
                                                                                                                                                             

ИНСТИТУТ   СОРБОННА- ҚАЗАҚСТАН 

мамандық: 6М020200-Халықаралық қатынастар 

Академиялық дәрежесі - 6M020200 - Халықаралық қатынастар мамандығы бойынша  магистр 

1-курс (2017 қабылдау) 

№ 

п/п 

Пәннің 

атауы 

Курстың қысқаша 

мазмұны мақсатпен  

бірге 

Негізгі бөлімдер К

р.

са

н

ы  

Се

м. 

Пререквизиттер Постреквизиттер Пәнді оқудың күтілетін 

нәтижелері (студенттер білім, 

білік, дағдылар мен 

дағдыларды игеру) 

1 Француз 

тілі/Фран

цузский 

язык по  

специаль

ности 1 

ауызша және 

жазбаша түрде 

шетелдік 

әріптестерімен 

байланысты қолдау 

бойынша 

практикалық 

жұмыс; француз 

тіліндегі түрлі 

ақпарат көздерімен 

талдамалық жұмыс 

Күрделі 

синтаксистік 

құрылымдар. 

Тәуелсіз 

ұсыныстардағы 

субьонктиф. 

 

Фразеологиялы

қ тіркестер. 

Стилистикалық 

түсті лексика. 

2 1 
OOД циклі 

студенттеріне 

арналған француз 

тілінің практикалық 

курсы - бакалавр. 

Тіл мамандықтары 

студенттеріне 

арналған 

практикалық 

француз курсы.  

ҚР-ның сыртқы 

саясаты 

 Еуропа елдерінің 

тарихы және 

Америка.  

 

 

Ғылыми зерртеу 

методологиясы/  

Методология научных  

 исследований/ 

 

Халықаралық  

саясаттағы  

келіссөздер тәсілдері /  

Средства диалога в   

международной политике  

 

 

  
 

 уметь использовать 

языковые формы в 

соответствии с ситуацией 

общения/тілдік 

формаларды қарым-

қатынас жағдайына 

сәйкес қолдана білу;  

 владеть языковыми 

средствами в соответствии с 

темами и сферами общения, 

использовать изучаемый 

язык как средство общения 

и познавательной 

деятельности/ қарым-

қатынастың 

тақырыптары мен 



салаларына сәйкес 

лингвистикалық 

құралдарды иелену 

оқытылатын тілді қарым-

қатынас және танымдық 

іс-әрекет құралы ретінде 

пайдалану 

  

2 
Ғылыми 

зерттеу  

әдістемесі

/ 

Методоло

гия 

научного 

исследова

ния /The 

scintific 

research 

method / 

 

Ғылыми 

зерттеулерді 

қолданудың 

әдістері мен 

практикасы 

сарапталынады, 

практикалық түрде 

қолдануды 

қалыптастыру 

Целью является 

ознакомление 

студентов с 

принципами 

написания 

магистерской 

диссертации, 

принятыми во 

французской 

методологии 

(редактирование и 

оформление 

текстов, сносок, 

цитат, 

Зерттеудің 

жалпығылыми 

әдістері 

Общенаучные 

методы 

исследования 

Саяси 

ғылымдарды 

зерттеуде 

қолданылатын 

іргелес 

ғылымдардың 

әдістері  

Методы 

смежных наук, 

применяемых 

при 

исследовании  

международны

х отношений 

Жазба 

жұмысттарыны

ң құрылымы 

және мазмұны 

2 1 
 Психология 

Философия 

Дипломатическая 

документация/ 

Дипломатиялық 

құжаттама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория международных 

отношений 

Научно-

исследовательская 

практика 

Халықаралық 

қатынастар теориясы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать и уметь применять 

методы  необходимые для 

научных  исследований, 

навыки отбора и обзора   

материалов. изучать 

методики   исследования 

международных 

отношений, приобрести 

умения использования их 

на практике 

Ғылыми зерттеулер 

жүргізу үшін қажетті 

білім алу, материалдарды 

таңдау және оқу, 

халықаралық 

қатынастарды зерттеу, 

алған білімді практикада 

қолдануға тырысу., 

шешім қабылдау үшін әр 

түрлі аспектілерді 

сараптау 

 



библиографических 

данных.  

 

Структура  и 

содержание  

письменных 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Компъют

ерлік 

және 

ғаламторл

ық құрал 

тәсілдері/ 

Компьтер

ные и 

интернето

вские  

инструме

нтальные 

средства 

/  Comput

er and 

internet 

tools / Les 

outils 

informatiq

ues et 

Internet 

 Цифрлық 

құжаттарды 

дайындау, 

өңдеу, 

пайдалану 

және тарату 

Цифрлық 

дәуірде 

ақпаратты 

іздеуді 

ұйымдастыру. 

Жобаны 

жобалау және 

қолдау үшін 

қолданылатын 

цифрлық 

құралдарды 

басқару. 

2 1 
Иметь базовые 

знания по офисным 

приложениям и 

Интернет-навигации/ 

 

Кеңсе қосымшалары 

және Интернет-

навигация туралы 

қарапайым 

білімдерге ие болу. 

Способность 

магистрантов управлять, 

по крайней мере, 2/3 

навыками репозитория/ 

 

Магистранттардың 

репозиторий 

дағдыларының кем 

дегенде 2/3 бөлігін 

басқару қабілеті. 

 

4 
Халықара

лық 

саясаттағ

ы 

келіссөзд

- знать 

фундаментальные 

основы 

современных 

Определения 

для акторов и 

средств 

диалога. 

События из 

2 1 История 

международных 

отношений  в 

новейшее время, 

геополитика,теория  

международных 

отношений/ геосаясат, 

Знать  механизмы 

взаимодействий между 

акторами современных  

международных отношений 

уметь оценивать влияние 



ер 

тәсілдері / 

Средства 

диалога в 

междунар

одной 

политике 

/Le moyen 

du 

dialogue 

comme 

outil dans 

la 

politique 

internation

al 

международных 

отношений 

- оценивать 

влияние различных 

инструментов, 

позволяющих 

установить диалог 

и предупредить 

конфликты в 

международном 

масштабе/ 

- қазіргі заманғы 

халықаралық 

қатынастардың 

іргелі негіздерін 

білу 

- халықаралық 

ауқымда диалог 

орнатуға және 

қақтығыстарды 

болдырмауға 

мүмкіндік беретін 

түрлі құралдардың 

әсерін бағалау. 

 

истории 

международны

х отношений 

19-21 веков. 

Роль 

международны

х организаций в 

диалоге. (ООН, 

ЮНЕСКО, 

Совет Европы, 

ОБСЕ). 

Растущее 

влияние 

экономических 

субъектов в 

контексте 

гАктерлерге 

анықтама және 

диалог 

құралдары. 19-

21 

ғасырлардағы 

халықаралық 

қатынастар 

тарихындағы 

оқиғалар. 

Диалогтағы 

халықаралық 

ұйымдардың 

рөлі. (БҰҰ, 

ЮНЕСКО, 

Еуропа Кеңесі, 

ЕҚЫҰ). 

дипломатия,Совреме

нная система 

международных 

отношений  

Қазіргі заманғы 

халықаралық 

қатынастар тарихы, 

дипломатия, 

халықаралық 

қатынастардың 

қазіргі жүйесі 

халықаралық қатынастар 

теориясы 

 

/ 

различных инструментов, 

обеспечивающих диалог и 

предупреждать конфликт 



Жаһандану 

жағдайында 

экономикалық 

агенттердің 

ықпалының 

күшеюі.лобали

зации/  

5 Французс

кий язык 

продвину

тый  

уровень 

 халықаралық 

қатынастар және 

әлемдік саясат 

магистрінің 

халықаралық 

қатынас тілінің 

кәсіби 

бағдарланған және 

мамандандырылған 

теориялық және 

практикалық 

аспектілерін игеруі 

негізінде сыртқы 

саясатты және 

халықаралық 

ақпараттарды 

аналитикалық 

өңдеуге 

дайындығын 

қамтамасыз ету. 

Ресми іскери 

стиль және 

оның жанрлық 

түрлері 

2 2 Дипломатия тарихы, 

Еуропа және 

Америка елдерінің 

тарихы 

 Халықаралық құқық. 

 Әлемдік экономика 

 Уметь   адекватно строить 

свое речевое и неречевое 

поведение, умения 

понимать и 

интерпретировать 

лингвокультурные факты/  

Қазіргі заманғы 

халықаралық қатынастар 

субъектілерінің өзара 

әрекеттесу механизмдерін 

білу; диалогты қамтамасыз 

ететін және 

қақтығыстардың алдын 

алатын әр түрлі 

құралдардың әсерін бағалай 

білу 

6 Қазіргі 

кезендегі 

әлемдік 

экономик

асының 

Қазіргі кезеңдегі 

халықаралық 

ұйымдардың 

ықпалын күшейту 

себептерін ашып 

Әлемдік 

аймақтық 

орталықтардың 

проблемалары 

мен даму 

болашағы 

 

2 

 

2 

 

«Халықаралық 

қатынастардың 

қазіргі жүйесі», 

«Еуропа мен 

Америка елдерінің 

Халықаралық қатынастар 

теориясы.Жаһандану 

және халықаралық 

қатынастар. 

 

практикалық қызметтің 

ерекшеліктері мен 

механизмдерін білу 

қабілетті болу үшін 

халықаралық ұйымдар 



дамуыны

ң 

әркелкіліг

і/Неравно

мерность 

развития 

мировой 

экономик

и на 

современ

ном этапе 

көрсете отырып, 

талдау 

Халықаралық 

қатынастардың 

мемлекеттік 

емес 

қатысушылары 

IGO негізгі 

ерекшеліктері 

және 

типологиясы 

тарихы», «Әлемдік 

қоғамдастықтағы 

интеграциялық 

процестер» 

шетелдік тәжірибеде 

бағалау және қолдану 

тәжірибе. 

7 Дүниежүз

ілік 

экономик

а/Мирова

я 

экономик

а 

студенттерге 

халықаралық 

экономиканың 

негізгі 

тұжырымдамалары

н меңгеруге 

мүмкіндік беретін 

білім беру  

 

Халықаралық 

экономикалық 

қатынастардың 

жаһандық 

трансформация

сы. 

Әлемдік 

экономикадағы 

жаңа 

ойыншылар 

Халықаралық 

саяси 

экономиканың 

негізгі 

мәселелері 

2 2  «Еуропа мен 

Америка елдерінің 

тарихы »,« Әлемдік 

қоғамдастықтағы 

интеграциялық 

процестер » 

Халықаралық 

қатынастар теориясы 

ел үшін экономикалық 

ашықтықтың мақсаттарын 

түсіну, экономикалық 

интеграцияның әртүрлі 

векторларын ажырату және 

байланыстыру, 

халықаралық 

экономикалық ағындарды 

реттеу құралдарын ұлттық 

ауқымда бағалау 

8  

Халықара

лық 

құқық/Ме

Халықаралық 

қатынастардың 

арнайы реттеушісі 

ретінде 

Әлемдік 

саясаттың 

құқықтық 

құрамдас бөлігі 

2 2 Қазіргі замандағы 

халықаралық 

қатынастар тарихы 

Халықаралық 

қатынастар теориясы. 

Жаһандану және 

халықаралық құқықтың 

әртүрлі аспектілерінің 

проблемалық мәселелерін 

білу, халықаралық 



ждународ

ное 

публично

е   право 

халықаралық құқық 

туралы жан-жақты 

түсінік 

қалыптастыру 

Халықаралық 

құқық 

теориясы 

Халықаралық 

қауіпсіздікті 

реттеудің 

заманауи 

стандарттары 

 Дипломатия тарихы 
халықаралық 

қатынастар. 

құқықтың маңызды 

институттарының рөлін 

талдай білу 

9 Ұлттық 

бірегейле

ну мен 

интеграци

я/Национ

альное 

государст

во и 

региональ

ная   

интеграци

я 

мақсаты - ұлттық 

мемлекеттің қазіргі 

халықаралық 

қатынастар 

жүйесіндегі рөлін 

ашу 

 әлемнің саяси 

жүйесіндегі 

мемлекеттер 

халықаралық 

қатынастар 

жүйесін 

өзгерту 

2 2 Ғылым тарихы мен 

философиясы 

Саясаттану 

Халықаралық 

қатынастар 

теориясы/Халықаралық 

қатынастардың 

аймақтық өлшемінің 

теориялық және 

қолданбалы аспектілері. 

жаһандану дәуіріндегі 

ұлттық мемлекеттің рөлі 

мен орнын білу, талдай 

және талқылай білу, 

проблемалық мәселелерді 

көтеру 

10  Француз 

тілі 

2/Францу

зский  

язык по 

специаль

ности 2 

Мақсаты - кәсіби 

іс-әрекетте тілді 

одан әрі белсенді 

меңгеру негізінде 

шетел тілін 

оқытудың 

халықаралық 

стандарттары 

шеңберінде 

құзыреттілік 

Мәтіндерді 

оқып түсіну. 

Мәтіндерді 

тыңдау және 

лексикалық-

грамматикалық 

жаттығулар 

орындау. 

2 2 Французский язык 

по  специальности  1 

Французский язык 

/продвинутый  

уровень 

 

Диссертациялық жұмыс 

дайындауға арналған 

француз тілі 

Французский  язык для 

написания  

диссертационной  

работы/ Langue française 

pour écrire la thèse 

 

Француз тілінде 

материалды ғылыми 

тұрғыдан ұсынудың 

функционалдық және 

стилистикалық 

сипаттамаларын білу 

таңдалған мамандық 

бойынша түпнұсқа 

әдебиеттерді еркін оқып, 

аудара білу, содан кейін 

алынған ақпаратты талдау, 



дағдыларын 

тереңдету. 

түсіндіру және бағалау 

11 
Халықара

лық 

жлбалард

ы басқару 

құралдар

ы / 

Инструме

нты для 

управлен

ия 

междунар

одными 

проектам

и 

Целью данного 

предмета является 

приобретение 

навыков для 

составления 

международных 

проектов/ Берілген 

пәннің мақсаты 

халықаралық 

жобаларды 

құрастару мен 

басқару барысында 

қажетті 

дағдыларды 

қалыптастыру. 

Этапы и циклы 

проекта, 

программирова

ние проекта, 

концепция и 

планирование 

проекта, 

бюджет 

проекта/ 

Жобаның 

кезеңдері мен 

циклдері, 

жобаның 

бағдарламасы, 

жобаның 

негізгі 

концепциялары 

және жобаны 

қаржыландыру

ы 

2 3 
   Уметь выбирать и 

планировать 

международный проект, 

знать основные критерии 

разработки международных 

проектов/ 

Халықаралық жобаны 

таңдау мен құрастыра білу 

және басты өлшемдеріне 

сай жасау. 

12 
Қырғи –

қабақ 

соғыстан 

кейінгі 

халықара

лық 

қатынаста

рдағы 

тепе-

теңдік 

Целью является 

рассмотрение 

расстановки 

баланса основных 

сил на 

международной 

арене после 

холодной войны/ 

Мақсаты: қырғи-

қабақ соғыстан 

Результаты 

расстановки 

сил на 

международно

й арене, 

инетересы и 

основные цели 

сил в 

международны

х 

2  
  Уметь объяснить ход и 

результаты холодной 

войны, уметь анализировать 

расстановку основных 

политических сил/ Қырғи-

қабақ соғыстың барысы мен 

нәтижесін түсіндіру, басты 

саяси күштердің тепе-

теңдігін талдай білу. 



/Баланс 

сил в 

междунар

одных 

отношени

ях после 

холодной 

войны 

кейінгі 

халақаралық 

аренадағы басты 

күштердің тепе-

теңдігін талдау. 

отношениях/ха

лықаралық 

аренадағы 

күштердің 

тепе-теңдігінің 

нәтижесі, 

халықаралық 

қатынастардағ

ы күштердің 

басты 

мақсаттары 

мен 

қызығушылықт

ары. 

13 
Проблем

ы и 

перспекти

вы 

междунар

одной 

финансов

ой 

системы/ 

Халықара

лық 

қаржы 

жүйесінің 

мәселелер

і мен 

болашағы 

Целью является 

знать основные 

финансовые 

концепции 

международной 

финансовой 

системы/ Мақсат - 

халықаралық 

қаржы жүйесінің 

негізгі қаржылық 

ұғымдарын  білу 

 2  
  Знать основные концепции 

международной 

финансовой системы, уметь 

применять в процессе 

обучения международных 

отношении/ Халықаралық 

қаржы жүйесінің негізгі 

түсініктерін білу, 

халықаралық қатынастарды 

оқыту процесінде білім-

дағдыларды қолдана білу 

 
  

   
Итого:13   

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


