіздік
пен
қауіпсіздіктің
әскерисаяси,
әлеуметтікэкономикалық, білім беру,
мәдени салалары сияқты
парадигмаларына
сипаттама беріледі.
Курстың негізгі міндеті маги-странттарды
пән
бойынша
арнайытерминологиямен
таны-стыру,
оларды
аймақтардағы
ұлттық
тәуелсіздік мәселелері-не
қатысты
мәселелерді
талдауға, бағалауға үйрету
5 1. Аймақтық
Пәндіоқытудыңмақсаты–
қауіпсіздік
магистранттарды
мәселелері/Пр ғаламдану үрдісі, оның
облемы
кезеңдері және аймақтарға
региональной ықпалымен
танысбезопасности/ тыру.Курс
Regional
барысындааймақ-тардың
safety
ұлттық-тәуелсіздігі
мен
problems
қауіпсіздігіне
қатысты:
ғалам-дану жағдайындағы
аймақтар-дың
ұлттықтәуелсіздігі
мен
қауіпсіздігінің
геосаяси
және
ӛркениеттік
аспекттері; қауіп-сіздіктің
жаңа
геометриясы;
халықаралық, аймақтық,

мәселел
ері.

Ғаламдану және оның 2
аймақтарға
ықпалы.Аймақтардың
ұлттық-тәуелсіздігі мен
қауіпсіз-дігіне қатысты
негізгі
парадигмалар::
ұлттық-тәуелсіздік пен
қауіпсіз-діктің геосаяси
және
ӛркениеттік
аспекттері; халықаралық,
аймақтық,
ұлттық
қауіпсіздік,
ұлт-тық
тәуелсіздік
пен
қауіпсіздіктің
әскерисаяси,
әлеуметтікэкономикалық,
білім
беру, мәдени салалары.
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Халықар
алық
қатынас
тар
тарихы,
Батыс
және
Шығыс
елдерінің жаңа
тарихы

Мамандандыру
аймағының
қазіргі
заман
тарихы,
Ғаламда
-ну және
аймақтану
үрдістері,Зерт
теу
аймағының
қазіргі

Магистрант «Аймақтық
қауіпсіздік мәселелері»пәнінің
мақсаты мен міндеттерін
түсіну керек; пәннің нысаны
мен обьекті туралы
тереңдетілген білім алу керек
және оны зерттеу тәсілдерін
ұйрену керек;пәннің
спецификасы мен аймақтану
мамандығы бойынша
оқылатын пәндер циклінде
орнын белгілеуі қажет,
сонымен қатараймақтардағы
ұлттық тәуелсіздік
мәселелерін зерттеудің
әдістері мен әдіснамасын
игеруі керек.

ұлттық
қауіпсіздік,
ұлттық-тәуелсіздік
пен
қауіпсіздіктің
әскерисаяси, әлеуметтік-экономи
калық, білім беру, мәдени
салалары сияқты парадиг
маларына
сипаттама
беріледі. Курстың негізгі
міндеті - магистранттар
ды пән бойынша арнайы
терминологиямен таныстыру, оларды аймақтар
дағы ұлттық тәуелсіздік
мәселелеріне
қатысты
мәселелерді
талдауға,
бағалауға ұйрету.
6 2. Қазіргі
Қазіргі әлемдегі аймақтық
әлемдегі
шиеленістердің мәні мен
аймақтық
оны шешу жолдары.
шиеленістер/ Халықаралық
Региональные ұйымдардың қызметі.
конфликты в БҰҰ қызметі мен
современном шешімдер және оның
мире
/ орындалуы. Аймақтық
Regional
шиеленістерді шешу жолы
conflicts in the
modern world
7 1. Аймақтық
Пәндіоқытудыңмақсаты–
дамудың
магистранттарды
ғалам
демографиял
дану
үрдісі,
оның
ық
кезеңдері және аймақтарға
факторлары/
ықпалымен
танысДемографичес тыру.Курс
барысында

заманғы
мәселел
ері.

Қазіргі аймақтық
шиеленістер. Мақсаты
мен мәні. Шиеленістерді
реттеу жолдары.
Халықаралық дамуға
әсері мен проблемасы

Ғаламдану және оның 2
аймақтарға
ықпалы.Аймақтардың
ұлттық-тәуелсіздігі мен
қауіпсіз-дігіне қатысты
негізгі
парадигмалар::
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Халықар
алық
локалды
тарих.
Диплом
атия
тарихы

Халықар
алық
қатынас
тар
тарихы.
Аймақт
ың саяси
тарихы

Қазіргі әлемдегі аймақтық
шиеленістердің себебі мен
сипатын
түсіну;
шешу
жолдарын
талдау;
халықаралық
ұйымдардың
және мемлекеттердің орнын
анықтау;
келешектегі
шешілуіне
әсер
ететін
мәселелерді қарастыру.

Халықар
алық
қатынас
тар
тарихы,
Батыс

Мамандандыру
аймағының
қазіргі
заман

Магистрант «Аймақтардағы
ұлттық-тәуелсіздік
мәселелері»пәнінің мақсаты
мен міндеттерін түсіну керек;
пәннің нысаны мен обьекті
туралы тереңдетілген білім

кие факторы
региональног
о
развития/
Demographical
factors
of
regional
development

8 2. Аймақтанулы
қ зерттеулер
дегі
пәнара
лық әдістер/
Междисципли
нарные
методы
в

аймақтардың
ұлттықтәуелсіздігі мен қауіпсіз
дігіне қатысты: ғаламдану жағдайындағы аймақ
тардың
ұлттық-тәуелсіз
дігі мен
қауіпсіздігінің
геосаяси және ӛркениеттік
аспекттері; қауіпсіздіктің
жаңа геометриясы; халық
аралық, аймақтық, ұлттық
қауіпсіздік, ұлттық-тәуел
сіздік пен қауіпсіздіктің
әскери-саяси, әлеуметтікэкономикалық, білім беру,
мәдени салалары сияқты
парадигмаларына
сипат
тама
беріледі.Курстың
негізгі міндеті - магистранттарды пән бойынша
арнайытерминологиямен
таны-стыру,
оларды
аймақтардағы
ұлттық
тәуелсіздік мәселелері-не
қатысты
мәселелерді
талдауға,
бағалауға
үйрету.
Аймақтанулықзерттеулерд
ің пәнаралық сипаты мен
негізгі ұстанымдары.
Пәнаралық Іргелі және
қолданбалы зерттеулер
жобалары және зерттеудің
ғылыми бағдарламасы

ұлттық-тәуелсіздік пен
қауіпсіз-діктің геосаяси
және
ӛркениеттік
аспекттері; халықаралық,
аймақтық,
ұлттық
қауіпсіздік,
ұлт-тық
тәуелсіздік
пен
қауіпсіздіктің
әскерисаяси,
әлеуметтікэкономикалық,
білім
беру, мәдени салалары.

Аймақ дамуындағы
зерттеулік және
практикалық
қызметтердің кешендігі.
Ғылым мен тәжірибе
кешенділігіндегі
аумақтардың

2
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және
Шығыс
елдерінің жаңа
тарихы

тарихы,
Ғаламда
-ну және
аймақтану
үрдістері,Зерт
теу
аймағының
қазіргі
заманғы
мәселел
ері.

алу керек және оны зерттеу
тәсілдерін ұйрену
керек;пәннің спецификасы
мен аймақтану мамандығы
бойынша оқылатын пәндер
циклінде орнын белгілеуі
қажет, сонымен
қатараймақтардағы ұлттық
тәуелсіздік мәселелерін
зерттеудің әдістері мен
әдіснамасын игеруі керек.

Ғылымн
ың
тарихы
және
философ
иясы/
История

Магистр
лік
диссерта
цияны
қорғау

Аймақтану
ғылымы
әдіснамасының негізг
і
ұғымдарының
анықтамаларын
салыстыру,
ұқсастықтары
мен
айырмашылықтарын анықтау.
Ғылымизерттеудегі

исследова
ниях
по
регионоведен
ию/ interdiscip
linary methods
are in rese
arches

(проблемалық
дәріс).Аймақтану
саласындағы пәнаралық
ғылымижұмысын
ұйымдастыру және
жоспарлау. Аймақтанулық
пәнаралық зерттеудің
сапасын бағалау
ӛлшемдері (проблемалық
дәріс).
Пәнаралық зерттеу
әрекетінің нәтижелерін
талқылау және
жариялауға, практикаға
ендіруге даярлау реті.
Зерттеушінің жобалау
және құрастырушылық
мәдениеті.Зерттеушінің
әдіснамалық және
зерттеушілік мәдениеті
(проблемалық дәріс).
Пәнді оқытудың мақсаты
аймақтануды зерттеудің
әдістемелік негіздерін
анықтап, теориялардың
зерттеу үрдісіндегі ролін
кӛрсету. Пәнінің негізгі
міндеттері: іргелі және
қолданбалы зерттеу,
зерттеудің пәндік және
пәнаралық әдістері,
ғылымның әдістемесі мен
әдіснамасы туралы түсінік

ерешеліктері. Әлемдегі
аймақтар статустарының
ӛзгеруі. Қоғамдық
ӛндірісті ұйымдастыру
дәстүрлі формаларының
қайта қарастырылуы.
Қоғамдық ӛндіріс
шаруашылығының және
ұйымдастырудың жаңа
түрлерінің қалыптасуы.
Аймақтық зерттеулердің
салыстырмалыгеографиялық тәсілдері.
Эталондар тәсілі аймақтық зерттеулер
тәсілдерінің түрі ретінде.
Аналогтық тәсілдің,
рольдік зерттеулердің
ерекшелігі. Аймақтық
зерттеулердің
статистикалық тәсілдері.
Орташа биіктікті
анықтау тәсілі.
Салыстырмалы анализ аймақтық жүйенің
ұйымдастырылуын тану
тәсілі. Баланстық тәсіл.
Циклдік тәсіл.
Модельдеу тәсілі.
Аймақтанулық
зерттеудің эмпирикалық
әдістері. Ғылыми
жобалар құрастыру

и
философ
ия
науки/
History
and
science
philosop
hy
Аймақта
нуды
зерттеуд
ің
әдістеме
лік
негіздері
/
Методол
огическ
ие
основы
исследо
ваний в
регионо
ведении

пәнаралық
әдістердің
негіздерін;
Ғылыми
зерттеуді
ұйымдастырудың
дәстүрлі
және
инновациялық
стратегиясын;
Аймақтанулық
ғылыми
зерттеуді жүргізу әдістемесін
жасай алу; Ӛз аймақтанулық
зерттеуіңіздің
әдістерін
анықтау.
Ғылыми зерттеу барысында
теориялық білім кӛздерін
іздестіре және таба білу;
Ғылыми зерттеу нәтижелерін
практикаға
ендіре
білу,
магистрлік
диссертацияның
қолжазбасын
қорғауға
даярлау.
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Халықаралық
интеграциялы
қ процестер
және халықаралық
ұйымдар/Меж
дународные
интеграционн
ые процессы
и международ
ные организа
ции Interna
tional integ
ration proces
ses and inter
national
organizations

103. Халықаралық
құқық/Между
народное
право/
International
law.
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Аймақ тарихы
және
локальды
тарих: теория,
зерттеу және

беру.
Халықаралық
интеграциялық процестер
мен халықаралық
ұйымдардың қалыптасуы
мен даму тарихы.
Халықаралық
ұйымдардың қызметі мен
оның маңыздылығы.
Халықаралық
интеграциялық процестер
мен ондағы мәселелер.
Халықаралық
ұйымдардың қазыргі
кездегі орны мен
қызметінің нәтижесі,
келешегі мен
бағдарламалары

тәжірибелері.
Халықаралық
интеграция.
Халықаралық ұйымдар:
тарихы мен келешегі.
Әлемдік кеңістіктегі
халықаралық
ұйымдардың орны мен
қызметі. Қазіргі геосаяси
кеңістіктегі халықаралық
ұйымдар. деректер мен
тарихнамалық –ғылыми
зерттелуі, БАҚ
материалдары. Олардың
саяси –экономикалық
және мәдени дамуға
тигізер әсерін талдау

Халықаралық құқық
28. Халықаралық құқық:
түсінігі. Халықаралық
негізі мен принципі.
құқықтың қалыптасуы
Халықаралық құқықтың
мен даму тарихын
қазіргі жағдайы.
кезеңдер бойынша талдау. Халықаралық құқық
Деректер мен ғылыми
нормалары мен
зерттелуі. Тарихнамасы.
қағидалары
Пәндіоқытудыңмақсаты–
магистранттарды «аймақ
тарихы,
«локальды
тарих»,
«аймақтық
үрдістер»
деген

«Аймақтық,
локалдық 2
тарих» түсініктері.
Аймақтардың қалыптасуының,
аймақтық,
локал-дық
тарихтың

3

Эконом
теория;
халықар
алық
қатынас
тар
тарихы;
Диплом
атия
тарихы

Магистр
лік дис
сертация
қор ғау;
Ғаламда
-ну және
аймақтану үрдіс
тері Зерт
теу айма
ғының
қаз іргі
заманғы
мәселел
ері.

Халықаралық интеграциялық
процестер мен халықаралық
ұйымдар тарихын
ғылыми
түрде
зерттеуді
жүргізу
әдістемесін жасай алу; Ӛз
аймақтанулық зерттеуіңіздің
әдістерін анықтау.
Ғылыми зерттеу барысында
теориялық білім кӛздерін
іздестіре және таба білу;
Ғылыми зерттеу нәтижелерін
практикаға
ендіре
білу,
магистрлік
диссертацияның
қолжазбасын
қорғауға
даярлауда
алынған
материалдар
мен
тарихнамалық
еңбектерді
пайдалану

Халықар
алық
қатынас
тар
тарихы.
Диплом
атия
тарихы
Халықар
алық
қатынас
тар
тарихы,

Диссерт
ациялық
жұмыста
рда хал
ық ара
лық нор
маларды
сақтау
Мамандандыру
аймағын
ың
қазіргі

Халықаралық құқық мәнін
түсіну және сақтау; пайдалану
және халықаралық шарттар
мен нормалық құжаттармен
жұмыс жасау принциптерін
қолдану, халықаралық құқық
тарихын меңгеру, қағидалары
мен шарттарын білу.
Пән бойынша арнайы терминологияны;
аймақтардың
пайда болу тарихы, аймақтану
үрдісінің
даму кезеңдері,
аймақтану және ғаламдану

оқыту
мәселесі/
Региональная
и локальная
история:
теория,
исследователь
ская
и
образовательн
ая практика/
Regional and
local history:
theory,
research and
educational
practice
3.

ұғымдармен,
қазіргі
заманғы
аймақтардың
пайда
болу
тарихы,
аймақтану үрдісінің даму
кезеңдері, аймақтану және
ғаламдану
үрдістерімен
таныс-тыру
болып
табылады. Сонымен бірге
оларға қазіргі әлемдегі
жүріп
жатқан
интеграциялық
үдердістерге
сипат-тама
беріп,
Қытайдың ғалам-данған
әлемдегі ролінің ӛзгеруі
туралы мағлұмат беру.
Аймақ
тарихы
және
локальды
тарихтың
теориясы, зерттеу мен
оқыту
мәселелерімен
танысты-ру; міндеті магистранттарды
пән
бойынша
арнайы
терминологиямен
таныстыру;
қазіргі
әлемдегі жүріп жатқан
интеграциялық
үдерістерге
сипаттама
беру; аймақ тарихы және
локальды
тарихтың
теориясы, зерттеу мен
оқыту
мәселелерімен
таныстыру;
қазіргі
заманда әлемде жүріп

қазіргі
заманғы
теориялары.
Ғаламдану, аймақтану
үрдістері және олардың
даму, кезеңдері, қазіргі
заманғы интеграциялық
үрдістердің сипаттамасы.
Аймақтық
және
локальды
тарихты
зерттеудің
теориясы,
зерттеу және
оқыту
тәжірибесі.

Еуропа,
Азия,
Африка
және
Американың
жаңа
тарихы,
Аймақта
нуға
кіріспе.

заман
тарихы,
Қазіргі
заманғы
әлемдегі
интеграциялық
үрдістер
,Зерттеу
аймағының
қазіргі
заманғы
мәселел
ері,
Геосаясат.

үдерістеріне
қатысты
теориялық және фактілік материалды, қазіргі әлемдегі жүріп
жатқан интеграциялық үдерістерді; аймақ тарихы және
локальды тарихтың теориясы,
зерттеу
мен
оқыту
мәселелерін
білу;
қазіргі
заманда әлемде жүріп жатқан
аймақтық үдеріс-тердің негізгі
мәселелерін
талдауды,
тұжырымдауды
және
баға
беруді;
пән
бойынша
жаңа
ғылыми
зерттеулер мен әдебиетті;
аймақ тарихы және локальды
тарих:
бойынша
негізгі
деректерді қазіргі заманда
әлемде
жүріп
жатқан
аймақтық үдерістердің негізгі
проблемаларын
талдауды
білуі тиіс ;
аймақ тарихы және локальды
тарихтың теориясы, зерттеу
және оқыту мәселелеріне
қатысты мәселелерді талдауда
сыни және ӛзіндік ойлаудың
тәсілдерін меңгеру керек; бұл
салаға
қатысты
тарихи
түсініктер
мен
категорияларды игеруі қажет.
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Шығыс тілі
(тандау
бойынша)/Вос
точный язык
(па выбору)/
Oriental
language
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Кешенді
аймақтану/Ко
мплексное
регионоведен
ие
(страны
АТР,
ЦАР,
Ближнего
Востока – по
выбору)/
Integrated
regional
studies

жатқан
аймақтық
үдерістердің
негізгі
проблемаларын тал-дауға,
тұжырымдауға және баға
беруге ұйрету.
Шығыс тілінің нормалары
мен қағидалары. Шығыс
тілінің қалыптасуы мен
даму тарихы. Шығыс
тілінің қолданылуы мен
келешегі. Шығыс тілінің
зерттелуі мен деректері
Пәндіоқытудыңмақсаты–
магистранттардыАТМА,
ТАА, Орталық Азия, Таяу
Шығыс
елдерінің
географиялық орналасуы
мен
территориясымен,
қазіргі
замандағы
экономикалық және саяси
дамуымен және ғаламдану
мен
аймақтану
үдерістеріндегі
алатын
орны
мен
ролімен
таныстыру
болып
табылады. Курстың негізгі
міндеті - магистранттарды
пән бойынша арнайы
терминоло-гиямен
таныстыру,
қазіргі
заманғы АТМА, ТАА,
Орталық
Азия,
Таяу
Шығыс
елдерінің

Шығыс тілінің түрлері
мен қалыптасу тарихы.
Шығыс тілінің қазіргі
жағдайы мен
қолданылуы. Шығыс
тілінің ерекшеліктері
мен келшегі
АТМА, ТАА, Орталық
2
Азия, Таяу Шығыс
елдерінің географиялық
орналасуы мен
территориясы.
АТМА, ТАА, Орталық
Азия, Таяу Шығыс
елдерінің қазіргі
замандағы
экономикалық және
саяси дамуы.Ғаламдану
мен аймақтану үдерістері
және АТМА, ТАА,
Орталық Азия, Таяу
Шығыс елдері.

3

Шет
тілі;
Халықар
алық
қатынас
тар
тарихы

Диссерт
ация
жазу
барысын
да
пайдала
ну

Шығыс тілін үйрену әдісі мен
тәсілін
меңгеру;
Шығыс
тілінің ерекшеліктерін білу;
Шығыс тілінің болашағы мен
қазіргі
жағдайын
талдай
отырып
ӛзінің
ғылыми
зерттеуінде қолдану

Аймақта
ну

Зерттеу
аймағын
ың
қазіргі
заманғы
мәселел
ері,
Геосаясат.

Пәнді оқыту нәтижесінде
магистрант АТМА, ТАА,
Орталық Азия, Таяу Шығыс
елдерінің географиялық орналасуы мен
алып жатқан
территориясын, қазіргі замандағы
экономикалық және
саяси дамуын, ғаламдану мен
аймақтану
үдерістеріндегі
алатын орны мен ролін білуі
қажет.
Пәнді
оқыту
нәтижесінде
магистрант
кешенді аймақтанудың ӛзекті
проблемаларын, АТМА, ТАА,
Орталық Азия, Таяу Шығыс
елдерінің дамуына қатысты
мәселелер туралы хабардар
болу
керек.
Кешенді
аймақтануға
байланысты
теорияларды, оларды зерттеу
және оқыту мәселелеріне

тарихына
қатысты
мәселелерді
талдауға,
бағалауға ұйрету.
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Оқытылатын
аймақтың
этнологиясы//
Этнология
изучаемого
региона
/
Ethnology
studied region

Курс барысында аймақтардың
этнологиялық
ерекшеліктерімен
ұқсастықтары,
этнологиялық зерттеулер
мен
методологиясы
талданады, этнологиялық
ӛркениеттік
аспекттері;
қауіп-сіздіктің
жаңа
геометриясы;
халықаралық, аймақтық,
ұлттық
қауіпсіздік,
ұлттық-тәуелсіздік
пен
қауіпсіздіктің
әскерисаяси,
әлеуметтікэкономикалық, білім беру,
мәдени салалары сияқты
парадигмаларына
сипаттама беріледі.

Аймақтардың ұлттықтәуелсіздігі мен
қауіпсіз-дігіне қатысты
негізгі парадигмалар::
ұлттық-тәуелсіздік пен
қауіпсіз-діктің геосаяси
және ӛркениеттік
аспекттері; халықаралық,
аймақтық, ұлттық
қауіпсіздік, ұлт-тық
тәуелсіздік пен
қауіпсіздіктің әскерисаяси, әлеуметтікэкономикалық, білім
беру, мәдени салалары

Кафедра меңгерушісі т.ғ.д., профессор

қатысты мәселелерді талдауда
сыни және ӛзіндік ойлаудың
тәсілдерін меңгеру керек; бұл
салаға
қатысты
тарихи
түсініктер мен категориялар
ды игеруі қажет.
Халықар Маман- Магистрант «Оқтылатын
алық
дандыру аймақтың этнологиясы пәнінің
қатынас аймағы- мақсаты мен міндеттерін
тар
ның
түсіну керек; пәннің нысаны
тарихы, қазіргі
мен обьекті туралы
Батыс
заман
тереңдетілген білім алу керек
және
тарихы, және оны зерттеу тәсілдерін
Шығыс
Ғаламда ұйрену керек;пәннің
елдері-ну және спецификасы мен аймақтану
нің жаңа аймақта- мамандығы бойынша
тарихы
ну
оқылатын пәндер циклінде
үрдісорнын белгілеуі қажет,
тері,
сонымен қатараймақтардағы
Зерттеу ұлттық тәуелсіздік
аймағы- мәселелерін зерттеудің
ның
әдістері мен әдіснамасын
қазіргі
игеруі керек.
заманғы
мәселел
ері.

М.К.Тулекова

