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Форма 1 

Білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

 

1. Білім беру бағдарламасының коды және атауы: 6B03105-Халықаралық қатынастар 

2. Білім беру саласының коды және жіктелуі: 6В03 - Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат, 6B031 - Әлеуметтік 

ғылымдар 

3. Білім беру бағдарламаларының тобы: В140-Халықаралық қатынастар және дипломатия 

4. Кредиттер көлемі: 240 ECTS 

5. Оқу түрі: күндізгі 

6. Оқу тілі: қазақша, орысша 

7. Берілетін академиялық дәреже: «6В03105-Халықаралық қатынастар» білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік білім 

бакалавры 

8. Білім беру бағдарламасының түрі: әрекеттегі 

9. БЖХС бойынша деңгей: 6 

10. ҰБШ бойынша деңгей: 6 

11. СБШ бойынша деңгей: 6 

12. Білім беру бағдарламасының  ерекшелігі: үштілдік 

ЖОО партнер (серіктес) 

ЖОО партнер (қосдипломдық) 

13. Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нөмірі: KZ83LAA00018485, 28.07.2020 ж, Қосымша 016 

14. Аккредиттеу органының атауы және аккредиттеудің қолданылу мерзімі:  Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша 

тәуелсіз агенттік (БСҚТА), 10.06.2019 ж. - 07.06.2024 ж., SA-A №0168/1 мамандандырылған аккредитация бойынша куәлік 

15. Білім беру бағдарламасының мақсаты 

15.1 Стратегиялық мақсат: жаһандық сын-тегеуріндерге бейімделген бәсекеге қабілетті кәсіби мамандар даярлау. 

15.2 ББ мақсаты: Халықаралық қатынастар және сыртқы саясат саласы бойынша заманауи білім жүйесін,қажетті жалпы мәдени 

және кәсіби құзыреттілікті меңгерген, қазіргі әлемнің күрделі ӛзара қатынастарын түсінетін және ӛз бетімен тиімді шешім қабылдай 

алатын бәсекеге қаблетті жоғары білікті кадрларды даярлау. 

16 Білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы 

а) Біліктілік пен лауазымдар тізбесі: Осы даярлау бағыты бойынша білім беру бағдарламасын меңгеру аяқталғаннан кейін 

бітірушіге «6В03105-Халықаралық қатынастар» білім беру бағдарламасы бойынша «әлеуметтік білім бакалавры» біліктілігі беріледі. Бұл 

білім беру бағдарламасының түлектері келесі лауазымдарға ие бола алады: жетекші, сарапшы, референт, байланыс менеджері, 

аудармашы, маман, ассистент. 
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б) Кәсіби қызмет саласы мен объектілері: халықаралық қатынастар саласы, халықаралық ұйымдар мен бірлестіктердің қызметі, 

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің ұлттық қауіпсіздік саласы, әртүрлі бейіндегі сыртқы және ішкі саяси даму және 

халықаралық ынтымақтастық саласында жұмыс істейтін Қазақстан Республикасы Мемлекеттік басқару органдарының қызметі, БАҚ - тың 

халықаралық мәселелер жӛніндегі қызметі, халықаралық бейіндегі білім және ғылым саласы. Кәсіби қызмет объектілері: министрліктер 

мен ведомстволар, жергілікті мемлекеттік басқару органдары, дипломатиялық ӛкілдіктер, халықаралық ұйымдар, отандық және шетелдік 

кәсіпкерлік құрылымдар, ғылыми-зерттеу орталықтары, БАҚ редакциялары. 

в) Кәсіби қызмет түрлері: дипломатиялық және халықаралық-саяси қызмет; ғылыми-білім беру, ақпараттық-сараптамалық қызмет; 

ұйымдастыру-әкімшщілік қызмет; халықаралық ортадағы коммуникациялық қызмет. 

г) Кәсіби қызметінің функциялары: «6В03105-Халықаралық қатынастар» білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік білім 

бакалавры кәсіби қызметтің түрлеріне сәйкес келесі функцияларды атқара алады: 

- дипломатиялық және халықаралық-саяси қызметі: сыртқы істер министрлігінің тиісті бӛлімдерінде және халықаралық-саяси және 

халықаралық-экономикалық бағыттағы басқа да мемлекеттік ведомстволарда, сондай-ақ халықаралық ұйымдарда берілген тақырып 

бойынша анықтамалар, талдамалық жазбалар және ӛзге де қызметтік құжаттар дайындау; халықаралық келіссӛздерді ӛткізуге және 

дайындауға қатысу; халықаралық-саяси мәселелер бойынша шет тілдерінде іскерлік хат алмасуды жүргізу, оның ішінде мемлекеттік, 

орыс және ағылшын тілдерінде; 

- зерттеу-сараптама қызметі: халықаралық-саяси талдаудың қолданбалы әдістерін қолдану арқылы аналитикалық материалдарды 

жазу, халықаралық-саяси талдаудың негіздерін білу дағдыларын қолдана алу, халықаралық қатынастар саласында қызмет атқаратын 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару органдары мен ведомстволарына арналған сыртқы саяси шешімдерді дайындау мен іске 

асыру кезінде ғылыми негізделген тәжірибелік ұсыныстар жасау; аймақтық және халықаралық жағдай мәселелері тӛңірегіндегі кеңес беру 

қызметін атқару;  

- ұйымдастырушылық-әкімшілік қызметі: мемлекеттік басқару жүйесі мекемелеріндегі шет тілдерін қолдана отырып,  қызмет 

атқарудың  кіші және орташа буындағы  әкімшілік қызметкерлердің  міндеттерін атқару, басқа да мемлекеттік мекемелердегі, жергілікті 

мемлекеттік билік органдарындағы атқарушы, ұйымдастырушылық және әкімшілік қызмет атқару; халықаралық іс-шараларды 

ұйымдастыру мәселелері бойынша іскерлік хат алмасуды жүргізу, ӛзінің құзыреттілігіне сәйкес шет тілде жүргізілетін келіссӛздерге 

қатысу; ӛзінің құзыреттілігіне сәйкес ауызша және жазбаша аудармашылық қызмет атқару; халықаралық келіссӛздерді, кездесулерді, 

конференциялар мен семинарларды ұйымдастыру бойынша жұмысқа қатысу.    

-халықаралық ортадағы коммуникациялық қызметі:  шетел тілдерінде кәсіби байланыстарды орнату және сақтау; халықаралық 

аренада Қазақстан Республикасының имиджін ілгерілету. 
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Қосымша 2 

17. Құзыреттіліктер негізінде оқыту нәтижелерін тұжырымдау 

Құзыреттілік түрлері Оқу 

нәтижесінің 

коды 

Оқу нәтижесі  

(Блум таксономиясы бойынша) 

1. Кәсіби құзыреттер:  

 (Hardskills) 

ОН 1 Адам мен тұтас жүйе ретіндегі қоғам туралы, қазіргі қоғамдағы рухани үрдістердің рӛлі туралы, жеке және заңды 

тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың заңды мүдделері туралы, кәсіпкерлік қызметті іске асырудағы 

экономикалық және әлеуметтік жағдайлар туралы, зиянды және қауіпті факторлардың адамға және қоршаған ортаға әсері 

туралы, ӛзінің кәсіби қызметінде бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, ӛзара түсіністік, толеранттылық және қазіргі заманғы 

қоғамның демократиялық құндылықтарының басымдықтары туралы ӛзінің азаматтық ұстанымын білдіре алады 

ОН 2 Жаңа және қазіргі заманның негізгі тарихи оқиғаларының барысын сипаттайды, Батыс пен Шығыс елдері ӛркениеттерінің 

жетістіктерін жүйелейді, шет елдердің әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси дамуының заңдылықтарын 

анықтайды, қоғамдық ӛмірдің түрлі салаларындағы жаһанданудың жағымсыз және оң кӛріністерін тізбектеп кӛрсете алады, 

рухани және гуманисттік құндылықтардың нығайтудағы мәдениет және діндердің рӛлін айқындайды 
ОН 3 Халықаралық мәселелерді шешу саласындағы мемлекеттер мен әлемдік қауымдастықтың қызметінің негізгі бағыттарын 

анықтайды және талдайды, қазіргі әлем жағдайындағы халықаралық қатынастарға қатысушылардың іс-әрекеттерін 

негіздейді, халықаралық қатынастар мен әлемдік саясатқа жаһандық үдерістердің ықпалын бағалайды 

ОН 4 Елдің ұлттық мүдделерін қорғауда және сыртқы саясаттың міндеттерін іске асырудағы дипломатиялық және консулдық 

қызметтердің рӛлі мен орнын кӛрсете алады, дипломатиялық жұмыстың негізгі әдістері мен техникалық тәсілдерінің тізімін 

кӛрсете алады, дипломатиялық құжаттардың негізгі түрлерін жіктейді, дипломатиялық құжатты талдау жасайды, оның 

түрін анықтайды 

ОН 5 Қазіргі заманғы дипломатиялық жүйе жағдайында жекелеген мемлекеттердің сыртқы саясатының теориялық және 

тәжірибелік негіздерін талдайды, саяси құрылымын, экономикалық дамуын, мәдени және діни ерекшеліктері мен геосаяси 

жағдайларын ескере отырып, зерттелетін елдер мен аймақтардың кешенді сипаттамаларын құрастырады 

ОН 6 Оқитын шетел тілдерінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасайды, кәсіби-бағытталған сипаттағы шетел әдебиетімен 

жұмыс жасайды және олардың мазмұнын ауызша хабарлама жасау мен баяндамалар түрінде қорытындылайды, шет 

тілдерінде арнайы мамандандырылған мәтіндерді ауызша және жазбаша аударады 

ОН 7 Халықаралық қатынастардағы қазіргі заманғы теориялар мен тұжырымдарының мазмұны және негізгі түсініктерін, олардың 

ерекшеліктерін сипаттайды, ӛзінің алған білімдеріне негіздей отырып, әлемдік саясат пен халықаралық қатынастардың 

мәселелері бойынша ӛзіндік пікірлерін ұсынады, халықаралық қатынастардың мәселелері бойынша пікірталастарда кәсіби 

лексика негізінде сұхбат жүргізеді 

ОН 8 Қазіргі заманғы қақтығыстардың пайда болу себептерін айқындайды, келіссӛздер үрдісі мен медиация институтына сүйене 

отырып оларды реттеу мен шешудің тиімді жолдарын табады, қазіргі мәселелерді шешуде халықаралық ұйымдардың ролін 

белгілейді 

2. Сандық құзыреттер: 

(Digital skills):  

ОН 9 PR-дың орнын халықаралық қатынастардағы саяси мәдениеттің факторы ретінде бӛліп кӛрсетеді, шетел мемлекеттерінің 

сыртқы саясатындағы ақпараттық стратегияларды талдайды, БАҚ-пен жұмыстардың түрлерін жіктейді, іс-шаралардың 

жобалары мен жоспарларын ӛңдейді 

3. Мінез-құлық дағдылары және жеке 

қасиеттер:  

ОН 10 Кӛпжақты дипломатияның мәнін, пайда болу себептерін, тарихи эволюциясын анықтайды, кӛпжақты дипломатия 

механизмдерінде және халықаралық ұйымдардың қызметінде бағыт ала алады, халықаралық интеграцияның теориялық 
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(Softskills) принциптері мен түрлерін сипаттайды, қазіргі жағдайдағы екі жақты және кӛпжақты дипломатияның келешек формаларын, 

соның ішінде халықаралық гуманитарлық байланыстардың дамуы, әлемдегі алдыңғы қатарлы саяси кӛшбасшылардың 

қызметтері, халықаралық қатынастарды гендерлік фактор үлгісін есепке ала отырып талдайды 

ОН 11 Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты мен дипломатиясының қалыптасуы және дамуының негізгі кезеңдерін 

талдайды, мемлекеттің сыртқы саясатының басым бағыттарын айқындайды, Қазақстанның шет елдермен дипломатиялық 

қарым-қатынастарын дамытудың ең ықтимал жобаларын болжайды 

ОН 12 Халықаралық қатынастардағы дипломатиялық хаттама мен этикеттің рӛлін анықтайды, кәсіби қарым-қатынас жасауда 

дипломатиялық және іскерлік қатынас мәдениеті дағдыларын қолданады, Қазақстан Республикасының протоколдық 

тәжірибесінің негізгі ережелерін сипаттайды, протоколдық және ресми іс-шаралардың ұйымдастырылуы мен ӛткізілуіндегі 

іс әрекеттердің тәртібін кӛрсетеді 

ОН 13 Ұлттық мүдделерді қалыптастыру мен мазмұны механизмін талдайды, мемлекеттің ұлттық мүдделеріне ішкі және сыртқы 

қауіптердің сипатын бағалайды, әлемдегі, аймақтағы және қоғамдағы саяси жағдайдың дамуын болжайды, халықаралық 

қатынастардағы діни фактордың рӛлін қорытындылайды 

ОН 14 Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың рӛлі мен орнын анықтайды, аймақтық интеграциялық үдерістердің 

кезеңдерін талдайды, халықаралық қатынастарды зерттеуде аймақтанулық талдаудың жалпы және арнайы әдістерін 

қолданады 

ОН 15 Халықаралық жағдайларды талдаудың негізгі әдістерін және қолданбалы халықаралық-саяси талдаудың негізгі 

әдістемелерін сипаттайды, түрлі дереккӛздерінен ақпаратты табу, бағалау және пайдалануды біледі, ақпараттарды жинау 

және сақтауға арналған қазіргі заманғы технологияларды тиімді пайдалана отырып, ақпараттарға талдау жүргізеді 
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Қосымша 3  

18. Оқыту нәтижелеріне сәйкес пәндер модульдерін анықтау 

Оқыту нәтижесінің коды Модуль атауы Пәндер атауы Көлемі (ECTS) 

ОН 14 Қоғамдық сананы жаңғыртудың 

дүниетанымдық негіздері 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (МЕ) 5 

ОН 14 Философия 5 

ОН 14 Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

5 ОН 14 Экология және тіршілік қауіпсіздік негіздері 

ОН 14 Қолданбалы бизнес 

ОН 13 ОН 14 Әлеуметтік-саясаттану білім 

модулі 

Саясаттану, Әлеуметтану  4 

ОН 13 ОН 14 Мәдениеттану, Психология 4 

ОН 10 ОН 11 ОН 15  Ақпараттық-коммуникативтік 

 

Ақпаратты-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 5 

ОН 10 Орыс тілі 10 

ОН 10 Шетел тілі  10 

ОН 10 Дене шынықтыру 8 

 ОН 1 ОН 2 ОН 4 ОН 6  Негізгі кәсіби дайындық Жаңа кезеңдегі халықаралық қатынастардың тарихы 6 

ОН 1 ОН 2 ОН 4 ОН 6 
Казіргі кезеңдегі халықаралық қатынастардың тарихы 5 

ОН 1 ОН 2 ОН 3 ОН 6 ОН 7 
Мамандыққа кіріспе 5 

ОН 3 ОН 6 ОН 7 ОН 12  Дипломатиялық және консулдық қызмет 6 

 ОН 2 ОН 3 ОН 5  Халықаралық қауіпсіздік негіздері 5 

ОН 1 ОН 2 ОН 5 ОН 6 ОН 8 

ОН 9 
Globalization and Global Governance 

5 

ОН 1 ОН 2 ОН 6 ОН 8 ОН 9 

ОН 13  
Contemporary problems of international relations 

4 

ОН 8 ОН 10 Оқу 3 

ОН 1 ОН 2 ОН 4   

Аймақтану 

Шет елдердің жаңа және қазіргі заман тарихы 5 

Әлемдік ӛркениеттердегі Шығыс және Батыс  
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ОН 2 ОН 3 ОН 4 ОН 6 ОН 9 Еуропа елдері мен АҚШ сыртқы саясаты 4 

Шығыс Азия елдерінің сыртқы саясаты 

ОН 1 ОН 4 ОН 5 ОН 6  Культура и религии стран Восточной  Азии 4 

Культура и религии стран Европы и Америки 

ОН 1 ОН 2 ОН 4 ОН 6 ОН 8 

ОН 13 

Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Таяу Шығыс және Африка 5 

Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Латын Америкасы  

Халықаралық қатынастардағы Орталық Азияның орны 

ОН 8 ОН 10 Ӛндірістік 2 

ОН 10 Тілдік  модуль Кәсіби бағытталған шетел тілі 4 

ОН 10 Еуропа және Америка елдерінің шетел тілі (француз, неміс тілі) 1 бӛлім 6 

ОН 10 Шығыс және Онтүстік-Шығыс Азия елдерінің шетел тілі (қытай тілі) 1 бӛлім 

ОН 10 Еуропа және Америка елдерінің шетел тілі (француз, неміс тілі) 2 бӛлім 5 

ОН 10 Шығыс және Оңтүстік-Шығыс Азияның шет тілі (қытай) 2-бӛлім 

ОН 10 Шығыс және Онтүстік-Шығыс Азия елдерінің практикалық шетел тілі (қытай тілі) 1-ші 

бӛлім 

4 

ОН 10 Еуропа және Америка елдерінің практикалық шетел тілі (француз, неміс тілі) 1-ші бӛлім 

ОН 10 Еуропа және Америка елдерінің практикалық шетел тілі (француз, неміс тілі) 2-бӛлім 4 

ОН 10 Шығыс және Онтүстік-Шығыс Азия елдерінің практикалық шетел тілі (қытай тілі) 2-бӛлім 

 ОН 2 ОН 5 ОН 8 ОН 9  Теориялық қолданбалы модуль Халықаралық қатынастар теориясына кіріспе 5 

ОН 5 Основы геополитики  5 

Современные концепции международных отношений 

ОН 13 ОН 14 ОН 15 Медиация және қоғаммен 

байланыс (Минор) 

Медиацияға кіріспе 5 

ОН 1 ОН 2 ОН 4 ОН 6 ОН 8 

ОН 13 

ХХІ ғасырдағы халықаралық қақтығыстар және бітімгершілік 

ОН 1 ОН 2 ОН 10 ОН 11 Public relations (PR) 5 

ОН 10 ОН 11 ОН 12 Public diplomacy skills 

ОН 11 ОН 13 ОН 15 Халықаралық ақпараттық қауіпсіздік 5 

Халықаралық қатынастардағы ақпараттық технологиялар 
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ОН 2 ОН 6 International Economic Relations 5 

ОН 2 ОН 3 ОН 4 ОН 6 International organizations 

ОН 2 ОН 3 ОН 4 ОН 6 ОН 8 

ОН 13 

Кӛпжақты дипломатия және  

сыртқы саясаты 
Multilateral diplomacy 

5 

ОН 1 ОН 6 ОН 7 ОН 8 Внешняя политика Республики Казахстан  5 

ОН 5 ОН 6 ОН 7 ОН 9 Халықаралық қатынастар жүесіндегі ТМД мемлекеттері 5 

ОН 3 ОН 7 ОН 12 Дипломатиялық құжаттама және хаттама 6 

ОН 1 ОН 2 ОН 4 ОН 6 ОН 8 

ОН 13 

 

 

Ұлттық және аймақтық қауіпсіздік 

Халықаралық қатынастардағы экстремизм және терроризм 6 

Халықаралық қатынастардағы діни фактор 

ОН 1 ОН 2 ОН 5 ОН 6 ОН 7 Институт политического лидерства в международных отношениях 5 

Гендерный фактор в мировой политике 

ОН 3 ОН 6 ОН 8 ОН 10 ОН 

12 

Келіссӛз үрдісі және іскерлік қақтығыстар 5 

ОН 10 ОН 11 Дипломатиялық келіссӛздер жүргізудің әдістемесі 

ОН 10 Ӛндірістік 20 

ОН 9 ОН 10 Диплом алды  3 

ОН 9 ОН 10 Қорытынды аттестаттау Дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны жазу және қорғау немесе кешенді емтиханға  

дайындалу және тапсыру 

12 

 



10 

 

Қосымша 4 

19. Оқыту нәтижелеріне сәйкес пәндер модульдерін анықтау 

NN 

п/п 

Пәндердің атауы  Пәннің қысқаша сипаттамасы (30-40 сӛз) Кредит

тер 

саны 

Қалыптастырылатын оқыту нәтижелері (кодтар)   

Н
О

 1
 

Н
О

 2
 

Н
О

 3
 

Н
О

 4
 

Н
О

 5
 

Н
О

 6
 

Н
О

 7
 

Н
О

 8
 

Н
О

 9
 

Н
О

 1
0
 

Н
О

 1
1
 

Н
О

 1
2
 

Н
О

 1
3
 

Н
О

 1
4
 

Н
О

 1
5
 

Жалпы білім беретін пәндер циклі (бакалавриат үшін) 

Таңдау бойынша компонент 

 

 

  

D1 Экология және 

тіршілік 

қауіпсіздік 

негіздері 

Курс қоғам мен табиғатты дамыту негіздерін, 

табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың 

заманауи тәсілін, жағымсыз әсерлердің дамуын 

болжауды және тӛтенше жағдайлардың 

салдарын бағалауды зерттеуге бағытталған. 

Табиғи ортаның экологиялық заңдарына ерекше 

назар аударылады. 

5              +  

D2 Қолданбалы 

бизнес 

Курс студенттерді нарықты талдау әдістерімен, 

ӛнімнің сипаттамасымен, ұйымдастырушылық 

және ӛндірістік, қаржылық жоспарларды 

әзірлеу және ұсыну туралы таныстырады. Пәнді 

оқу барысында жас ұрпақтың инновациялық 

мінез-құлқының дүниетанымдық негізі, 

олардың әлеуметтік белсенді іс-әрекетке 

дайындығы, кәсіпкерлік қызметтің практикалық 

дағдылары қалыптасады. 

5              +  

D3 Құқық және 

сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері 

Курс құқық негіздері мен сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негізгі 

ұғымдарын зерделеуге бағытталған. 

Конституциялық және әкімшілік құқық 

негіздері, құқық қорғау органдары, мемлекеттік 

билік органдары сияқты ұғымдар 

қарастырылады. Пәндерді оқыту барысында 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

бойынша білім жүйесі және осы негізде осы 

құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды 

әзірлеу қалыптасады. 

5              +  
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Негізгі пәндер циклі 

ЖОО компоненті 

  

D4 Жаңа кезеңдегі 

халықаралық 

қатынастар 

тарихы 

Пән жаңа кезеңдегі халықаралық қатынастар 

жүйесінің қалыптасу тарихын және оның 

ерекшеліктерін оқуға бағытталған. Аталған 

жүйенің қалыптасуындағы ұлы державалардың 

рӛлін талдауға ерекше назар аударылады. Курс 

проблемалық-хронологиялық принципке 

негізделеді және дамудың негізгі кезеңдеріне 

сәйкес тақырыптық бӛлімдерді қамтиды.   

6 + +  +  +          

D5 Қазіргі заманғы 

халықаралық 

қатынастар 

тарихы 

Пән студенттердің халықаралық қатынастарды 

ӛзіндік заңдарына сәйкес дамып келе жатқан, 

тәуелсіз тарихи шындық ретінде түсінуін 

тереңдетуге бағытталған. Материалды оқу 

барысында студенттер қазіргі кезеңдегі 

халықаралық қатынастар жүйесінің дамуы 

үрдісін және осы жүйенің жұмыс істеу 

ерекшеліктері қандай екендігін зерделейді.  

5 + +  +  +          

D6 Мамандыққа 

кіріспе 

Курс студенттерді Халықаралық қатынастар 

және әлемдік саясат негіздерімен таныстырады, 

студенттерді болашақ кәсіби қызметіне 

дайындауға бағытталған, халықаралық 

қатынастар саласындағы маманның жұмыс 

салалары туралы түсінік береді, халықаралық 

қатынастардың, сыртқы саясат пен 

дипломатияның негізгі ұғымдарымен 

таныстырады. 

5 + + +   + +         

D7 Дипломатиялық 

және консулдық 

қызмет 

Пән шеңберінде мемлекеттердің сыртқы 

саясатын жүзеге асырудағы дипломатиялық 

және консулдық қызметтердің мақсаты мен 

рӛлін оқиды, дипломатиялық қарым-

қатынастарды жүргізудің негізгі қағидалары 

анықталады, дипломатиялық және консулдық 

қызметтердің негізгі түрлерін, әдістері мен 

техникалық тәсілдерін талдайды. 

6   +   + +     +    

D8 Халықаралық 

қауіпсіздік 

негіздері 

Курс қазіргі кезеңдегі қауіпсіздік проблемасына 

жаңа тәсілдер туралы түсінік қалыптастыруға 

бағытталған. Аймақтық және Ұлттық 

қауіпсіздік қауіпсіздіктің ұлттық, аймақтық 

және жаһандық компоненттерінің терең ӛзара 

әрекеттесуімен сипатталатын халықаралық 

қатынастар жүйесінің жаһандану процесімен 

5  + +  +           
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тығыз байланыста қарастырылады. 

D9 Globalization and 

Global Governance 

Курс халықаралық қатынастар теориясында 

және саяси ғылымда жаһандану мен оның 

үрдістерінсаналы түрде басқаруға тырысатын 

негізгі тұжырымдар мен тәсілдерді 

қарастырады. Қазіргі кезеңдегі әлемдік 

басқарудың негізгі болашағына талдау жасауға 

ерекше кӛңіл бӛлінеді.. 

5 + +   + +  + +       

D10 Contemporary 

problems of 

international 

relations 

Курс шеңберінде қазіргі 

кезеңдегіхалықаралыққатынастар мәселелерінің 

мәнінжәнетипологиясыноқиды, әртүрлі саяси 

жүйе, қоғам және табиғи қатынастары бар 

әлемдікэкономикалықбайланыстардыңдамуынд

ағынегізгі бағыттарынталдайды.  

Халықаралық мекемелер мен үкіметаралық 

ұйымдардағы, ӛңірлік/ аймақтық деңгейдегі, 

жаһандық экологиялық, демографиялық және 

кӛші-қон үдерістерінің қауіпсіздік мәселелерін 

қазіргі заманғы әлемдік үдерістерді құқықтық 

реттеу тұрғысынан маңызды орын алады. 

4 + +    +  + +    +   

D11 Multilateral 

diplomacy 

Курсты оқу барысында кӛп жақты 

дипломатияның дамуының негізгі кезеңдері мен 

даму заңдылықтары, оның дамуының 

механизмдері мен факторлары, аймақтық және 

жаһандық мәселелерді шешудегі халықаралық 

ұйымдардың орны мен рӛлі қарастырылады. 

Кӛпжақты дипломатия институттарын дамыту 

үдерісіне, кӛп жақты дипломатиялық қызметті 

жүзеге асыратын тұлғаларға ерекше назар 

аударылады. 

5  + + +  +  +     +   

D12 

Внешняя 

политика 

Республики 

Казахстан  

Пән Қазақстан Республикасының сыртқы 

саясатының негізгі бағыттарын, кӛрші елдермен 

және әлемдік қауымдастықпен қарым-

қатынастарды оқуға және талдауға бағытталған. 

Елдің мемлекеттілігін құру мен нығайтудағы 

Қазақстанның сыртқы саясатының рӛлін ерекше 

назар аударылады. 

6 +     + + +        

D13 
Халықаралық 

қатынастар 

жүесіндегі ТМД 

мемлекеттері 

Курс халықаралық қатынастар жүйесінде ТМД 

мүше-елдерінің орнын анықтауға бағытталған. 

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы мүше 

елдерінің сыртқы саясаты, олардың ӛңірлік 

және халықаралық деңгейдегі интеграциялық 

5     + + +  +       
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процестерге қатысуы зерделенеді, ТМД жұмыс 

істеген жылдары қалыптасқан сыртқы саяси 

тәсілдер талданады. 

D14 

Дипломатиялық 

құжаттама және 

хаттама 

Курс студенттердің дипломатиялық 

құжаттаманы жүргізу саласындағы практикалық 

дағдыларын дамытуға бағытталған. Курс 

барысында дипломатиялық құжаттар мен хат-

хабарлардың негізгі түрлері, рӛлі мен 

функциялары, дипломатиядағы маңызды саяси 

құрал ретінде дипломатиялық құжаттарды 

дайындау және ресімдеу ережелері 

қарастырылады, хаттамалық қызметтің 

нормативтік-құқықтық базасы, функциялары 

мен құрылымы зерделенеді. 

5   +    +     +    

Негізгі пәндер циклі 

Таңдау бойынша компонент 

D15 Әлемдік 

ӛркениеттердегі 

Шығыс және 

Батыс 

Курс бойынша ӛркениет теориясының 

мәселелеррін, олардың негізгі мазмұнын 

қарастырады, ӛркениет теориясының негізін 

қалаушылардың шығармаларын талдайды, 

адамзатқа дейінгі тарих, ежелгі ӛркениеттерді 

оқытады. Қазіргі ӛркениеттердің (үнділік, 

конфуци-буддалық, мұсылмандық, христиандық 

ӛркениеттер) қалыптасуы тарихы мен 

сипаттамаларына ерекше назар аударады. 

5 + +  +            

Шет елдердің 

жаңа және қазіргі 

заман тарихы 

Пән студенттердің тарихи санасын 

қалыптастыруға, жаңа және қазіргі заманның 

шетел тарихы мәселелері бойынша ғылыми 

зерттеулердің қазіргі деңгейімен танысуға 

бағытталған. Пәнді оқу барысында студенттер 

шет елдер тарихындағы маңызды оқиғаларды 

талдайды, тарихи дереккӛздерді талдауды 

үйренеді. 

+ +  +            

D16 Еуропа елдері 

мен АҚШ сыртқы 

саясаты 

Курс Еуропа мен АҚШ елдерінің сыртқы 

саясаты мен дипломатиясын зерделеуге 

бағытталған, сыртқы саясат пен дипломатияның 

қалыптасуы мен қалыптасуының негізгі 

кезеңдері, Еуропа мен АҚШ елдерінің сыртқы 

саясатын жүзеге асырудың негізгі 

басымдықтары, қазіргі жағдайы, 

перспективалары мен әдістері қарастырылады. 

4  + + +  +   +       

Шығыс Азия Курс Шығыс Азия елдерінің сыртқы саясаты  + + +  +   +       
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елдерінің сыртқы 

саясаты 

мен дипломатиясын зерделеуге бағытталған, 

сыртқы саясат пен дипломатияның қалыптасуы 

мен қалыптасуының негізгі кезеңдері, Шығыс 

Азия елдерінің сыртқы саясатын жүзеге 

асырудың негізгі басымдықтары, қазіргі 

жағдайы, перспективалары мен әдістері 

қарастырылады. 

D17 Культура и 

религии стран 

Восточной  Азии 

Пән Шығыс Азия елдерінің мәдениеті мен 

діндерін зерделеуге, Шығыс мәдениеті 

тарихының уақытша кӛлемдегі: неолит 

дәуірінен бастап бүгінгі күнге дейінгі тұтас 

бейнесін ӛңірдегі жетекші елдер – Қытай, 

Жапония және Корея мысалында жаңғыртуға 

бағытталған. 

4 +   + + +          

Культура и 

религии стран 

Европы и 

Америки 

Курс Англия, Франция, Италия, Испания, 

Нидерланды мысалында Батыс Еуропаның 

жетекші елдерінің тарихи дамуын, 

тенденцияларын, сабақтастығын, батыс 

мәдениеті мен діндерінің ерекшеліктерін 

зерттеуге бағытталған. 

+   + + +          

D18 Халықаралық 

қатынастар 

жүйесіндегі Таяу 

Шығыс және 

Африка 

Курс шеңберінде Таяу Шығыс және Африка 

елдерінің сыртқы саясаты, олардың ӛңірлік 

және әлемдік интеграциялық процестерге 

қатысуы зерттеледі, Таяу Шығыс және Африка 

елдерінің Халықаралық қатынастар жүйесіндегі 

орнын бағалау беріледі 

 + +  +  +  +     +   

Халықаралық 

қатынастар 

жүйесіндегі 

Латын 

Америкасы  

Курс шеңберінде Латын Америкасы елдерінің 

сыртқы саясаты, олардың ӛңірлік және әлемдік 

интеграциялық процестерге қатысуы зерттеледі, 

Латын Америкасы елдерінің Халықаралық 

қатынастар жүйесіндегі орнына баға беріледі 

+ +  +  +  +     +   

Халықаралық 

қатынастардағы 

Орталық 

Азияның орны 

Курс шеңберінде Орталық Азия елдерінің 

сыртқы саясаты, олардың ӛңірлік және әлемдік 

интеграциялық процестерге қатысуы зерттеледі, 

Орталық Азия елдерінің халықаралық 

қатынастар жүйесіндегі орнына баға беріледі 

+ +  +  +  +     +   

D19 Кәсіби 

бағытталған 

шетел тілі 

Курс шеңберінде ағылшын тілінде ауызша және 

жазбаша сӛйлеуді меңгеру дағдылары 

дамытылады, болашақ мамандыққа сәйкес 

шетел лексикасы зерделенеді, ағылшын тілін 

меңгерудің коммуникативтік дағдылары 

дамытылады. 

4          +      
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D20 Еуропа және 

Америка 

елдерінің шетел 

тілі (француз, 

неміс тілі) 1 

бӛлім 

Курс француз және неміс тілдерін үйренуге, 

тұлғааралық және мәдениетаралық ӛзара іс-

қимыл мәселелерін шешу үшін, сондай-ақ 

кәсіби қызметте одан әрі қалыптасу үшін шет 

тілінде коммуникативтік қызметті жүзеге асыру 

үшін қажетті тілдік құзыреттілікті 

қалыптастыруға бағытталған. 

6          +      

D21 Шығыс және 

Онтүстік-Шығыс 

Азия елдерінің 

шетел тілі (қытай 

тілі) 1 бӛлім 

Курс қытай тілін үйренуге, тұлғааралық және 

мәдениетаралық ӛзара іс-қимыл мәселелерін 

шешу үшін шет тілінде коммуникативтік 

қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ кәсіби 

қызметте одан әрі қалыптасу үшін қажетті 

тілдік құзыреттілікті қалыптастыруға 

бағытталған. 

         +      

D22 Еуропа және 

Америка 

елдерінің шетел 

тілі (француз, 

неміс тілі) 2 

бӛлім 

Курс француз және неміс тілдерін одан әрі 

жетілдіруге, жалпы және кәсіби 

коммуникативтік құзыреттілікті, атап айтқанда, 

қарым-қатынастың оқу, ғылыми, әлеуметтік-

мәдени және кәсіби саласында тіл иелерімен 

мәдениетаралық ӛзара іс-қимылды жүзеге асыру 

қабілеті мен дайындығын қалыптастыруға және 

дамытуға бағытталған.  

5          +      

D23 Шығыс және 

Оңтүстік-Шығыс 

Азияның шет тілі 

(қытай) 2-бӛлім 

Курс қытай тілін одан әрі жетілдіруге, жалпы 

және кәсіби коммуникативтік құзыреттілікті, 

атап айтқанда, қарым-қатынастың оқу, ғылыми, 

әлеуметтік-мәдени және кәсіби саласында тіл 

иелерімен мәдениетаралық ӛзара іс-қимылды 

жүзеге асыру қабілеті мен дайындығын 

қалыптастыруға және дамытуға бағытталған. 

         +      

D24 Шығыс және 

Онтүстік-Шығыс 

Азия  елдерінің 

практикалық 

шетел тілі (қытай 

тілі) 1-ші бӛлім 

Курс шетел тілі мәдениетін, оқытылатын тіл 

елінің ұлттық-мәдени ерекшеліктері туралы 

білімді меңгеру, басқа елдердің рухани 

құндылықтарына толеранттылықпен және 

құрметпен қарауды қалыптастыру арқылы 

қытай тілінде кәсіби салада ауызша және 

жазбаша сӛйлеу дағдыларын қалыптастыруға 

және бекітуге бағытталған. 

4          +      

D25 Еуропа және 

Америка 

елдерінің 

практикалық 

шетел тілі 

Курс шетел тілі мәдениетін, оқытылатын тіл 

елінің ұлттық-мәдени ерекшеліктері туралы 

білімді меңгеру, басқа елдердің рухани 

құндылықтарына толеранттылықпен және 

құрметпен қарауды қалыптастыру арқылы 

         +      
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(француз, неміс 

тілі) 1-ші бӛлім 

француз және неміс тілдерінде кәсіби салада 

ауызша және жазбаша сӛйлеу дағдыларын 

қалыптастыруға және бекітуге бағытталған. 

D26 Еуропа және 

Америка 

елдерінің 

практикалық 

шетел тілі 

(француз, неміс 

тілі) 2-бӛлім 

Курс тұлғааралық және мәдениетаралық ӛзара 

іс-қимыл міндеттерін шешу үшін, сондай-ақ 

кәсіби қызметте қалыптасу үшін француз және 

неміс тілдерінде коммуникативтік қызметті 

жүзеге асыру үшін қажетті тілдік құзыреттілікті 

бекітуге бағытталған. 

4          +      

D27 Шығыс және 

Онтүстік-Шығыс 

Азия елдерінің 

практикалық 

шетел тілі (қытай 

тілі) 2-бӛлім 

Курс тұлғааралық және мәдениетаралық ӛзара 

іс-қимыл мәселелерін шешу үшін, сондай-ақ 

кәсіби қызметте қалыптасу үшін қытай тілінде 

коммуникативтік қызметті жүзеге асыру үшін 

қажетті тілдік құзыреттілікті бекітуге 

бағытталған. 

         +      

D28 Халықаралық 

қатынастар 

теориясына 

кіріспе 

Курс пән ретінде халықаралық қатынастарды 

зерттеудің негізгі теориялық тәсілдері, олардың 

тарихи эволюциясы мен әсері туралы жүйелі 

және біртұтас идеяға бағытталған, студенттер 

арасында қазіргі заманғы халықаралық 

қатынастар туралы тарихи қалыптасқан және 

дамып келе жатқан шындық ретінде тұтас 

кӛзқарасты қалыптастырады. 

5  +   +   + +       

D29 Основы 

геополитики  

Курс геосаяси білім эволюциясының 

алғышарттары мен негізгі кезеңдерін, маңызды 

классикалық геосаяси тұжырымдамалар мен 

мектептерді, қазіргі геосаясат теориясының 

теориялық-әдіснамалық негіздерін және оның 

ғылым жүйесіндегі орнын, геосаяси тарих пен 

қазіргі геосаяси практиканың ерекшеліктерін 

қарастыруға бағытталған 

5 

 

    +           

D30 Современные 

концепции 

международных 

отношений 

Курс халықаралық қатынастар туралы 

ғылымдағы қазіргі заманғы 

тұжырымдамаларды, негізгі теориялық 

мектептерді және халықаралық қатынастарды 

зерттеудегі бағыттарды, халықаралық 

қатынастарды зерттеудің әдістері мен 

әдіснамасын зерделеуге бағытталған, 

қазақстандық мектептің халықаралық 

қатынастарды зерттеудегі үлесі талданады 

    +           

D31 Медиацияға Курс медиация туралы білімді, медиатордың 5             + + + 
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кіріспе коммуникативтік, келіссӛз жүргізу және 

рәсімдік дағдылары туралы білімін 

қалыптастыруға бағытталған, тиімді 

коммуникацияның, жанжалды басқарудың, 

медиация рәсімін жобалаудың, жүргізудің, 

ұйымдастырудың және жүргізудің теориялық 

дайындығы мен практикалық дағдыларын 

қалыптастыруды қамтамасыз етуге ықпал етеді. 

 

D32 ХХІ ғасырдағы 

халықаралық 

қақтығыстар және 

бітімгершілік 

Курсты оқу барысында студенттер 

конфликтологиядағы заманауи теориялар мен 

тұжырымдамалармен танысады, қазіргі 

қақтығыстардың тарихи тамырлары мен 

себептерін талдайды. Курс аясында жанжалдар 

мен құбылыстарды әртүрлі теориялар мен 

әдістемелер аясында талқылау, жанжалдарды 

шешудің әртүрлі нұсқалары мен тетіктерін 

талқылау жүзеге асырылады. 

+ +  +  +  +     +   

D33 Public relations 

(PR) 

Курсты оқу барысында студенттер қоғамдық 

байланыстарды дамыту саласындағы жаңа 

тиімді идеялармен және әртүрлі 

технологиялармен танысады, пәннің 

тұжырымдамалық аппараты, қоғаммен 

байланыс саласының жұмыс істеу принциптері 

мен заңдылықтары туралы идеялар 

қалыптасады, заманауи PR-жобалар мен 

бағдарламаларды іске асырудың ерекшеліктері, 

басқарушылық шешімдерді қабылдау кезінде 

оларды есепке алу зерттеледі. 

5 + +        + +     

D34 Public diplomacy 

skills 

Курс кӛпшілік алдында сӛйлеудің негізгі 

түрлерін, кӛпшілік алдында сӛйлеуді дайындау 

және ӛткізу кезеңдерін, кӛпшілік 

дипломатияның шетелдік және отандық 

тәжірибелерін, кӛпшілік дипломатияны 

ӛткізудің негізгі принциптері мен әдістерін 

зерттеуге бағытталған, психологиялық 

дайындық мәселелері мен қоғамдық 

дипломатияны жүзеге асырудың практикалық 

аспектілерін қамтиды. 

         + + +    

D35 Халықаралық 

ақпараттық 

қауіпсіздік 

Курс ақпараттық-телекоммуникациялық 

сипаттағы құрылымдарды қоса алғанда, 

ақпараттық кеңістікте жеке адамның, қоғам мен 

мемлекеттің мүдделерін қорғау дағдыларының 

5           +  +  + 



18 

 

жұмыс істеуін түсінуді және дамытуды 

қамтамасыз етуге бағытталған. Саяси, 

құқықтық, әскери, экономикалық, экологиялық 

және гуманитарлық бағыттарды қамтитын 

қазіргі заманғы халықаралық ақпараттық 

қауіпсіздік жүйесі туралы кешенді түсінік 

қалыптастырады. 

D36 Халықаралық 

қатынастардағы 

ақпараттық 

технологиялар 

Курс халықаралық қатынастардағы Ақпараттық 

технологиялар туралы кешенді кӛзқарасты 

қалыптастыруға бағытталған. Халықаралық 

аренада ұлттық мүдделерді қорғау мен 

қамтамасыз етудегі мемлекеттердің ақпараттық 

саясатының рӛліне баға беріледі. 

          +  +  + 

D37 International 

Economic 

Relations 

Курс дүниежүзілік экономика мен халықаралық 

экономикалық қатынастардың; әлемдік, 

аймақтық және ұлттық экономикалық 

байланыстардың дамуының негізгі 

заңдылықтарын зерттейді. Қазақстанның басқа 

елдермен халықаралық экономикалық 

қатынастарының маңызды аспектілерімен, 

Қазақстанның Халықаралық экономикалық 

және сауда жүйесіне интеграциясын 

тереңдетудің проблемалары мен 

перспективаларымен таныстырады. 

5  +    +          

D38 International 

organizations 

Курс халықаралық ұйымдардың пайда болу 

тарихын, жүйелері мен құрылымдарын 

зерттеуге бағытталған. Курста қазіргі 

халықаралық ұйымдар проблемасының мәні, 

типологиясы қарастырылады, әлемдік 

экономикалық қатынастардың дамуының негізгі 

тенденциялары, әртүрлі саяси жүйелердің ӛзара 

байланысы және қазіргі әлемдік процестерді 

құқықтық реттеу зерттеледі.. 

 + + +  +          

D39 Халықаралық 

қатынастардағы 

экстремизм және 

терроризм  

Курс экстремизм мен терроризмнің пайда болуы 

мен ӛсуіне ықпал ететін себептер мен 

жағдайларды талдау бойынша білім, іскерлік 

және дағдыларды алуға, Террористік қатерді 

азайту және алдын алу бойынша алдын алу 

шараларын әзірлеуге бағытталған. Экстремизм, 

терроризм кӛріністерінің негізгі белгілері және 

экстремизм мен терроризм кӛріністеріне қарсы 

күрестегі шетелдік тәжірибе зерттелуде. 

6 + +  +  +  +     +   
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D40 Халықаралық 

қатынастардағы 

діни фактор 

Курс халықаралық қатынастардағы діни 

фактордың рӛлін зерттеуге, талдауға және 

бағалауға бағытталған. Курста қазіргі ӛмірдің 

діни аспектілері қарастырылады, рухани-діни 

дәстүрлердің Жандану себептері және олардың 

ерекшеліктері, діни фундаментализм 

психологиясы және әртүрлі діндер мен 

мәдениеттер ӛкілдерінің арасындағы диалог 

мүмкіндіктері анықталады. 

+ +  +  +  +     +   

D41 Институт 

политического 

лидерства в 

международных 

отношениях 

Курс аясында халықаралық қатынастардағы 

саяси кӛшбасшылардың рӛлі зерттеледі, «саяси 

имидж» ұғымының анықтамасы беріледі. 

Халықаралық қатынастар жүйесіндегі жетекші 

саясаткерлердің қызметін талдауға, Шығыс пен 

Батыс елдеріндегі саяси кӛшбасшылық 

институтының ерекшелігіне ерекше назар 

аударылады.. 

5 + +   + + +         

D42 Гендерный 

фактор в мировой 

политике 

Курс шеңберінде халықаралық қатынастардағы 

гендерлік фактордың рӛлі зерделенеді, 

әйелдердің саясат пен дипломатияға қатысуы 

проблемасы Тарихи перспективада да, бүгінгі 

күннің болмысында да қаралады. Шет елдер 

мен Қазақстан Республикасының тәжірибесі 

мысалында мемлекеттік басқару жүйесіндегі 

гендерлік мәселеге басты назар аударылды. 

 

+ +   + + +         

D43 Келіссӛз үрдісі 

және іскерлік 

қақтығыстар  

Курс «іскерлік келіссӛздер» ұғымын, іскерлік 

келіссӛздер шеңберіндегі негізгі 

стратегияларды, негізгі заңдарды, іскерлік 

келіссӛздерді дайындау ерекшеліктерін, тиімді 

іскерлік қарым-қатынас әдістерін, келіссӛздер 

процесінде айла-шарғыға қарсы тұру әдістерін, 

қарсылықтармен жұмыс істеу техникасын, 

айырмашылықтарды, кемшіліктер мен 

артықшылықтарды зерттеуге бағытталған. 

5          + +     

D44 Дипломатиялық 

келіссӛздер 

жүргізудің 

әдістемесі 

Курс дипломатиялық келіссӛздерді жүргізудің 

негізгі қағидаттары мен тәсілдерін жүйелеуге 

бағытталған, интерактивті әдістерге негізделген 

психологиялық дайындық мәселелері мен 

келіссӛздер процесін іске асырудың 

практикалық аспектілерін қамтиды. Келіссӛздер 

жүргізудің ұлттық стильдерін, Қазақстан 

  +   +  +  +  +    
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Республикасының дипломатиялық қызметін 

талдауға ерекше кӛңіл бӛлінеді. 

D45 Ӛндірістік  20          +      

D46 Диплом алды   3         + +      

D47 Дипломдық 

жұмысты, 

дипломдық 

жобаны жазу 

және қорғау 

немесе кешенді 

емтиханға  

дайындалу және 

тапсыру 

 12         + +      
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Қосымша 5 

20. Сертификаттау бағдарламасының (Minor) «Медиация және қоғаммен байланыс» 

Модульдің атауы Семестр, пәндер 

1 2 3 4 5 6 7 

Медиация және қоғаммен 

байланыс 

     Медиацияға кіріспе  

ХХІ ғасырдағы 

халықаралық 

қақтығыстар және 

бітімгершілік 

Public relations 

(PR) 

Public diplomacy 

skills 

Медиация және қоғаммен 

байланыс 

     International 

Economic Relations 

International 

organizations 

Халықаралық 

ақпараттық 

қауіпсіздік 

Халықаралық 

қатынастардағы 

ақпараттық 

технологиялар 
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Қосымша 6 

21. Оқыту және бағалау әдістерімен жоспарланған оқыту нәтижелерін келісу (ЖОН) 

 
ЖОН Модуль бойынша жоспарланған оқыту нәтижелері (ЖОН) Оқыту әдістері Бағалау әдістері 

ЖОН 1 Жаңа және қазіргі кезеңдегі негізгі тарихи оқиғалардың барысын сипаттайды, Батыс және Шығыс ӛркениеттерінің 

жетістіктерін жүйелейді, әртүрлі дәуірлердегі халықаралық қатынастардың ортақ заңдылықтары мен түпкілікті 

айырмашылықтарын бӛліп кӛрсетеді, қоғамдық ӛмірдің әр салаларындағы жаһанданудың жағымсыз және жағымды 

кӛріністерін белгілейді, рухани және гуманистік құндылықтарды нығайтудағы мәдениет пен діннің рӛлін кӛрсетеді; 

әлеуметтік, этикалық және ғылыми жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және 

түсіндіруді жүзеге асырады 

интерактивті дәріс тест 

ЖОН 2 Халықаралық мәселелерді шешу саласындағы мемлекеттер мен әлемдік қауымдастықтың қызметінің негізгі бағыттарын 

анықтайды және талдайды, қазіргі әлем жағдайындағы халықаралық қатынастарға қатысушылардың іс-әрекеттерін 

негіздейді, халықаралық қатынастар мен әлемдік саясатқа жаһандық үдерістердің ықпалын бағалайды; оқытылатын салада 

одан әрі оқуды ӛз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларын меңгереді 

кейс-әдістер коллоквиум  

 

ЖОН 3 Елдің ұлттық-мемлекеттік қызығушылықтарын қорғау бойынша сыртқы саясаттың мақсаттарын жүзеге асыруда 

дипломатиялық және консулдық қызметтің рӛлі мен орнын кӛрсетеді, дипломатиялық жұмыстың негізгі тәсілдері мен 

техникалық әдістерін жіктеп кӛрсетеді, дипломатиялық құжаттардың негізгі түрлерін жіктейді, дипломатиялық құжаттың 

талдауын жүргізеді, оның түрін анықтайды, дипломатиялық құжаттар, келісімдер жобасын, іс-шаралар бағдарламаларын 

құрайды 

жобалық оқыту презентациялар 

 

ЖОН 4 Қазіргі заманғы дипломатиялық жүйе жағдайында жекелеген мемлекеттердің сыртқы саясатының теориялық және 

тәжірибелік негіздерін талдайды, саяси құрылымын, экономикалық дамуын, мәдени және діни ерекшеліктері мен геосаяси 

жағдайларын ескере отырып, зерттелетін елдер мен аймақтардың кешенді сипаттамаларын құрастырады; оқытылатын салада 

оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолданады 

пікірталас  жобаны дайындау 

ЖОН 5 Халықаралық қатынастардағы қазіргі заманғы теориялар мен тұжырымдарының мазмұны және негізгі түсініктерін, олардың 

ерекшеліктерін сипаттайды, ӛзінің алған білімдеріне негіздей отырып, әлемдік саясат пен халықаралық қатынастардың 

мәселелері бойынша ӛзіндік пікірлерін ұсынады, халықаралық қатынастардың мәселелері бойынша пікірталастарда кәсіби 

лексика негізінде сӛйлеседі; зерттелетін салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі 

байланысты біледі , түсінеді 

инверттелген 

класс (Flipped 

Class) 

эссе жазу 

ЖОН 6 Кӛпжақты дипломатияның мәнін, пайда болу себептерін, тарихи эволюциясын анықтайды, кӛпжақты дипломатия 

механизмдерінде бағыт ала алады, халықаралық интеграция түрлері мен теориялық принциптерін сипаттайды, қазіргі 

жағдайлардағы екі жақты және кӛпжақты дипломатияның, соның ішінде халықарылық гуманитарлық байланыстардың 

дамуы, алдыңғы қатарлы әлемдік саяси кӛшбасшылардың қызметі, халықаралық қатынастардағы гендерлік факторды ескеру 

үлгісіндегі келешек формаларын талдайды; кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолданады, аргументтерді тұжырымдайды 

және зерттелетін саланың проблемаларын шешеді 

дӛңгелек үстел портфолио  

ЖОН 7 Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты мен дипломатиясының қалыптасуы және дамуының негізгі кезеңдерін 

талдайды, мемлекеттің сыртқы саясатының басым бағыттарын айқындайды, Қазақстанның шет елдермен дипломатиялық 

қарым-қатынастарын дамытудың ең ықтимал жобаларын болжайды 

жобалық оқыту презентациялар 

 

ЖОН 8 Ұлттық мүдделерді қалыптастыру мен мазмұны механизмін талдайды, мемлекеттің ұлттық мүдделеріне ішкі және сыртқы 

қауіптердің сипатын бағалайды, әлемдегі, аймақтағы және қоғамдағы саяси жағдайдың дамуын болжайды, халықаралық 

интерактивті дәріс тест 
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қатынастардағы діни фактордың рӛлін қорытындылайды 

 

ЖОН 9 Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың рӛлі мен орнын анықтайды, аймақтық интеграциялық үдерістердің 

кезеңдерін талдайды, халықаралық қатынастарды зерттеуде аймақтанулық талдаудың жалпы және арнайы әдістерін 

қолданады 

пікірталас  жобаны дайындау 

ЖОН 10 Оқитын шетел тілдерінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасайды, кәсіби-бағытталған сипаттағы шетел әдебиетімен 

жұмыс жасайды және олардың мазмұнын ауызша хабарлама жасау мен баяндамалар түрінде қорытындылайды, шет 

тілдерінде арнайы мамандандырылған мәтіндерді ауызша және жазбаша аударады; ғылыми зерттеулердің әдістерін, 

академиялық хатты біледі және оларды зерттеу саласында  қолданады 

инверттелген 

класс (Flipped 

Class) 

эссе жазу 

ЖОН 11 Халықаралық қатынастардағы саяси мәдениеттің факторы ретінде PR-дың рӛлін бӛліп кӛрсетеді, шет елдердің сыртқы 

саясатындағы ақпараттық стратегияларды талдайды, БАҚ-мен жұмыс жасау түрлерін саралайды, іс-шаралар жобалары мен 

жоспарларын ӛңдейді 

жобалық оқыту презентациялар 

 

ЖОН 12 Халықаралық сұхбаттағы дипломатиялық хаттама мен этикеттің орны мен рӛлін анықтайды, кәсіби байланыстарды қолдауда 

дипломатиялық және іскерлік тілдесу мәдениетінің дағдыларын қолданады, Қазақстан Республикасының хаттамалық 

тәжірибесінің негізгі ережелерін сипаттайды, хаттамалық және ресми іс-шараларды ұйымдастыру мен ӛткізу кезінде іс-

әрекеттердің ретін кӛрсетеді 

интерактивті дәріс тест 

ЖОН 13 Қазіргі заманғы қақтығыстардың пайда болу себептерін және оларды шешу әдістерін анықтайды, халықаралық 

қақтығыстардың алдын алу және оларды реттеудің тиімді жолдарын, соның ішінде келіссӛздер үрдісі мен медиация 

институтына сүйеніп шешудің әдістерін табады,жаһандық мәселелерді шешудегі халықаралық ұйымдардың рӛлі мен 

маңыздылығын түсінеді 

пікірталас  жобаны дайындау 

ЖОН 14 Адам мен тұтас жүйе ретіндегі қоғам туралы, қазіргі қоғамдағы рухани үрдістердің рӛлі туралы, жеке және заңды 

тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың заңды мүдделері туралы, кәсіпкерлік қызметті іске асырудағы 

экономикалық және әлеуметтік жағдайлар туралы, зиянды және қауіпті факторлардың адамға және қоршаған ортаға әсері 

туралы, ӛзінің кәсіби қызметінде бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, ӛзара түсіністік, толеранттылық және қазіргі заманғы 

қоғамның демократиялық құндылықтарының басымдықтары туралы ӛзінің азаматтық ұстанымын білдіре алады; осы 

саладағы озық білімге негізделген, зерттелетін саладағы білімі мен түсініктерін кӛрсетеді 

инверттелген 

класс (Flipped 

Class) 

эссе жазу 

ЖОН 15 Халықаралық жағдайларды талдаудың негізгі әдістерін және қолданбалы халықаралық-саяси талдаудың негізгі 

әдістемелерін сипаттайды, түрлі дереккӛздерінен ақпаратты табу, бағалау және пайдалануды біледі, ақпараттарды жинау 

және сақтауға арналған қазіргі заманғы технологияларды тиімді пайдалана отырып, ақпараттарға талдау жүргізеді 

дӛңгелек үстел портфолио  
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Оқу нәтижелерінің қол жетімділігін бағалау критерийлері 

 

ОН 

кодтары 

Критерийлер 

РО 1  Біледі: Жаңа және қазіргі заман тарихы бойынша тарихи дереккӛздердің негізгі кешені, әлемдік мәдениеттің негізгі жетістіктері, 

ежелгі дәуірден ХХІ ғасырға дейінгі батыс және шығыс елдерінің мәдениеті мен дінінде болып жатқан негізгі тарихи оқиғалар мен 

процестері 

Істей алады: Дереккӛздік талдау жүргізу, жаһандық даму үдерісіндегі тарихи оқиғалардың барысы мен салдарын бағалау, мәдени 

және діни даму барысына талдау жасау, себеп-салдарлық байланыстарды табу 

Меңгерген: Ақпаратты дәстүрлі және цифрлық форматта ӛңдеу дағдылары, халықаралық қауіпсіздік ортасының негізгі 

сипаттамаларының серпінін қадағалау және олардың Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне әсерін түсіну дағдылары, 

батыс және шығыс елдерінің мәдени ӛмірінің әр кезеңдегі адамгершілік-эстетикалық жетілу серпіні мен деңгейін бағалауға 

қабілетті 

РО 2  Біледі: Тарих, жаңа және қазіргі уақыттағы халықаралық қатынастар мен дипломатия теориясы, Ұлттық қауіпсіздік 

проблемасының теориялық және практикалық аспектілері, оны қамтамасыз ету бойынша мемлекет пен қоғам қызметінің 

принциптері, нысандары мен әдістері 

Істей алады: Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдіснамасын талдау және пайдалану, жанжалды жағдайларды шешу бойынша 

қойылған міндеттерді шешу 

Меңгерген: Ақпараттық, цифрлық және медиа қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі дағдылары, теориялық білімді практикалық 

қолдану дағдылары 

РО 3  Біледі: Сыртқы саясат пен халықаралық қатынастар жүйелерінің, дипломатиялық және консулдық қызметтің, дипломатиялық 

хаттама мен құжаттаманың тарихы, сипаты, дипломатиялық келіссӛздерді жүргізу жолдары 

Істей алады: Кәсіби қызметте сыртқы саясат пен дипломатия бойынша негізгі теориялық білімдерді пайдалану, оның ішінде 

келіссӛздер жүргізу және дипломатиялық құжаттама жасау, дипломатиялық ӛзара іс-қимылдың ерекшеліктерін ескере отырып, 

мәдениетаралық қарым-қатынас жүзеге асыру 

Меңгерген: дипломатиялық сӛздікпен, дипломатиялық хат алмасу құжаттарын жасау, хаттамалық іс-шараларды ұйымдастыру, 

келіссӛздер жүргізу және Қазақстан Республикасының имиджін ілгерілету дағдыларымен қамтамасыз етіледі 

РО 4  Біледі: шет елдердің сыртқы саяси доктринасы, Қазақстанның ӛңірлік және әлемдік интеграциялық және бітімгершілік 

процестерге қатысуы 

Істей алады: Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында қолданбалы талдау элементтерін пайдалану, әлемдегі геосаяси 

және геоэкономикалық жағдайды бағалау 
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Меңгерген: Кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімдерді, әлемдік державалардың саясатын және 

адамзаттың жаһандық проблемаларын шешу бойынша Қазақстанның ұстанымын талдау әдіснамасын білу 

РО 5  Біледі: Халықаралық қатынастардың қазіргі заманғы теориялары мен тұжырымдамаларының мазмұны мен негізгі ұғымдары, 

олардың ерекшеліктері, ұлттық және аймақтық қауіпсіздіктің жалпы теориясының әдіснамалық негіздері және оны қамтамасыз ету 

жӛніндегі мемлекет саясатының негізгі бағыттары 

Істей алады: Әлемдік саясат пен халықаралық қатынастар мәселелері бойынша ӛз пікірлерін кӛрсету, халықаралық жағдайларды 

талдаудың  тәсілдерін және қолданбалы халықаралық-саяси талдаудың негізгі әдістемелерін сипаттау, Әртүрлі дереккӛздерден 

ақпаратты табу, бағалау және пайдалану, ақпаратты жинау мен сақтаудың қазіргі заманғы технологияларын тиімді пайдалана 

отырып, оған талдау жүргізу 

Меңгерген: Халықаралық қатынастар проблемалары, кәсіби пікірталас жүргізу дағдылары, шет елдердің тарихи-мәдени 

ерекшеліктеріне байланысты кәсіби лексика мен терминология бойынша пікірталастардағы кәсіби лексика негізіндегі қарым-

қатынас қағидаттары 

РО 6 Біледі: әлем елдерінің сыртқы саясаты, халықаралық қатынастардың тарихы мен теориясы, қазіргі әлемнің геосаяси және 

геоэкономикалық үрдістері, халықаралық қауіпсіздік жүйесін құрудағы Қазақстанның рӛлі, негізгі мәдениеттану 

тұжырымдамалары, дінтану талдауы теориясы, гендерлік теңдік және кӛшбасшылық институты мәселелері 

Істей алады: халықаралық қатынастар және әлем елдерінің сыртқы саясаты саласында сараптамалық баға беру, мәдениет 

саласындағы құбылыстар мен процестерді талдау, әлемдік саясаттағы діни және гендерлік фактордың маңызын анықтау. 

Меңгерген: Тарихи және саяси талдау мен зерттеу әдістері, қоғам мәселелерін талдауға тұтас кӛзқарас дағдылары, кӛпшілік 

алдында сӛйлеу, дәлелдеу, пікірталас жүргізу дағдылары, оны қамтамасыз ету саласында шешім қабылдау алгоритмі 

РО 7 Біледі: Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты мен дипломатиясының қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері, 

Қазақстанның халықаралық қатынастар жүйесіндегі орны, оның ӛңірлік және әлемдік интеграциялық процестерге қатысуы, 

Қазақстанның БҰҰ-ның Орнықты даму саласындағы мақсаттарын іске асырудағы рӛлі, сондай-ақ оның бітімгершілік қызметке 

қатысуы 

Істей алады: Мемлекеттің сыртқы саясатының басым бағыттарын айқындау, Қазақстанның шет елдермен дипломатиялық қарым-

қатынастарын дамытудың ықтимал сценарийлерін болжау 

Меңгерген: Халықаралық қауіпсіздік ортасының негізгі сипаттамаларының серпінін қадағалау және олардың Қазақстан 

Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне әсерін түсіну дағдылары 

РО 8 Біледі: Ұлттық мүдделерді қалыптастыру тетіктері мен мазмұны, қақтығыстар мен бітімгершіліктің қазіргі заманғы теориясы, 

Конфликтология тұрғысынан қазіргі заманғы әлеуметтік практикаларды іске асыру 

Істей алады: Мемлекеттің ұлттық мүдделеріне ішкі және сыртқы қауіп-қатерлердің сипатын бағалау, халықаралық қатынастар 

саласындағы қақтығыстардың дамуын болжау 
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Меңгерген: Әлемде, қоғамда және ӛңірде саяси жағдайдың дамуын болжау қабілеті, жанжалды жағдайлардың дамуын 

қолданбалы талдау дағдылары, бітімгершілік саласындағы қарапайым дағдылар 

РО 9 Біледі: Аймақтық және әлемдік интеграциялық процестердің эволюциясы, халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың рӛлі 

мен орны, аймақтық деңгейде болып жатқан негізгі оқиғалар мен процестер 

Істей алады: Ӛңірлік интеграция үдерістерінің кезеңдерін талдау, тарихи және қазіргі заманғы саяси оқиғалардың барысына 

талдау жүргізу, себеп-салдарлық байланыстарды табу 

Меңгерген: Халықаралық қатынастарды зерттеуде аймақтық талдаудың жалпы және арнайы әдістерін қолдану, халықаралық 

қатынастар жүйесіндегі аймақтық ерекшеліктерді талдау дағдылары, практикалық материалды қолдана отырып, аймақтық 

интеграция кезеңдерін сараптау. 

РО 10 Біледі: кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін батыс және шығыс елдерінің шет тілдерін қажетті деңгейдегі академиялық жазу 

әдістері 

Істей алады: Оқытылатын шет тілдеріндегі кәсіби бағдарланған дереккӛздерге талдау жасау, ресми интернет-сайттарымен, 

халықаралық ұйымдардың құжаттарымен жұмыс істеу, осы ақпарат кӛздерінің ауызша және жазбаша аудармасын жүзеге асыру 

Меңгерген: Оқытылатын шет тілдерінде ауызша және жазбаша қарым - қатынасты жүзеге асыру, кәсіби бағытталған сипаттағы 

шетелдік әдебиеттермен жұмыс істеу, шет тілдеріндегі мамандандырылған мәтіндердің ауызша және жазбаша аудармасын жасау, 

белгілі бір тақырып бойынша оқытылатын шет тілдеріндегі ғылыми әдебиеттерді таңдау, ондағы ақпаратты жалпылау және 

түсіндіру, оқиғаларды ӛзіндік бағалауды және оны дәлелдеуді қалыптастыру дағдылары, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, 

қысқаша ауызша сӛйлеу немесе мәтін түрінде ӛз зерттеулерінің нәтижелерін талқылау және ұсыну, академиялық ережелерге 

сәйкес жазылған және жазылған 

РО 11 Біледі: Болжамдау-талдау қызметінің мақсаттары, міндеттері мен әдістері, болжамдау-талдау жұмысының базалық санаттары, 

баспасӛз қызметтерінің негізгі кӛздері, жұмыс істеу ерекшеліктері, халықаралық және ӛңірлік деңгейлерде PR-қызметтің теориясы 

мен практикасы, медиа материалдарды талдау негіздері 

Істей алады: Ақпаратты алу, жүйелеу және талдау, ӛз кӛзқарасын дәлелді түрде білдіру; болжамдау-талдау жұмысының негізгі 

әдістерін практикада қолдану, талдамалық материалдарды (есептер, талдамалық анықтамалар, қызметтік жазбалар) дайындау, 

БАҚ-та материалдарды талдауды жүзеге асыру, БАҚ карталары мен дерекқорларын қалыптастыру, ақпараттық саясаттың 

жоспарлары мен стратегияларын әзірлеу 

Меңгерген: Әлеуметтік желілердегі таныстыру жұмыстарын қоса алғанда, БАҚ-пен ӛзара іс-қимылдың негізгі дағдылары; 

базалық медиадокументтерді (баспасӛз анонстарын, баспасӛз релиздерін, жарияланымдарды) дайындау және медиапландарды 

әзірлеу; сұхбаттар, баспасӛз конференцияларын, брифингтер, сӛз сӛйлеулерді ұйымдастыру дағдылары 

РО 12 Біледі: Дипломатиялық хаттама мен этикеттің халықаралық қарым-қатынастағы орны мен рӛлі, протоколдық және ресми іс-

шараларды ұйымдастыру және ӛткізу кезіндегі іс-қимыл тәртібі 



27 

 

Істей алады: Кәсіби байланыстарды сақтауда дипломатиялық және іскерлік қарым-қатынас мәдениетінің дағдыларын қолдану 

Меңгерген: Қазақстан Республикасының хаттамалық практикасының ережелерін жетілдіру және ұйымдастыру дағдылары 

РО 13 Біледі: Қазіргі заманғы проблемаларды шешудегі халықаралық ұйымдардың рӛлі, халықаралық ӛзара іс-қимылдың құқықтық 

негіздері, халықаралық қатынастар саласындағы қазіргі заманғы қақтығыстардың ерекшеліктері және оларды болдырмау мен 

шешудің негізгі әдістері 

Істей алады: Қазіргі заманғы қақтығыстардың себептерін анықтау, келіссӛздер процесі негізінде олардың алдын-алу мен 

реттеудің тиімді шешімін табу, конфликтологияның ерекшелігін, оның негізгі аспектілері мен деңгейлерін талдау, 

қақтығыстардың мемлекеттің сыртқы саясатына әсерін талдау 

Меңгерген: Основами конфликтологического анализа, навыками типологизации современных конфликтов, прогнозирования 

конфликтных ситуаций, основными медиативными технологиями и методами разрешения конфликтов 

РО 14 Біледі: Әлеуметтік процестердің заңдылықтары, оларды зерделеудің негізгі тәсілдері, адам құқықтары мен демократиялық 

институттарды қорғаудың әлемдік тәжірибесі, қоршаған ортаны сақтау, кедейлікпен күрес және адамзаттың орнықты дамуы 

шешілуіне байланысты басқа да жаһандық проблемалар бойынша әлем елдерінің бірлескен жұмысы 

Істей алады: Адамзаттың әлеуметтік маңызды мәселелерін талдау, алған білімдерін әлемде болып жатқан процестерді түсіну 

және шешу үшін қолдану 

Меңгерген: Әлемдік проблемаларды талдауға біртұтас кӛзқарас, іздеу бойынша ӛзіндік жұмыс, адамзат дамуының ӛзекті 

мәселелерін зерттеу нәтижелерін талдау және оларды шешу бойынша практикалық ұсынымдар әзірлеу дағдылары 

РО 15 Біледі: IBM SPSS Statistics, Dell Statistica және т. б. деректерді статистикалық талдаудың компьютерлік бағдарламаларының негізгі 

модульдерін білу арқылы халықаралық қатынастар мен сыртқы саясатты қолданбалы талдау саласындағы зерттеулердің әдістемесі 

мен техникасы 

Істей алады: Практикалық міндеттерді шешу; IBM SPSS Statistics, Dell Statistica және т. б. деректерді статистикалық талдаудың 

компьютерлік бағдарламаларын пайдалану арқылы әлемдік саясаттағы халықаралық ақпарат пен жағдайларға эмпирикалық талдау 

жасау 

Меңгерген: Талдау және синтез әдістері, бастапқы деректерді жинау және жүйелеу тәсілдері және ақпаратты сыни бағалау, 

ақпаратты жинау және ӛңдеу әдістері, сауалнама әдістері, бақылау әдістері, контент-талдау, ивент-талдау, когнитивті картаға 

түсіру, жүйелік талдау және модельдеу әдістері, іріктемені құру әдістемесі, IBM SPSS Statistics компьютерлік бағдарламаларының 

кӛмегімен сандық талдау жүргізу дағдылары, Dell Statistica және т.б. 
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Қосымша 7  

Түлек моделі 

Түлек атрибуты: 

Халықаралық қатынастар саласындағы жоғары кәсіби деңгей 

Эмоционалды интеллект 

Жаһандық сын-қатерлерге бейімділік 

Кӛшбасшылық және жауапкершілікті қабылдау 

Жаһандық азаматтық 

Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңызын ұғыну 

 

Құзыреттілік түрлері  Құзыреттіліктер сипаттамасы  

1. Мінез-құлық дағдылары 

және жеке қасиеттер 

 (Softskills) 

Коммуникация, эмпатия және кӛшбасшылық дағдыларын меңгереді, яғни байланыстар орната алады, ӛмірлік және кәсіби міндеттерді орындай алады, 

ақпарат бере алады, білім алмасады, әріптестерімен хат алмасып, келіссӛздер жүргізе алады, анық және анық сӛйлей алады, ӛз идеяларын басқа адамдарға 

жеткізе алады; ақпаратты қайта ӛңдеуге, тексеруге және тұтынуға байыпты қарай алады, фактілер арасындағы ӛзара байланысты іздей алады, ұтымды ойлау, 

дұрыс шешім қабылдау және күшті дәлелдер қалыптастыру, ӛз аудиториясының қажеттіліктері мен тілектерін уақытында анықтау; елбасымен бірге 

дағдыларын ненасильственного қарым-қатынас, саналы түрде таңдауға ең жақсы шешім мүмкін болатын нұсқаларды дұрыс басымдықтарды әрбір нақты 

жағдайды таңдау ең ықтимал; біреуі эмоционалдық интеллект, онда түсіну қабілеті эмоциялар, мотивация, ниет, ӛзінің және басқа адамдар; жұмыс істей 

алады режимінде белгісіздік, кіретініне тез әрекет шарттарын ӛзгерту міндеттері, шешім қабылдау, жобаларды басқару және ӛз ресурстарын; ол ӛзінің 

экологиялық ойлауын, яғни болып жатқан оқиғаларға ӛзіне және басқаларға зиян келтірместен саналы түрде қарау қабілетін дамыта алады; ӛз іс-әрекеттерін, 

мінез-құлқы мен қызметін дербес талдайды. 

2. Сандық құзыреттіліктер 

(Digital skills) 

 

Ақпаратқа қол жеткізу және оны басқару үшін цифрлық құрылғыларды, коммуникациялық қосымшаларды және желілерді пайдалану үшін базалық онлайн-

іздеу мен электрондық поштадан бастап мамандандырылған бағдарламалау мен әзірлеуге дейінгі цифрлық дағдыларды біледі; мемлекетаралық ӛзара іс – 

қимылдың жаңа нысандарының-дипломатиялық ӛзара іс-қимыл және қазіргі заманғы медианы, әлеуметтік медианы кеңінен пайдалану құралы болып 

табылатын цифрлық дипломатияның (digital diplomacy) маңыздылығын түсінеді. интернет желісіндегі желілер, блогтар және медиа-алаңдар; кӛпшілікпен 

ӛзара іс-қимыл жасаудың жаңа тәсілін кӛздейтін, жария дипломатияны дамыту үшін жаңа үлгідегі әлеуметтік желілерді (Twitter және Facebook) және қазіргі 

заманғы бейнехостингтерді (YouTube) пайдалана алады; әлеуметтік желілерді, блогтарды, Мобильді қосымшаларды мемлекеттің сыртқы саяси міндеттерін 

іске асыру және пікірлерді, түсініктемелерді,т. б. теру арқылы дипломатиялық белсенділік процестеріне кӛпшілікті тарту үшін маңызды құрал ретінде 

бағалайтын болады. репосттар мен ұнатулар. 

3. Кәсіби құзыреттіліктер  

(Hardskills) 

Қазақстан Республикасының және шет елдердің сыртқы саясатын, халықаралық қатынастардың тарихын, үрдістерін, эволюциясы мен перспективаларын, 

халықаралық қатынастар туралы ғылымдағы негізгі бағыттар мен теориялық мектептерді біледі; әлемдік экономика мен саясатты дамытудың жетекші 

үрдістерін түсінеді, дүниежүзілік тарих пен халықаралық қатынастардың негізгі фактілерін атап кӛрсетеді, ӛңірдегі және әлемдегі интеграциялық 

процестерді, әлемдік саясат пен экономиканың ӛзекті мәселелерін кәсіби талдайды, халықаралық қауіпсіздік, халықаралық ақпараттық қауіпсіздік негіздерін 

және халықаралық қатынастардағы экстремизм, терроризм мәселелерін түсінеді; сыртқы саясат міндеттерін іске асыруда, елдің ұлттық-мемлекеттік 

мүдделерін қорғауда дипломатиялық және консулдық қызметтің рӛлі мен орнын білдіреді, дипломатиялық жұмыстың негізгі әдістері мен техникалық 

тәсілдерін атап кӛрсетеді, дипломатиялық құжаттардың негізгі түрлерін сыныптайды, дипломатиялық құжатқа талдау жүргізеді, оның түрін айқындайды,  
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