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1. Базалық модульдер / Базовые модули 

1.1 Міндетті модульдер / Обязательные модули 



 

 
 

Ғылыми- 

гуманитарлық модуль 

/ Научно- 

гуманитарный модуль 

Қазіргі заманғы әлемдегі білім беруді 
дамытудың заманауи бағытын 

түсінуін, өскелең ұрпақты тәрбиелеу 
мен жаңа философиясының кәсіби іс- 
әрекетіндегі білімді және оны 
қолдануын қалыптастыра білу./ 
Формулировать и выражать свои 
мысли, используя категориальный 
аппарат философии, самостоятельно 
ориентироваться в общетеоретических 

философских проблемах, главных 
философских направлениях. 

2 3 1 GTF/IFN 5201 Ғылымның тарихы және 

философиясы / История и 

философия науки 

БП/ 

БД 

МК/ОК 2 3 Тест 

Коммуникативті 

модуль 3/ 

Коммуникативный 

модуль 3 

Өз көзқарасын, мақсаты мен міндетін 
қысқаша дәлелдеп, айқындай алады, 
оқиғаны әңгімелеп немесе кітаптың 
сюжетін мазмұндап және осыған 
байланысты өз ой-пікірін білдіріп, 
тақырыпқа байланысты тілдік 
материал негізінде құрылған 
мәтіндерді түсіндіре алады/Умеет 
кратко обосновать и объяснить свои 

взгляды, намерения и рассказать 
историю или изложить сюжет книги 
и выразить к этому свое отношение, 
понимает тексты, построенные на 
языковом материале  по тематике; 

2 3 1 ShT /IYa 5202 Шет тілі/Иностранный 

язык 

БП/ 

БД 
МК/ОК 2 3 Тест 

Психологиялық- 

педагогикалық 
модуль 2/ Психолого- 

Оқыту мен тәрбие үрдісінің негізгі 
идеяларын, заңдарын, заңдылықтарын, 
ұстанымдарын қазіргі 

4 6 1 Ped 5203 Педагогика БП/ 

БД 

МК/ОК 2 3 Тест 



 

 
 

педагогический 

модуль 2 

технологияларын білу және кәсіби 

әрекетінде пайдалану/ Знание и 
применение на практике 

фундаментальных идей, законов и 
закономерностей, принципов процесса 
обучения и воспитанияв 
профессиональной деятельности 
современных технологий обучения и 
воспитания. Психология бойынша іс- 
әрекет, дағды және ғылыми білім 
жиынтығының негізгі түсініктерін, 

психологиялық теориялық 
зерттеулердің әдіснамалық негіздерін 
әдістерін, жеке тұлғаның қызметі мен 
дамуының негізгі заңдылықтары мен 
құрылымын білу, түсіну және ұғыну/ 
Знает и понимает фундаментальные 
факты и закономерности 
психологической науки. Владеет 

теоретико-методологическими 
основами, методами и методиками 
психологического исследования. 
Понимает и осознает основные 
закономерности и структуры 
функционирования и развития 
личности, общества, деятельности. 

   Psi 5204 Психология БП/ 

БД 

МК/ОК 2 3 Тест 

  8 12      8 12  

1.2 Таңдау модульдері / Модули по выбору 

Ғылыми-іргелі 

модуль 1 / Научно- 

фундаментальный 

модуль 1 

Мемлекеттік басқару аппаратының 

құрылымына, мәні мен мазмұнына 

талдау жасау./ Анализировать 

струтуру, смысл и значение 

государственного управления. 

Орталық Азияда қалыптасқан 

саяси режимдердің ерекшеліктері 

мен проблемаларын талдау./ 

Анализировать политические 

режимы формировавшиеся в 

6 10 1 MB/ GU 5201 Мемлекеттік басқару 
/Государственное 

управление 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ 3 5 Емтихан/ 

Экзамен 



 

 
 

 Средней Азии.    OASREP/ OPPRSA 

5202 

Орталық Азиядағы саяси 

режимнің ерекшеліктері 

мен проблемалары/ 

Особенности и проблемы 

политических режимов в 

Средней Азии 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ 3 5 Емтихан/ 

Экзамен 

Ғылыми-іргелі 
модуль 1 / Научно- 

Саяси мәдениеттің қалыптасу және 
даму ерекшелігі;Саяси 

  1 KSM/ PKK 5201 Қазақстанның саяси 
мәдениеті/ Политическая 

     

фундаментальный мәдениеттің қоғамдағы орны мен   культура Казахстана 

модуль 1 ролі; Саяси мәдениеттің    

Альтернативный мәдениеттің басқа түрлері мен    

 арасалмағы./ Особенности    

 формирования и развития    

 политической культуры: Место и    

 роль политической культуры в    

 обществе: Соотношение    

 политической культуры с другими    

 видами культуры    

 Кадр саясаты теориясы  KRMKS/ GKPRK Қазақстан      
 зерттемесінің теоретико-  5202 Республикасындағы 
 концептуалды негізі; Мемлекеттік   мемлекеттік кадр саясаты 
 кадрларды қалыптастыру және   /Государственная 
 оларды қайта дайындау;   кадровая политика в РК 
 Мемлекеттік кадрлардың қоғамды    

 дамытудағы ролі мен орны;    

 Қазақстан кадрларын    

 жоғарысаналылыққа    

 тәрбиелеу./Теоретико-    

 концептуальные основы    

 разработки теории кадровой    

 политики: Формирование    

 государственных кадров и их    

 переподготовка; Роль и место    

 государственных кадров в    

 развитиии общества: Воспитание    

 высокосознательности кадров    

 Казахстана    



 

 

Ғылыми-іргелі 

модуль 2 / Научно- 

фундаментальный 

модуль 2 

Қазіргі замандағы халықаралық 

қатынастар мен ғаламдық даму 

мәселелерін талдау./ 

Анализировать современные 

международные отношения и 

глобальное развитие. 

Ғылыми танымның әдістемесін; 

ғылыми қызметті 
ұйымдастырудың ұстанымдары 

мен құрылымын. істей білуі 

керек: үдерістер мен 

құбылыстарды талдауға 

бағытталған қолданыстағы 

тұжырымдамаларды, теориялар 

мен тұрғыларды сыни талдау; 

креативті ойлай білуі және ғылым 

саласында жаңа мәселелер мен 

жағдайларды шығармашылық 

тұрғыда шеше білуі. білікті болуы 
керек: тұрақты түрде білімін 

жаңартуға қабілетті болуда, кәсіби 

дағдылары мен іскерліктерін 

кеңейтуде. /знать: методологию 

научного познания; принципы и 

структуру организации научной 

деятельности; уметь: критически 

анализировать существующие 

концепции, теории и подходы к 

анализу процессов и 

явлений;креативно мыслить и 

творчески подходить к решению 

новых проблем и ситуаций в 

области науки; быть 
компетентным: в способах 

обеспечения постоянного 

обновления знаний, расширения 

профессиональных навыков и 
умений. 

6 10 2 KZHKGD/ SMOGR 

5203 

Қазіргі заманғы 

халықаралық қатынастар 

және ғаламдық 

даму/Современные 

международные 

отношения и глобальное 

развитие. 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ 3 5 Емтихан/ 

Экзамен 

SGZZHAA/ MMNIRP 

5204 

Саясаттанудағы ғылыми- 

зерттеу жұмысының 

әдістемесі мен әдістері/ 

Методология и методы 

научно- 

исследовательской работы 

в политологии 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ 3 5 Емтихан/ 

Экзамен 

 



 

 
 

Ғылыми-іргелі 

модуль 2 / Научно- 

фундаментальный 

модуль 2 

Альтернативный 

Демократия концепциясы: 
Қазақстан қоғамын 

демократизациялаудың негізгі 

бағыттары; Қоғамның дамуын 

жетілдірудегі демократияның ролі; 

Демократизм рухында халықты 

тәрбиелеу/.Концепция 

демократии; Основные 

направления демократизации 

Казахстанского общества; Роль 

демократии в совершенствовании 

развития общества; Воспитание 

населения в духе демократизма. 

Саяси үдерістер құрылымы; Саяси 

үдеріс түсінігі мен анықтамасы; 

Саяси үдерістің түрлері; Саяси 

үдеріс пен саяси дамудың 

арасалмағы./ Структура 

политических процессов; Понятие 

и определение политического 
процесса; Виды политических 

процессов; Соотношение 

политического процесса и 

политического развития. 

  2 KDUE/ SPDK 5203 Қазақстандағы 

демократизациялау 

үдерістерінің 

ерекшелігі/Специфика 

процессов 

демократизации в 

Казахстане 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ    

KKSUKE / SOPPSK 

5204 
 

 

 
Қазіргі Қазақстандағы 

саяси үдерістердің 

құрылымы мен 

ерекшеліктері/ Структура 

и особенности 

политических процессов 

в современном Казахстане 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ    

  12 20      12 20  

2. Мамандық модульдері / Модули специальности 

2.1 Міндетті модульдер / Обязательные модули 

Ғылыми-кәсіби 

модуль 1/ Научно- 
профессиональный 
модуль 1 

Мемлекеттік саясат – мемлекеттің 
негізгі тірегі ретінде талдау жасау. 
Анализироватьгосударственную 

политику как основу государства. 

2 3 1 MS/ GP 

5301 

Мемлекеттік саясат/ 

Государственная 
политика 

КП/ 
ПД 

МК/ОК 2 3 ЖЕ/ ПЭ 

  2 3      
2 3 

 

2.2 Таңдау модульдері / Модули по выбору 



 

 
 

Ғылыми-кәсіби 

модуль 2/ Научно- 

профессиональный 

модуль 2 

Этноконфликтологияның мәні мен 

мазмұнын, құрылымын білу, оның 

жүйесіне талдау жасау./ Знать смысл, 
значения и структуру 
этноконфликтологии. Анализировать 
его систему. 
Саяси толеранттылық – қазіргі 

қоғамның негізгі тірегі ретінде 
білімдерді игеру. Освоить знание 
политической толерантности как 
основа современного общества. 
Қазіргі саяси ғылымның түсінігін, 
ондағы теориялық тұжырымдар мен 
тәсілдерін ажырата білу. Әлемдік 
саясат пен қазіргі саяси ғылымдағы 

негізгі проблемаларды анықтау. 
Әлемдік саясаттағы саяси үрдістерді 
бағдарлай білу./ Знать современные 
теоретические концепции и подходы 
современной политической науки. 
Понятие современной политической 
науки. Выявить ключевые проблемы, 
существующие в современной 

политической науки и мировой 
политики. Разбираться в основных 
понятиях современной политической 
науки. 

9 15 2 Etn/Etn/ 5301 Этноконфликтология/ 

Этноконфликтология 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ 3 5 Емтихан/ 

Экзамен 

ST/ PT 5302 Саяси толеранттылық/ 

Политическая 

толерантность 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ 3 5 Емтихан/ 

Экзамен 

KSZOM/ APIKP 5303 Қазақстандық 

саясаттануды зерттеудің 

өзекті мәселелері/ 

Актуальные проблемы 

исследования в 

казахстанской 

политологии 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ 3 5 Емтихан/ 

Экзамен 

Ғылыми-кәсіби 
модуль 2/ Научно- 

профессиональный 

модуль 2 

Альтернативный 

Саяси режим анықтамасының тнсінігі; 
Саяси режимдердің түрлері; 
Қазақстанда саяси режимнің 
құрылымы; Демократиялық режим./ 
Понятие определения политического 
режима; Формы политических 
режимов; Структура политического 
режима в Казахстане; 

Демократический режим. 
Батыста саяси режимнің қалыптасуы 

және оның ерекшелігі; Батыс 
елдеріндегі саяси режим мәселелеріне 
саясаттанулық тәсілдеме; Батыс және 
Шығыс саяси режимдерінің ара 
қатысы./ Формирование 
политического режима на западе и его 
особенности; Политологические 

  2 KSR/ PRK 5301 Қазақстандағы саяси 
режим/ Политический 

режим в Казахстане 

КП/ 
ПД 

ТК/ КВ    

BESR/ PRZS 5302  
 

Батыс елдеріндегі саяси 

режим/ Политический 
режим в западных странах 

КП/ 
ПД 

ТК/ КВ    



 

 
 

 подходы к проблеме политического 

режима в западных странах; 
Соотношение политических режимов 
запада и востока. 
Қазақстанда қоғамдық ұйымдар мен 
қозғалыстардың пайда болуы; 
Қоғамдық ұйымдар мен 
қозғалыстардың даму ерекшеліктері; 
Азаматтық қоғамда қоғамдық ұйымдар 
мен қозғалыстардың ролі./ 

Возникновение общественных 
организации и движения в Казахстане; 
Особенности развития общественных 
организации и движения; Роль 

общественных организации и 
движения в гражданском обществе. 

   KKKUK/ SOODK 

5303 
 

 
 
 

Қазақстандағы қазіргі 

қоғамдық ұйымдар мен 

қозғалыстар\Современные 

общественные 

организации и движения в 

Казахстане 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ    

Ғылыми-кәсіби 

модуль 3/ Научно- 
профессиональный 

модуль 3 

Биліктің түсінігі, құрылымы, іске асу 
механизмдері, билік және билеушілер 
туралы білімдер жиынтығы болуы 
керек. Қоғамның саяси, әлеуметтік- 
экономикалық қызметін ұйымдастыру 
мен басқарудағы практикалық 
мәселелерге саяси талдау жасау және 

шешімін табу. Знать понятие, 
структуру, функции 
власти, механизм осуществления 
власти, совокупность знаний о власти, 
властителях, властной деятельности. 
Иметь навыки политического анализа 
и решения практических проблем в 
организации и управлении 
политической, социально- 

экономической деятельностью 
общества. 
Саяси жаңғыртудың негізгі 
ұғымдарын, категориялары мен 
құрылымын; саяси жаңғыртуды 

11 18 3 Kra/ Kra 6304  

 

 
 

Кратология/ Кратология 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ 2 3 Емтихан/ 

Экзаме.н 

КSMTT/ TPPMК 6305 Қазақстандағы саяси 

модернизацияның 
теориясы мен тәжірибесі / 

Теория и практика 

политической 

модернизации в 

Казахстане 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ 3 5 Емтихан/ 

Экзаме.н 



 

 
 

 зерттеудің негізгі әдіснамалық 
тұрғылары мен ұстанымдарын игеруі 
тиіс. Қазақстан қоғамын саяси 

жаңғырту саласындағы өзгеріп 
отыратын факторларды талдай білуі 
және саяси жаңғыртуды зерттеудің 
әдіснамалық ғылыми негіздерін 
жүйелей білуі керек 
Овладеть основными понятиями, 
категориями и структурой 
политической модернизации; 

базовыми методологическими 
подходами и принципами 
исследования политической 
модернизации. Уметь анализировать 
переменные факторы в сфере 

   PP/ SB 6306 Саяси болжау/ 

Политическая 

прогнозирование 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ 3 5 Емтихан/ 

Экзаме.н 



 

 
 

 политической модернизации 
казахстанского общества и 
систематизировать методологические 

научные основы изучения 
политической модернизаций. 
Саясат пен мемлкеттік басқаруды 
қалыптастырудың негізгі 
заңдылықтарын, мемлекеттік басқару 
теорияларын, мемлекеттік саясатты 
қалыптастырудың және саяси-басқару 
шешімдерін қабылдаудың 

механизмдерін, мемлекеттік және 
муниципалдық басқарудың құқықтық 
негіздерін білу./ Знать основные 
методологические подходы к 
проблематике курса, основные 
закономерности формирования 
политики и государственного 
управления; теорий государственного 
управления, механизмов разработки 

государственной политики и принятия 
политико-управленческих решений, 
правовых основ государственного и 

муниципального управления. 
Азаматтық қоғамдағы отбасы мен 
саясат туралы білімдер жиынтығын; 
өмірлік үдерістердің айнымалы 
факторларын объективті түрде 
талдауды; отбасы мен саясат 

мәселелері бойынша теориялар мен 
әдістемелерді жүйелеуді;азаматтық 
қоғамда отбасының даму келешегін 
болжауды, үлгілерін қалыптастыруды 
және жобалауды білу./ Знать 
совокупность знаний о семьи и 
политике в гражданском обществе, 

объективно анализировать 
переменные факторы жизненных 
процессов; систематизировать теории 
и методологии по вопросам семьи и 
политики;прогнозировать, 
моделировать и проектировать 
перспективы развития семьи в 
гражданском обществе. 

   AKOS/ SPGO 6307 Азаматтық қоғамдағы 

отбасы саясаты \ 

Семейная политика в 

гражданском обществе 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ 3 5 Емтихан/ 

Экзаме.н 



 

 
 

Ғылыми-кәсіби 

модуль 4/ Научно- 

профессиональный 

модуль 4 

Альтернативный 

Жастар саяатының 
концепциясы;Концепция молодежной 
политики; Қазақстандық жастардың 

ерекшеліктері; Қоғам дамуындағы 
қазақстан жастарының ролі; 
Қазақстандық жастарды  тәрбиелеу 
түрі мен әдістері./Особенности 
Казахстанской молодежи; Роль 
казахстанской молодежи в развитии 
общества; Формы и методы 
воспитания казахстанкой молодежи. 

Президенттік билік туралы теория; 
Президент-Ел басы. Қазақстанда 
президенттік биліктің ерекшелігі; 
Президент және халық; Президенттік 
биліктің қазақстандық тәжірибесінің 
халықаралық мәні./ Теория о 
президентском правлении; Президент - 
Глава государства; Особенности 
президенсткого правления в 

Казахстане; Президент и народ; 
Международное значение 
казахстанского опыта президентского 
правления. 
Президенттік басқарудың 
қалыптасуы;Шығыста президенттік 
басқарудың ерекшелігі; Батыста 
президенттік басқарудың негізгі 

принциптері; ТМД елдерінде 
президенттік басқарудың өзгешелігі./ 
Формирование президентского 
управления; Особенности 
президентского управления на 
Востоке; Основные принципы 
президентского управления на Западе; 
Специфика президентского 

управления в СНГ. 
Халықаралық қатынастар 
концепциясы;Қазақстанның геосаяси 
жағдайы; Қазақстанның бейбіт сүйгіш 
сыртқы саясаты. Қазақстанның 
сыртқы саясатыәлемдік қауымдастық 
жүйесінде./ Концепция 

международных отношений; 
Геополитическое положение 

  3 KRZhS/ MPRK 6304  
Қазақстан 

Республикасының жастар 

саясаты/ Молодежная 

политика Республики 

Казахстан 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ    

KPBT/ PPFPK 6305  

Қазақстандағы 

Президенттік басқару 

түрі/ Преимущества 

президентской формы 

правления в Казахстане 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ    

PBTAT/ MOPU 6306  
Президенттік басқару 

түрінің әлемдік 

тәжірибесі /Мировой 

опыт Президентского 

управления 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ    

HKZhKOR/MRKSMO 

6307 
 

 

 

 
Халықаралық қатынастар 

жүйесіндегі Қазақстанның 

орны мен рөлі/ Место и 

роль Казахстана  в 

системе международных 

отношений 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ    



 

 
 

 Казахстана; Миролюбивая внешняя 

политика Казахстана; Внешняя 
политика Казахстана в системе 
мирового сообщества. 

          

  20 33      20 33  

  42 68      42 68  

3. Қосымша модульдер / Дополнительные модули 

3.1 Міндетті косымша модульдер / Обязательные дополнительные модули 

Ғылыми-кәсіби 
модуль 3/ Научно- 

профессиональный 
модуль 3 

Выявление степени соответствия 

применяемых методов и средств 

обучения дидактическим целям и 

задачам/ Дидактикалық мақсаты 

мен міндетіне қолданып жүрген 

әдістердің сәйкестігін анықтай 

білу. 

3 3 3 PT/PP Педагогикалық тәжірибе / 

Педагогическая практика 

ОҚТ/ 

ДВО 

МК/ 

ОК 

3 3 ДЗ 

Ғылыми-кәсіби 
модуль 4/ Научно- 
профессиональный 
модуль 4 

3 9 4 GZT/NIP Ғылыми-зерттеу тәжірибе 

/ Научно- 

исследовательская 

практика 

ОҚТ/ 
ДВО 

МК/ 
ОК 

3 9 ДЗ 

  6 12      6 12  

Ғылыми-зерттеу 

модулі 1/ Модуль 

научно- 

исследовательской 

работы 1 

Способность практического 
применения приобретенных в 

процессе обучения знаний, умений и 

навыков/ Оқу барысында алынған 
білімді, іскерлікті және дағдыны 

тәжірибеде қолдана білу қабілеттілігі. 

1 4 1 GZZh/ NIR Ғылыми-зерттеу жұмысы/ 

Научно- 

исследовательская работа 

ОҚТ/ 

ДВО 

МК/ 

ОК 

1 4 ДЗ 

Ғылыми-зерттеу 

модулі 2/ Модуль 

научно- 

исследовательской 

работы 2 

2 8 2 GZZh/ NIR Ғылыми-зерттеу жұмысы 

/ Научно- 

исследовательская работа 

ОҚТ/ 

ДВО 

МК/ 

ОК 

2 8 ДЗ 



 

 
 

Ғылыми-кәсіби 

модуль 3/ Научно- 

профессиональный 
модуль 3 

 2 8 3 GZZh/ NIR Ғылыми-зерттеу жұмысы 
/ Научно- 

исследовательская работа 

ОҚТ/ 

ДВО 

МК/ 

ОК 

2 8 ДЗ 

Ғылыми-кәсіби 

модуль 4/ Научно- 

профессиональный 
модуль 4 

2 8 4 GZZh/ NIR Ғылыми-зерттеу жұмысы 

/ Научно- 

исследовательская работа 

ОҚТ/ 

ДВО 

МК/ 

ОК 

2 8 ДЗ 

  7 28      7 28  

4. Қорытынды аттестациялау модулі / Модуль итоговой аттестации 

Қорытынды 

аттестациялау модулі/ 

Модуль итоговой 

аттестации 

Результаты обучения по 
специальности в соответствии с 
требованиями 7-ого 

квалификационного уровня 
Национальной рамки квалификаций: 
фундаментальные знания и умения, 
ключевые и специальные 
компетенции, личностные 
способности, необходимые в 

профессиональной деятельности. 

1 3 4 KE/KE Кешенді емтихан / 
Комплексный экзамен 

ҚА/ 

ИА 

МК/ 

ОК 

1 3 МКЕ/ 

ГКЭ 

3 9 4 ZhMDK/ NZMD Жазу және магистерлік 

диссертацияны қорғау / 

Написание и защита 

магистерской диссертации 

ҚА/ 

ИА 

МК/ 

ОК 

3 9 МДҚ/ 

ЗМД 

  4 12      4 12  

  59 120      59 120 
 

 

Ескерту/ Примечание: 1. Бір семестр ішіндегі кредиттер жүктемесі 30 кредит ECTS құрау керек. / Объем семестровой нагрузки должен составлять 30 кредитов 

ECTS. 

Сокращения: ЖЕ/ПЭ - Жазбаша емтихан / Письменный экзамен; /ДЗ - Дифференциалдық зачет/Дифференцированный зачет; МЕ/ ГЭК - Мемлекеттік кешенді 

емтихан/ Государственный комплексный экзамен; МДҚ/ ЗМД - Магистерлік диссертацияны қорғау/Защита магистерской диссертации. 
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