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HKJT/1. Халықаралық
SIMO/ қатынастардың
SH
жүйелік тарихы/
5206

Системная
история
международных
отношеий/
Systematic History

Магистранттарға
3
халықаралық
жүйелік тарихының
мемлекеттікұйымдасқан
өркениеттің
дамуымен
қатар
жүретін үрдіс екені
туралы түсінік беру
және ежелгі, орта
ғасырлар, жаңа және
қазіргі заман тарихы
кезіндегі
ұлы
державалардың
сыртқы саясаты мен
халықаралық
қатынастардағы
негізгі оқиғалармен
және оларды бұл
мәселелерді
зерттеудің
методологиясы мен
әдістемесімен

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.
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Пререквизиттер/
Пререквизиты

Постреквизиттер/
Постреквизиты

Құзіреттіліктің қалыптасуы (Оқу
нәтижесі) Формируемые компетенции
(Ожидаемые результаты )

ECTS

Пәннің қысқаша
мазмұны, мақсаты,
негізгі тараулары, Цель
изучения дисциплины,
краткое содержание,
основные разделы

Кредит саны/
Количество
кредитов

Пәндер атауы/
Наименование
дисциплины

KZ

№
п/п

Пәндер коды/
Коды дисциплины

Мамандық/Специальность 6М050500-Аймақтану/Регионоведение
Академиялық дәрежесі/Академическая степень_әлеуметтік ғылымдар магистрі/Магистр социальных наук
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Азия, Африка
және Еуропа мен
Америка
елдерінің ежелгі,
орта ғасырлар,
жаңа және
қазіргі заман
тарихы.
История стран
Азии, Африки,
Европы и
Америк в
древности,
средние века,
новое и
новейщее время.

Саясаттану.
Қазақстанның
қазіргі заман
тарихы.
Полито
логия.
Новей-шая
история
Казахстана.

Магистрант «Халықаралық
қатынастардың жүйелік
тарихы»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
қатархалықаралық қатынастардың
жүйелік тарихын
зерттеудіңәдістері мен
әдіснамасын игеруі керек.
В
результате
изучения
дисциплины магистрант должен
знать:методологические основы
истории
международных
отношений;место
истории
международных отношений и
внешней политики в системе
общественных
наук;ключевые

таныстыру.
последовательное и
полное
раскрытие
событий, связанных
с историей развития
международных
отношений
со
второй
половины
ХУШ в. и до начала
XXI в. На основе
системного подхода
предполагается
выявить
сущность
формиро-вания
и
динамику развития
происходивших
в
мире
внешнеполитически
х
изменений.
Преподаватель
должен в процессе
курса
истории
международных
отношений
на
основе
большого
эмпирического
и
обобщающего
материала
помочь
магистрантам
сформировать
историческую
память и кругозор
для
понимания
современных
Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

понятия истории международных
отношений;системы
международных
отношений;основные факты и
даты
происходивших
внешнеполити-ческих: событий на
разных
этапах
развития
международных
отношений, ведущих
историческихперсоналий;общие
тенденции и особенности развития
международных
отношений;источники
и
литературу по дисциплин
В
результате
изучения
дисциплины магистрант должен
уметь:ориентироваться
в
историографических концепциях,
относящихся
к
истории
международных
отношений;детально разбираться в
основных
событиях
истории
международных отношений;
анализировать факты и события
истории международных
отношений и давать им
оценку;определять особенности
систем международных
отношений и их
эволюцию;определять место и
роль Республики Казахстан в
системах (подсистемах)международных отношений;различать
основные теоретические и

международных
проблем.
Задачиизучения
курса:
помочь
магистрантам
выяснить причины,
этапы формирования
и
сущность
изменений
систем
междуна-родных
отношений,
сложность
и
противоре-чивость
их
развития;обратить
внимание
магистрантов
на
процесс, содержание
приня-тия решений в
области
внешней
политики, раскрыть
роль
отдельных
персоналий;
научить
магистрантов
объективному
видению
проблем
международных
отношений, раскрыв
влияние
на
их
развитие
экономических,геоп
олитических,
Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

методологические подходы к
изучению истории международныхотношений;пользоваться
основными документальными
источниками, научной и учебной
литературой; владеть приемами
работы с источниками и спец.
литературой и ресурсами
Интернета; методами грамотного
изложения материала, анализа,
сопоставления, ведения
дискуссии.
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GZH /
ONI/
BSR
5202

Аймақтық
экономикалық
процестерді зерттеу
методологиясы
/Методология
исследования
экономических
региональных
процессов/ The
research methodology
of economic regional
processes

военных и других
факторов;акцентиро
вать
внимание
студентов
на
важнейших
исторических
источниках,
отражающих
ход
развития
международных
отношений.
Пәнді
оқытудың 3
мақсаты–
магистранттарғақазі
ргі
заманғы
аймақтық
экономикалық
үрдістер
туралы
түсінік
беру
жәнеаймақтық
экономикалық
үрдістерді
зерттеу
методологиясымен
таныстыру.
Цель преподавания
дисцип-лины–дать
магистрантам
представление
об
региональных
экономических
процессах
современости
и
раскрыть
методологию

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.
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Аймақ-тық
эконо-мика-лық
үрдістер
Региональные
экономические
процессы

Зерттеу аймағының экономикасы
Экономика
региона
исследования

Магистрант «Аймақтық
экономикалық үрдістерді зерттеу
методологиясы»пәнінің 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.
Магистрант должен понять цели и
задачи курса«Методология
исследования региональных
экономических
процессов»;получить углубленные
знания о предмете, обьекте
изучаемой дисциплины и методах
их изучения;специфику
дисциплины и место его в цикле
изучаемых дисциплин по

исследования
региональных
экономических
процессов.
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AKT/S
TR/MT
AS
5203

Аймақтанудағы
қазіргі технология
лар/ Современные
технологии в
регионоведении/
Modern technologies in
Area Studies

Аймақтанудың
3
зерттеу жұмысының
әдіснамасы
мен
әдістемесінің
негіздерін
үйрету;
магистранттың
дүниеге
деген
ғылыми көзқарасын
қалыптастыру;
нақтылы
аймақтанулық
зерттеу
барысындағы
міндеттерді
шешу
үдерісінде
теориялық
білімді
тиімді пайдалануға
баулу; аймақтанулық
зерттеудің
қазіргі
технологиялар
жөніндегі ұғымдар
ын,
зерттеу
ісәрекетін жоспарлау
және ұйымдастыру
дағдыларын қалып
тастыру, түлектерді
аймақтану саласын
дағы жаңа техноло

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

5

Ғылымның
тарихы және
философиясы/
История и
философия
науки/
History and
science
philosophy
Аймақтануды
зерттеудің
әдістемелік
негіздері/
История и
философия
наукиМетодолог
ические основы
исследований в
регионоведении

Магистрлік
диссертацияны
қорғау дың
ғылыми негізі..
Научные основы
магистерской
работы

регионоведению;усвоить методы и
методологиюизучения
региональных экономических
процессов, навыки научного
исследования актуальных проблем
дисциплины.
Алған білімдер, іскерліктер мен
дағдылар аймақтану саласындағы
зерттеуде және білім беру
ақпарат көздерімен 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 көздерін іздестіре және таба
білу; аймақтанудың ақпараттық
көздеріне
сараптамалық
қорытынды
жасау,
Зерттеу
тақырыбыңыз бойынша ғылыми

гиялармен
жұмыс
жасауға
бейімдеу,
тәжірибеде қолдану
ға үйрету. Заман
талабына сай жаңа
технологияларды
өндіріске енгізе алу.
Цель преподавания
дисцип-лины
преподавание основ
методологии
и
методологии
региональных
исследований;
формирование
научной
точки
зрения магистранта;
эффективное
использование
теоретических
знаний в процессе
принятия решений в
реальных
территориальных
исследованиях;
формирование
региональных
и
региональных
концепций
исследований,
планирование
и
организация
исследовательской
деятельности.
Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

мақала,
библиографиялық
көрсеткіш, ғылыми-практикалық
конференцияға баяндама жасау.
Магистрант
должен
владеть
навыками в области региональных
исследований
и
образования.Формировании
компетентности для работы с
источниками информации;
разъяснение основ применения
научных исследований в области
геопространственнойинформации;
традиционная и инновационная
стратегия
изучения
информационных
баз
региональных
исследований;способность
применять современные методы и
методы
применения
информационных технологий в
процессе исследования и их
применение
на
практике,
способность
разрабатывать
алгоритмы
и
методы
региональных исследований
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KShEI
TB/
IKSK/
RNS
5204

Аймақтық және
ұлттық қауіпсіздік/
Региональная и
национальная
безопасность /
Regïonalnaya and
National Securit

Магистранттарды
3
ғаламдану
үрдісі,
оның кезеңдері және
аймақтарға
ықпалымен таныстыру.Курс
барысындааймақтардың
ұлттықтәуелсіздігі
мен
қауіпсіздігіне
қатысты: ғалам-дану
жағдайындағы
аймақтар-дың
ұлттық-тәуелсіздігі
мен қауіпсіздігінің
геосаяси
және
өркениеттік
аспекттері;
қауіпсіздіктің
жаңа
геометриясы;
халықаралық,
аймақтық,
ұлттық
қауіпсіздік, ұлттықтәуелсіздік
пен
қауіпсіздіктің
әскери-саяси,
әлеуметтік-экономи
калық, білім беру,
мәдени
салалары
сияқты
парадиг
маларына сипаттама
беріледі.
Курстың
негізгі міндеті -

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.
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Халықаралық
қатынастар
тарихы,Батыс
және Шығыс
елдері-нің жаңа
тарихы
История
межднародных
отношений,
Новая история
стран Вос-тока и
Запада

Маман-дандыру
аймағы-ның
қазіргі заман
тарихы, Ғаламдану және аймақтану үрдістері,Зерттеу
аймағы-ның
қазіргі заманғы
мәселелері.
Новейшая
история
регионаспециализации,Процесс
ы глобализации и
регионолизации.
Современные
пробле-мы
регионаизучения,
Геополи-тика.

Магистрант «Аймақтық және ұлттық
қауіпсіздікі»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 қатарай
мақтардағы ұлттық тәуелсіздік
мәселелерін зерттеудің әдістері
мен әдіснамасын игеруі керек.
Магистрант должен понять цели и
задачи курса «Региональная и
национальная безопасность »;получить
углубленные знания о предмете,
обьекте изучаемой дисциплины и
методах их изучения;специфику
дисциплины и место его в цикле
изучаемых дисциплин по
регионоведению;усвоить
основные термины, понятия,
проблемы национальной
независимости регионов, методы
изучения дисциплины;усвоить
навыки научного исследования
актуальных проблем
национальной независимости
регионов.

магистранттар
ды
пән
бойынша
арнайы
терминологиямен
таны-стыру, оларды
аймақтар
дағы
ұлттық тәуелсіздік
мәселелеріне
қатысты мәселелерді
талдауға, бағалауға
үйрету.
Цели
изучения
дисциплины
–
ознакомление
магистрантов
с
глобализацией,
ее
этапами и ее влиянием
на регионы.В курсе
дается характеристика
парадигм
национальной
независимости
и
безопас-ности в её
этнополитическом
аспекте:
геополитический
и
цивилизационный
момент национальной
безопасности
в
условиях
глобализации;
проблемы
новой
геометрии
безопасности;междуна
родная, региональная
и
национальная
безопасность;военноФ ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

поли-тический аспект
национальной
безопасности;социально-экономическая,
образовательная
и
культурная
составляющие
национальной безопасности

Основными
задачами
курса
являются:
ознакомление магистрантов
со
специальной
терминологией
по
курсу;

5

MDGA
N/ /
NMO
MD/
SMBM
D 5301

Магистрлік
диссертацияның
ғылыми-әдістемелік
негіздері / Научнометодические основы
магистрской
диссертации/
Scientific
and
methodical basis of
master’s dissertation

научить
магистрантов анализировать, оценивать
проблемы
национальной
независимости
Ғылыми -зерттеу
жұмысының
методикасы мен
методологиясын
қарастырады.
Сондай-ақ, бұл пән
магистранттардың
ізденіс жолдарына,
жұмыстың жазылуы
мен өңделуіне
бағыт-бағдар беретін
пән болып

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

3

5

Ғылымның
тарихы және
философиясы/
История и
философия
науки/
History and
science
philosophy
Зерттеулер әдісі
мен
методологиясы/

«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

табылады.
Бағдарлама
мынадай
мақсаттарды алға
тартады:ғылымизерттеу ісін өзіндік
түрде жүргізуге
баулу;
материалдармен
логикалық
және
жүйелі
тәртіпте
жұмыс
істеу
қабілетінарттыру;ғы
лыми
зерттеу
жаңалығын
анықтауға,
сараптауға
үйрету;ғылыми
жұмыстағы
сауаттылық, мәдениэтикалық
нормаларды ұстану
мен
жұмыс дұрыс
рәсімдеуге бағыт
беру;автордың өз
позициясын қорғай
алатын дәрежеге
көтеру; магистрлік
диссертацияны
даярлауға дайындық
болып табылады.
Цели
изучения
дисциплины
–
Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

Методика и
методология
исследования
Исто-рия
межднародных
отношений,
Новая история
стран Вос-тока и
Запада.

зерттеуде
және
білім
беру
жүйесінде
қолдануға
үйрету.
Ғылыми
зерттеуді
жүргізу
әдістемесін
жасай
алу;
Аймақтанулық
зерттеуіңіздің
әдістемелерін анықтау;
Новейшая
история
регионаспециализации,
Процессы
глобализации и
регионолизации.
Современные
проблемы
регионаизучения,
Геополитика.

Ғылыми
зерттеу
барысында
теориялық білім көздерін іздестіре
және таба білу; Аймақтанулық
зерттеулеріңіздің
ұғымдықтерминологиялық
аппаратын
құрастыру.
Әрбір магистрант өз зерттеу
тақырыбыңыздың
өзектілігін,
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.
Магистрант должен понять цели и
задачи
курса
«Проблемы
национальной
независимости
регионов»;получить углубленные
знания
о предмете, обьекте
изучаемой дисциплины и методах
их
изучения;специфику
дисциплины и место его в цикле
изучаемых
дисциплин
по
регионоведению;усвоить
основные
термины,
понятия,
проблемы
национальной
независимости регионов, методы

ознакомление
магистрантов
с
глобализацией,
ее
этапами
и
ее
влиянием
на
регионы.В
курсе
дается
характеристика
парадигм
национальной
независимости
и
безопас-ности в её
этнополитическом
аспекте:
геополитический и
цивилизационный
момент
национальной
безопасности
в
условиях
глобализации;
проблемы
новой
геометрии
безопасности;между
народная,
региональная
и
национальная
безопасность;военно
-поли-тический аспект национальной
безопасности;социально-экономическая, образовательная
и
культурная
Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

изучения
дисциплины;усвоить
навыки научного исследования
актуальных
проблем
национальной
независимости
регионов.

6

ShEEM
/
EPSV/
EPEC
5302

Шығыс елдерінің
этноконфессионалды
қ мәселелері/
Этноконфессиональн
ые проблемы стран
Востока/ Ethnoconfessional problems
of the East- countries

составляющие
национальной
безопасности
Основными
задачами
курса
являются:
ознакомление магистрантов
со
специальной
терминологией
по
курсу;
научить
магистрантов анализировать, оценивать
проблемы
национальной
независимости
Рассмотрение
3
особенностей
социально-экономи
ческого и политичес
кого
положения
этнических групп и
конфессиональных
меньшинств в их
историко-культур
ном развитии, соот
ношение
их
потребностей, инте
ресов,
ценностей;
анализ объективных
и
субъективных
причин
усиления
этно-конфессиональ

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

5

Мировой
политический
процесс,
Актуальные
проблемы
международных
отношений
Национализм:
теории и
политическая
история

Методология
исследования
региональных
экономичемких
проблем
Демографические
факторы
регионального
развития

В результате изучения
дисциплины
«Этноконфессиональные
проблемы стран Востока»
магистрант должен знать:
причины, типы и последствия
современных региональных и
внутриполитических конфликтов
на Востоке.
должен уметь: анализировать
причины, типы и последствия
современных региональных и
внутриполитических проблем на
Востоке;
рассмотреть
страны
Востока
через
призму
конфликтных ситуаций – их
истории, развития, современного

7

AD/RD
/RD
5303

Аймақтық
демография/
Региональная
демография
Regïonalnaya
demography

ного фактора во
внутриполитическом
развитии
многих
афро-азиатских
стран на современ
ном этапе, а также
стратегии официаль
ных
властей
в
области
решения
национального воп
роса; рассмотрение
идеологии,
движу
щих сил, мотивации
их
участников,
способов
мобили
зации,
стадий,
механизмов и форм
проявления
конфликтов и путей
их
разрешения.
Отдельно рассматри
ваются
вопросы
участия региональ
ных и международ
ных организаций в
процессе
урегулирования.
1. Қазақстандағы 130
3
дан астам ұлт
өкілдерінің
қалыптасуы мен
даму тарихы,
олардың өткені мен
бүгіні туралы

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

состояния и перспектив.

5

Азия және
Африка
елдерінің жаңа
және қазіргі
заман тарихы
Еуропа мен
Америка

Аймақ тарихы
Аймақтың саяси
тарихы
История региона
Политическая
история региона
Актуальные

Проблема
бойынша
негізгі
ғылыми
әдебиеттерді,
курс
бойынша берілетін деректер мен
әдебиеттерді, алынған әдістемелік
дағдыларды қазіргі Ғаламдандыру
мен аймақтандыру үрдістерін
өзіндік талдауда пайдалана білуі

деректер негізінде
талдау жасалынады.
Ғаламдандыру
мәнін сипаттау
тәсілінің
көптүрлілігі.
2. Ғаламдану үрдісі
туралы
С.Хантингтонның
теориялық
концепциялары.
Ғаламданудың
негізгі
бағыттары
мен қайнар көздері.
Ғаламдану үрдісінің
сипаттамасы.
Цель преподавания
дисцип-лины
–
ознакомление
магистрантов
межэтнических
процессов
в
современном
Казахстане, которые
требуют глубокого
осмысленного
политологического
исследования. При
этом
перед
политологами стоят
задачи
всестороннего
изучения
новых
явлений
и
Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

елдерінің жаңа
және қазіргі
заман тарихы

проблемы
международных
отношений

керек:
Қазіргі саяси жағдайды талқылай
алуды, Ғаламдандыру үрдісі және
аймақтандырудың
дамуының
барысын
түсінуді,
саяси
жағдайларды болжамдай және
үлгілей алуды меңгеруі керек.

Халықтану
Новая и
новейшая
история стран
Азии и Африки
Новая и
новейшая
история стран
Еуропы и
Америки
Демография

3.
Саяси ғаламдану жағдайындағы
Қазақстанның басқа елдермен
қарым-қатынасын 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.
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KAIPK
U/MIP
MO/IIP
IO
6304

Халықаралық
интеграциялық
процестер және
халықаралық
ұйымдар/
Международные
интеграционные
процессы и
международные
организации
International
integration processes
and international
organizations

процессов,
происходящих
в
национальной жизни
народов Казахстана,
их теоретического
обобщения, которые
могут
способствовать
решению насущных
политических
и
практических
вопросов.
Эти
явления
и
межэтнические
процессы
пока
недостаточно
изучены в трудах
казахстанских
ученых.
Халықаралық
3
интеграциялық
процестер мен
халықаралық
ұйымдардың
қалыптасуы мен
даму тарихы.
Халықаралық
ұйымдардың қызметі
мен оның
маңыздылығы.
Халықаралық
интеграциялық
процестер мен
ондағы мәселелер.

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

5

Эконом теория;
халықаралық
қатынастар
тарихы;
Дипломатия
тарихы

Магистрлік дис
сертация қор ғау;
Ғаламда-ну және
аймақта-ну үрдіс
тері Зерт теу айма
ғының қаз іргі
заманғы
мәселелері.

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

Халықаралық
ұйымдардың қазыргі
кездегі орны мен
қызметінің нәтижесі,
келешегі мен
бағдарламалары
Цели изучения
дисциплины
ознакомление
магистрантов
с
основами
международной
экономической
интеграции;
-раскрытие
роли
международной
экономической
интеграции
в
современной
мировой экономике
и политике;
-изучение
опыта
экономической
интеграции
в
различных регионах
мира;
-привитие
практических
навыков
исследования
процессов
региональной
экономической
интеграции;
Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

В
результате
изучения
дисциплины магистрант должен
знать
основы
современной
мировой политики и глобальных
проблем
-базовые определения и понятия,
касающиеся
феномена
международной
экономической
интеграции
-предпосылки
развития
региональной
экономической
интеграции
-стадии интеграционного процесса
-региональные и субрегиональные
интеграционные объединения, их
структуру,
направления
деятельности
-экономические
эффекты
интеграции
-анализировать
процессы
региональной
экономической
интеграции
в
современной
мировой экономике
-оценивать влияние региональной
интеграции на экономическое
развитие различных регионов
мира
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ATMA
/
BPDS/
FPDA
C 6305

Аймақ тарихы және
локальды
тарих:
теория, зерттеу және
оқыту
мәселесі/
Региональная
и
локальная
история:
теория,
исследовательская и
образовательная
практика/
Regional
and
local
history:
theory, research and
educational practice

-формирование
целостной картины
глобализационных и
интеграционных
процессов
в
современном мире.
Магистранттарды
3
«аймақ тарихы,
«локальды тарих»,
«аймақтық үрдістер»
деген ұғымдармен,
қазіргі заманғы
аймақтардың пайда
болу тарихы,
аймақтану үрдісінің
даму кезеңдері,
аймақтану және
ғаламдану
үрдістерімен таныстыру болып
табылады. Сонымен
бірге оларға қазіргі
әлемдегі жүріп
жатқан интеграциялық
үдердістерге сипаттама беріп,
Қытайдың ғаламданған әлемдегі
ролінің өзгеруі
туралы мағлұмат
беру. Аймақ тарихы
және локальды
тарихтың теориясы,

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

5

Халықаралық
қатынастар
тарихы,Еуропа,
Азия, Африка
және Американың жаңа
тарихы,
Аймақтануға
кіріспе.
Исто-рия
межднародных
отношений,
Новая история
стран Европы,
Вос-тока и
Америки,
Введение в
регионоведение

Маман-дандыру
аймағының қазіргі
заман тарихы,
Қазіргі заманғы
әлемдегі интеграциялық
үрдістер,Зерттеу
аймағы-ның
қазіргі заманғы
мәселелері,
Геосаясат.
Новей-шая
история
регионаспециализации,Интеграц
ионные процессы
современного
мира,
Современные
проблемы
регионаизучения,
Геополитика.

Пән бойынша арнайы терминологияны; аймақтардың пайда
болу тарихы, аймақтану үрдісінің
даму кезеңдері, аймақтану және
ғаламдану 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
өзіндік ойлаудың
тәсілдерін

зерттеу мен оқыту
мәселелерімен
танысты-ру; міндеті
-магистранттарды
пән бойынша
арнайы терминоло
гиямен таныстыру;
қазіргі әлемдегі
жүріп жатқан интег
рациялық үдеріс
терге сипаттама
беру; аймақ тарихы
және локальды
тарихтың теориясы,
зерттеу мен оқыту
мәселеле рімен
таныстыру;
Цели
изучения
дисциплины-–
ознакомление
магистрантов
с
понятиями
«региональная,
локальная история»:
с
совре-менными
теориями
происхождения регионов;
с
проце-ссами
регионализации
и
глобализации
и
основными этапами
развития
этих
процессов. В курсе
дается
Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

меңгеру керек; бұл салаға қатысты
тарихи
түсініктер
мен
категорияларды игеруі қажет.
Магистрант должен понять цели и
задачи
курса«Региональная и
локальная
история:
теория,
исследовательская
и образовательная
практика»;получить
углубленные знания о предмете,
обьекте изучаемой дисциплины и
методах их изучения;специфику
дисциплины и место его в цикле
изучаемых
дисциплин
по
регионоведению;усвоить
основные теории, понятия, методы
изучения дисциплины;
усвоить
навыки
научного
исследования актуальных проблем
дисциплины.

характеристика
современных
интеграционных
процессов,
информация
об
изменении
роли
Китая в глобализующемся
мире.
Магистранты будут
ознакомлены
с
основными
теориями
региональной
и
локальной истории,
с исследовательской
и образовательной
практикой изучения
региональной
и
локальной истории.
Основными
задачами
курса
являются:
ознакомление магистрантов
со
специальной
терминологией
по
курсу;
научить
магистрантов анализировать, оценивать
основ-ные события
региональной и
локальной истории.
Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.
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AEGK/
EGPA/
AEGS
6306

Азияның
экономикалық және
геосаяси
кеңістігі/
Экономическое
и
геополитическое
простран ство Азии/
Asian economical and
geopolitical space

Азия елдерінің
әлемдік саяси
картадағы орны мен
мәнін аша отырып
Азияның
экономикалық және
геосаяси кеңістіктегі
қазіргі жағдайына
деректер негізінде
талдау жасай
отырып
салыстырмалы түрде
баяндау, келешегі
мен маңыздылығын
түсіндіру. Цель
преподавания
дисциплины –
ознакомление
магистрантов с
экономичес-ким и
геополитическим
пространством Азии,
со странами –
гегемонами,
перефирией и
«новыми
индустриальными
странами».
Экономическое и
геополитическое
прост-ранство Азии
Страны –гегемоны
на геополитическом

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

3

5

Оқытылатын
аймақтың
экономикасы
Оқытылатын
аймақ тарихы
Региональные
экономические
процессы

Эконом теория;
Менеджмент;
Халықаралық
экономикалық
қатынастар
тарихы
История
Международных
экономическихот
ношении
Экономика
региона
исследования

Азия елдерінің экономикасы мен
геосаяси кеңістіктегі орны туралы
деректерді меңгеру; тарихнамалық
еңбектерге шолу жасай отырып
аннотация
беру;
геосаяси
жағдайды талдау; Ғаламджану
кезеңіндегі экономикалық даму
ерекшеліктеріне талдау жасай
отырып баяндау және жаңа тарихи
құжаттар мен баспасөз бетіндегі
материалдарды қолдану.
Магистрант должен понять цели и
задачи
курса«Методология
исследования
региональных
экономических
процессов»;получить углубленные
знания
о предмете, обьекте
изучаемой дисциплины и методах
их
изучения;специфику
дисциплины и место его в цикле
изучаемых
дисциплин
по
регионоведению;усвоить методы и
методологиюизучения
региональных
экономических
процессов,
навыки
научного
исследования актуальных проблем
дисциплины.

прост-ранство Азии.
«Новые
индустриальные
страны» Азии.
11

GAP/
PGP/
GRP
6307

Ғаламдық
және
аймақтық
үрдістер/
Глобализация
и
регионализация
/Globalizational
and
regionalizational
process

Қазіргі
халық 2
аралық қатынас
тардың дамуын
дағы
ғаламдан
дыру
үрдісінің
әсер ету фактор
ларын анықтап,
дүниежүзілік
ғылымда
қолданылатын
арнайы ұғымдар
мен тәсілдердің
мазмұнын
ашу
болып табылады.
Пәнінің
негізгі
міндеттері:
ғаламдандыру,
аймақтандыру
ұғымдарының
негізгі түсіндірме
лерін
анықтау;
ғаламдық үрдіс
тер мен аймақтан
дырудың
өзіне
сипаттама беру;
ғаламдық
даму

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

3

Халықаралық
қатынастар
жүйесіндегі
аймақтардың
өзекті мәселері
История
межднародных
отношений,
Новая история
стран Вос-тока и
Запада.

Дипломатия
тарихы.
Халықаралық
локалды тарих,
Аймақтың саяси
тарихы

Проблема
бойынша
негізгі
ғылыми
әдебиеттерді,
курс
бойынша берілетін деректер мен
әдебиеттерді, алынған әдістемелік
дағдыларды қазіргі Ғаламдандыру
мен аймақтандыру үрдістерін
өзіндік талдауда пайдалана білуі
керек:
Қазіргі саяси жағдайды талқылай
алуды, Ғаламдандыру үрдісі және
аймақтандырудың
дамуының
барысын
түсінуді,
саяси
жағдайларды болжамдай және
үлгілей алуды меңгеруі керек.

Новей-шая
история
регионаспециализации,Процесс
ы глобализации и
регионолизации.
Современные
проблемы
4.
регионаизучения, Саяси ғаламдану жағдайындағы
Геополи-тика.
Қазақстанның басқа елдермен
қарым-қатынасын 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.
Знатьосновные
концепции,
а
также
ключевые
проблемы
современной
регионалистики;
основные
тенденции
взаимосвязии

мен аймақтандыр
дың қалыптасуы
мен ықпал етуінің
негізгі факторлар
ын табу; ғаламдан
дыру мен аймақ
тандырудың
дүниежүзілік
саясат саласына
ықпал
етінің
негізгі
бағыт
тарын көрсету.
Рассмотреть
процессы
глобализации и
регионализации в
современном мире.
Изучить
региональные
подсистемы
международных
отношений.
Проанализировать
роль
и место великих
держав в
региональных
подсистемах
международных
отношений.
Рассмотреть роль
региональных
Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

взаимозависимостипроцессов
интернационализации,
глобализации, регионализации
современного
мира.
Анализировать
актуальные
проблемы
регионального
измерения мировогои
внутринационального
политического процесса;
с помощьюсовременных
информационных технологий
исследоватьзначение
регионов
в современных
интеграционных процессах.

конфликтов в
мировой политике.
Ознакомиться с
значимостью
политического
регионакак понятия
сравнительного
политического
анализа (наряду с
национал
ьным государством).
Изучить кроссрегиональное
измерение как
важное дополнение
кросснационального
компаративного
политического
анализа.

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
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