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Мамандық  5B050200 – «Саясаттану» 

Специальность  5B050200 – «Политология» 
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Стандартный срок обучения: 4 жыл 
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Standard period of study: 4 years 
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Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 6 ҰБШ, 6 ЕБШ / 6 НРК, 6 ЕРК / 6 NQF, 6 EQF 
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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The Passport of Education Program  

Қолдану саласы/ 

Область применения /  

Application area 

Білім беру бағдарламасы cаяси партиялар, қоғамдық бірлестіктер, ғылыми-зерттеулік ұйымдар, мемлекеттік 

органдар үшін саясаттанушыларды дайындауға арналған.  

Образовательная программа предназначена для подготовки политологов для политических партий, общественных 

объединений, научно-исследовательских организаций, государственных органов 

The educational program is intended to the training of personnel – analytics, political scientists for political parties, public 

associations, research organizations, government bodies 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы/Код и 

наименование 

образовательной программы/ 

The code and name of 

education program 

5B050200 – «Саясаттану» 

5В050200 –«Политология» 

5B050200 -  «Political Science» 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы/Нормативно-

правовое обеспечение / The 

regulatory and legal support 

Білім туралы Қазақстан Республикасының Заңы 

МЖББС (23.08.2012, №1080), 05.07.2016 ж. Типтік оқу жоспары, ұлттық біліктілік шеңбері 

Закон РК «Об образовании»  

ГОСО высшего образования  ТУП от 05.07.2016 г.); национальные рамки квалификаций,  

5 ҰБШ, 5 ЕБШ / 5 НРК, 5 ЕРК / 5 NQF, 5 EQF,нормативно методические документы МОН РК. 

The Law "On Education" 

The state obligatory standard of the higher education (23.08.2012, №1080), the typical curriculum from  05.07.2016 г.); 

national qualifications frameworks,  

5 ҰБШ, 5 ЕБШ / 5 НРК, 5 ЕРК / 5 NQF, 5 EQF, normative methodical documents of the MES of RK. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы/ Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы/ 

Profile map of education program 

ББ мақсаты/Цель ОП / 

Objective of EP 

Саяси үдерістер мен саяси құбылыстардың ортақ белгілері мен спецификасын айқындау мақсатында талдау 

жүргізе алатын, саяси ұйымдастырудың ең тиімді формасы мен міндеттерді шешудің оңтайлы жолдарын табатын, 

саяси және сайлау кампанияларын ұйымдастыратын, саяси ұйымдардың стратегиялық және бағдарламалық 

құжаттарын жасау білетін білікті және жауапты қызметкерді дайындау 

Подготовка компетентных и ответственных работников, умеющих  проводить анализ политических процессов и  

политических явлений  с целью выявления их общих черт и специфики, нахождения наиболее эффективных форм 

политической организации и оптимальных путей решения задач, организовать политические и избирательные 

кампании, разработать стратегические и программные документы политических организаций 

The training of competent and responsible workers, able to analyze political processes and political phenomena in order to 

identify their common features and specifics, find the most effective forms of political organization and the best ways to 

solve problems, organize political and election campaigns, develop strategic and policy documents of political 
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organizations 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/Концепция 

образовательной программы 

/ The concept of education 

program 

Білім беру бағдараламасы болашақ саясаттанушыға саяси технологиялар, сараптамалық-талдаулық, саяси 

шынайылылыққа ғылыми зерттеулер жасау, мемлекеттік органдардағы ұйымдастырушылық-идеологиялық 

жұмыстарда, мемлекеттік және жергілікті билік пен азаматтық қоғам арасындағы өзара байланыс, мемлекеттің 

қауіпсіздігі мәселелесіне талдау жасау салаларында теориялық және қолданбалы дағдыларды қалыптастыруға 

бағытталған 

Образовательная программа направлена на формирование теоретических и прикладных навыков у будущих 

политологов в сфере разработки политических технологий, экспертно-аналитического, научного исследования 

политической реальности, организационно-идеологической работы государственных органов, взаимосвязи 

гражданского общества с государственной и местной властью, анализа вопросов безопасности государства   

The educational program is aimed at developing theoretical and applied skills for future political scientists in the field of 

developing political technologies, expert analytical and scientific research of political reality, organizational and 

ideological work of state bodies, communication of civil society with state and local authorities, analysis of state security 

issues 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: 

Присуждаемая степень: 

Awarded degree: 

Саясаттану бакалавры 

Бакалавр  политологии 

Bachelor of Political Science 

Маманның лауазымдарының 

тізімі/Перечень должностей 

специалиста / List of a 

specialist’s positions 

Саяси кеңесші, Саяси сарапшы, Саяси аналитик, Мемлекеттік қызметкер; Саяси технолог, Имиджмейкер, 

Спичрайтер. 

Политический консультант, Политический эксперт, Политический аналитик, Государственный служащий, 

Политтехнолог, Имиджмейкер, Спичрайтер. 

Political consultant, Political expert, Political analyst, State employee, Political technologist, Image maker, Speechwriter. 

Кәсіби қызмет 

саласы/Область 

профессиональной 

деятельности / The area of 

professional activity 

–  Зерттеулік жобаларға ғылыми қызметкер ретінде қатыса алатын саяси проблематикамен байланысты ғылыми-

зерттеулік және академиялық ұйымдар 

–  Жобалық (консалтингілік, кеңес берушілік, зерттеулік және талдаулық), сондай-ақ саясат саласында ақпараттық 

қызметті жүзеге асыратын саяси партиялардың, коммерциялық және қоғамдық ұйымдардың  аппараттары, аталған 

құрылымдарда жүзеге асырылатын шешімдерге қатысу мен орындауға қабілетті қызметкер ретінде 

– академические и научно-исследовательские организации, связанные с политической проблематикой в качестве 

научных сотрудников, способных к участию в исследовательских проектах; 

– аппарат политических партий, коммерческих и общественных организаций, осуществляющих проектную 

(консалтинговую, консультативную, исследовательскую и аналитическую), а также информационную деятельность 

в сфере политики, в качестве сотрудников, способных к участию и осуществлении реализуемых данными 

структурами решений. 
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-Academic and research organizations related to political issues as scientific employees, capable of participating in 

research projects; 

- The apparatus of political parties, commercial and public organizations carrying out project (consulting, consulting, 

research and analytical), as well as information activities - in the sphere of politics, as employees capable of participating 

and implementing the structures implemented by these structures. 

Кәсіби қызмет 

объектісі/Объект  

профессиональной 

деятельности / The object of 

professional activity 

- Қазақстанның ғылыми-зерттеулік институттары мен талдау орталықтары, күштік құрылымдар, саяси партиялар, 

саяси партиялар, мемлекеттік органдар, әкімдіктер мен мәслихаттар 

- научно-исследовательские институты и аналитические центры Казахстана, силовые структуры, политические 

партии,государственные органы, акиматы и маслихаты  

- research institutes and analytical centers of Kazakhstan, power structures, political parties, state bodies, akimats and 

maslikhats 

Кәсіби қызмет 

функциялары/Функции  

профессиональной 

деятельности / Functions of 

professional activity 

- статистикалық ақпаратты жинау 

- алынған мәліметтерді өңдеу 

- зерттеулер жүргізу 

- есептер құрастыру, аналитикалық мақалалар жазу 

- мемлекеттің, партиялардың саяси болашағы, саясат жөнінде болжамдау 

- ұйымдастырушылық-басқарушылық 

- аналитикалық 

- сбор статической информации 

- обработка полученных сведений 

- проведение исследований 

- составление отчетов, написание аналитической статей 

- прогнозы по поводу политического будущего государства, партии, политики 

- организационно-управленческая 

- аналитическая 

- collection of static information 

- processing of received information 

- researching 

- writing reports, writing analytical articles 

- forecasts about the political future of the state, party, politics 

- organizational and managerial 

- analytical 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды 

профессиональной 

деятельности / Types of 

Саяси-басқарушылық, ұйымдастырушылық, жобалық, ғылыми-зерттеулік, аналитикалық қызмет 

Политико-управленческая, организационная, проектная, научно-исследовательская, аналитическая деятельность 

Political, administrative, organizational, project, research, analytical activity 
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professional activity 

 

2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций 

 

Кәсіби құзыреттілік/ 

Профессиональные 

компетенции (ПК) / 

ProfessionalCompetences 

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения (единицы ПК) /  

The result of training(PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, 

формирующих результаты обучения 

(единицы компетенций) / 

The name of courses that form the results 

of training (units of competences)  

КҚА–саясаттанулық 

терминологияны, кәсіби 

қызметте саяси ғылымдар 

саласындағы негізгі және 

арнайы білімдер мғен 

дағдыларды қолдану 

 

 

ПКА- Применение 

политологической 

терминологии, базовых и 

специальных знаний и навыков в 

области политических наук в 

профессиональной деятельности 

 

PCА Possession of political 

terminology, basic and special 

knowledge and theoretical skills in 

the field of political science 

АКҚ1АПК1АPC1 

Түсініктік-категориялық аппаратты, саясат туралы ғылымның қазіргі 

уақыттағы ахуалы жайындағы білімдерді, әлемдік интеллектуалдық 

кеңістік пен Қазақстандағы саяси ғылым эволюциясының негізгі 

бағыттары мен даму заңдылықтарын игеру 

Владение понятийно-категориальным аппаратом, знаниями о 

современном состоянии науки о политике,  основных направлениях 

эволюции и закономерностях развития политической науки в мировом 

интеллектуальном пространстве и в Казахстане 

Рossession of a conceptual-categorial apparatus, knowledge of the current 

state of the science of politics, the main directions of evolution and the laws 

of the development of political science in the global intellectual space and in 

Kazakhstan 

Саясат теориясы 

Теория политики 

Тheory of politics 

Саяси ілімдер тарихы 

История политических учений 

History of political doctrines  

Қазақстанның саяси ойы 

Политическая мысль Казахстана 

Political theory of Kazakhstan 

Шығыстың саяси ойлары 

Политические идеи Востока 

Political Ideas of the East 

АКҚ2АПК2АPC2 

Биліктің негізгі теорияларын, мемлекеттік-әкімшіліктік басқару және 

оларды адами ресурстармен басқарудың құралдарын жүзеге асыру 

ерекшеліктерін, саяси билікті қалыптастыру мен қызмет ету тетіктерін 

түсіну 

Понимание основных теории власти, государственно-

административного управления и особенностей их реализации 

посредством управления человеческими ресурсами, механизма 

ҚР саяси жүйесі 

Политическая система РК 

Political system of the Republic of 

Kazakhstan 

Мемлекеттік-әкімшілік басқару жүйелері 

Системы государственно-

административного управления 

Public administration systems 
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формирования и функционирования политической власти; 

Understanding of the basic theory of power, public administration and the 

specifics of their implementation through the management of human 

resources, the mechanism of formation and functioning of political power; 

Адам ресурстарын басқару   

Управление человеческими ресурсами 

Human Resource Management 

Сайлау құқығы мен үдерісінің негіздері 

Основы избирательного права и процесса 

The basics of electoral law and process 

АКҚ3АПК3АPC3 

Негізгі саяси институттарға талдау жасау және оларды жіктей білу, 

нақтылы мемлекеттердегі, ең алдымен қазіргі Қазақстандағы саяси 

жүйе мен саяси режимге талдау барысында саясаттанудың 

категорияларын қолдану  

Способность анализировать и классифицировать основные 

политические институты, применять категории политологии в ходе 

анализа политических систем и режимов конкретных государств, 

прежде всего, современного Казахстана 

The ability to analyze and classify the main political institutions, apply the 

categories of political science in the analysis of political systems and 

regimes of specific states, primarily modern Kazakhstan 

Саяси жүйелер және режимдер 

Политические системы и режимы 

Political systems and regimes 

 

 

 

 

 

 

АКҚ4 АПК4 АPC4 

Саясат, билік, мемлекет пен азаматтық қоғам жөніндегі түсініктерді 

талдау мен интерпретациялау тәсілдерін, саяси институттар мен 

үдерістерге зерттеу жүргізу дағдыларын игеру 

Владение навыками исследования политических институтов и 

процессов, методами анализа и интерпретации представлений о 

политике, власти, государстве и гражданском обществе 

Mastering the skills of researching political institutions and processes, 

methods of analyzing and interpreting ideas about politics, government, the 

state and civil society 

 

 

Саяси билік 

Политическая власть 

Political power 

Сайлау кампанияларын ұйымдастыру 

және жүргізу 

Организация и проведение 

избирательных кампаний     

Organization and conduct of election 

campaigns 

БАҚ және саясат   

СМИ и политика 

Media and politics 

Гендерлік саясат және азаматтық қоғам 

институттары   

Гендерная политика и институты 

гражданского общества 

Gender policy and institutions of civil 
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society 

АКҚ5АПК5АPC5 

Саяси өмірдің мәндік аспектілері жөніндегі білімдерді алу үшін 

алғашқы дереккөздермен және ғылыми әдебиеттермен өз бетінше 

жұмыс істеу қабілеттілігі, олардың теориялық және практикалық 

құндылығын айқындай білу 

Способность самостоятельно работать с первоисточниками и научной 

литературой для получения знаний о сущностных аспектах 

политической жизни, уметь определять их теоретическую и 

практическую ценность 

The ability to work independently with primary sources and scientific 

literature to gain knowledge about the essential aspects of political life, be 

able to determine their theoretical and practical value 

Салыстырмалы зерттеулердің 

әдістемесіне кіріспе 

Введение в методологию сравнительных 

исследований 

Introduction to the methodology of 

comparative research 

Мамандыққакіріспе 

Введение в специальность  

Introduction in specialization 

Академиялық хат 

Академическое письмо   

Academic writing 

КҚВ –саяси үдерістерге талдау 

және саяси шешімдер қабылдау 

қабілеттігі 

 

ПКВ- способность 

анализировать политические 

процессы и принятие 

политических решений 

 

PCВ -the ability to analyze political 

processes and make political 

decisions 

ВКҚ1BПК1ВPC1 

Әлемдік саясаттың негізгі түсініктерін және халықаралық қатынастар 

теориясының негізгі концепциялары мен доктриналарын, әлемдік 

саясатты зерттеудегі негізгі әдістерін, әлемдегі және Қазақстандағы 

саяси үдерістердің заңдылықтары мен үрдістері жайлы білімдерді 

игеру 

владение ключевыми понятиями мировой политики и основными 

концепциями и доктринами теории международных отношений, 

знаниями об основных подходах к исследованию мировой политики, 

закономерностях и тенденциях политических процессов в мире и в 

Казахстане; 

possession of knowledge of basic approaches to the study of world politics 

and international relations, key concepts of world politics and the basic 

concepts and doctrines of the theory of international relations, the laws and 

tendencies of political processes in the world and in Kazakhstan; 

ҚР ішкі және сыртқы саясаты 

Внутренняя и внешняя политика РК 

Internal and external policy of Kazakhstan 

Жаһандық  саясат жүйесіндегі Қазақстан 

Казахстан в системе глобальной 

политики 

Kazakhstan in the Global Policy Framework 

ВКҚ2 BПК2 ВPC2 

Қазіргі әлемдегі саяси ахуалдың мәні мен мазмұнын, оған 

қатысушылардың шынайы мүдделері мен мақсаттарын, әлемдік 

геосаяси үдерістердің ерекшеліктерін түсіну, Қазақстанның ұлттық 

мүдделері мен жаһандық әлемдегі оның алатын рөлін білу қабілеттігі 

Геосаясат негіздері 

Основы геополитики 

The fundamentals of geopolitics 

ҚР Ұлттық қауіпсіздігі 

Национальная безопасность РК 
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Cпособность понимать сущность и содержание политической ситуации 

в современном мире, реальные интересы и цели её участников, 

особенности мировых геополитических процессов, осознавать 

национальные интересы Казахстана и его роль в глобальном мире; 

The ability to understand the essence and content of the political situation in 

the modern world, the real interests and goals of its participants, the features 

of the world geopolitical processes, to realize the national interests of 

Kazakhstan and its role in the global world; 

National security of the Republic of 

Kazakhstan 

Жаһандық  саясат жүйесіндегі Қазақстан 

Казахстан в системе глобальной 

политики 

Kazakhstan in the Global Policy 

FrameworkСаяси партиялар және 

партиялық жүйелер 

Политические партии и партийные 

системы 

Political parties and party systems 

ВКҚ3BПК3 ВPC3 

Саяси дамудың қазіргі трендісіне талдау жасау, саяси үдерістер мен 

құбылыстардың себеп-салдарлық байланыстарын анықтау, әлемдік 

саясаттың нақты акторының саяси стратегия жасау мен оны жүзеге 

асырумен байланысты халықаралық-саяси салдар мен қауіптерді қатар 

салыстыра білу қабілеттігі 

Cпособность анализировать современные тренды политического 

развития, выявлять причинно-следственные связи политических 

процессов и явлений, сопоставлять международно-политические 

последствия и риски, связанные с выработкой и реализацией 

политической стратегии конкретного актора мировой политики; 

The ability to analyze current trends in political development, to identify the 

cause and effect relations of political processes and phenomena, to compare 

the international political consequences and risks associated with the 

development and implementation of the political strategy of a specific actor 

of world politics; 

Әлемдік саяси үдеріс  

Мировой политический процесс 

World political process  

Саяси шиеленістер мен дағдарыстар 

Политические конфликты и кризисы   

Political conflicts and crises  

Саяси даму және модернизация 

Политическое развитие и модернизация 

Political development and modernization 

ВКҚ4BПК4ВPC4 

Саяси үдерістерге этикалық тұрғыдан талдау жасау, саяси мәселелер 

мен саяси фактілерді ауызша және жазбаша формада еркін, нақты, 

түсінікті және кәсіби тілде дәйекті түрде жеткізе білу қабілеттігі  

Cпособность анализировать политические процессы с этической точки 

зрения, свободно, точно, понятно и обоснованно излагать 

профессиональным языком в устной и письменной форме 

политические проблемы и политические факты; 

Саяси этика 

Политическая этика 

Political ethics  

Саяси риторика 

Политическая риторика 

Рolitical rhetoric 

Мемлекет саяси институт ретінде 

Государство как политический институт 
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The ability to analyze political processes from the ethical point of view, 

freely, accurately, clearly and reasonably express political and political 

issues in oral and written form in a professional language; 

The state as polititical instituteӨкілдік ету 

және сайлау 

Представительсто и выборы 

Represetiveness and election 

Саяси жетекшілік: теориясы мен 

тәжірибесі 

Политическое лидерство: теория и 

практика 

Political Leadership: Theory and Practice 

Спичрайтинг және шешендік шеберлік 

Спичрайтинг и ораторское мастерство 

Speechwriting and speaking skills 

Жемқорлыққа қарсы саясат: әлемдік 

тәжірибе және Қазақстан 

Антикоррупционная политика: мировой 

опыт и Казахстан 

Anticorruption policy: world experience and 

Kazakhstan  

Этноcаясат 

Этнополитика     

Ethnopolitics 

ВКҚ5BПК5 ВPC5 

Әлемдік саясат саласындағы түрлі мәселелік жағдайларды, олардың ең 

негізгі және маңызды параметрлерін білдіретін критерийлері, ішкі, 

сыртқы және әлемдік саясаттың өзара байланыстарын талдау, қазіргі 

саяси тәжірибеде оларды пайдалану жолдары мен әдістері негізінде 

салыстыру дағдыларын игеру. 

Владение навыками сопоставления различных проблемных ситуаций в 

сфере мировой политики на основе критериев, характеризующих их 

наиболее существенные и важные параметры, анализа взаимосвязи 

внутренней, внешней и мировой политики, путей и способов её 

использования в современной политической практике. 

Mastering the skills of comparing various problem situations in the world 

politics on the basis of the criteria characterizing their most essential and 

important parameters, analyzing the interconnection of domestic, foreign 

Қазіргі әлемдегі саяси ахуал 

Политическая ситуация в современном 

мире 

The political situation in the modern world  

ҚР ішкі және сыртқы саясаты 

Внутренняя и внешняя политика  РК 

Internal and external policy of Kazakhstan 

Дін және саясат      

Религия и политика 

Religion and politics      

Халықаралық терроризмге және саяси 

экстремизмге қарсы күресу мәселелері   

Проблемы борьбы с международным 

терроризмом и политическим 
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and world politics, ways and means of using it in contemporary political 

practice. 

экстремизмом 

The problems of combating international 

terrorism and political extremism 

КҚС– саясаттанулық 

зерттеулерді ұйымдастыру мен 

жүргізу дағдыларын игеру 

 

ПКC–владение навыками 

организации и проведения  

политологического исследования  

 

PCС - possession of the skills of 

political science research and 

knowledge of applied political 

science 

СКҚ1CПК1СPC1 

Саяси зерттеулерді жүзеге асырудағы әдіснамалық тәсілдер мен негізгі 

принциптерді, қолданбалы саяси талдауда пайдаланатын сандық және 

сапалық әдістердің негізгі түрлерін игеру; 

Ғылыми ақпараттың дерекқорларын, әлеуметтік-саяси зерттеулердегі 

заманауи компьютерлік бағдарламаларды пайдалану қабілеттілігі 

Владение методологическими подходами и базовыми принципами 

осуществления политического исследования, основными видами 

количественных и качественных методов, используемых в прикладном 

политическом анализе; 

способность использования баз данных научной информации, 

современных компьютерных программ в социально-политических 

исследованиях 

Possession of methodological approaches and basic principles for the 

implementation of political research, the main types of quantitative and 

qualitative methods used in applied political analysis, the place and role of 

applied political science in modern political science 

Ability to own databases of scientific information, priority computer 

technologies in political science research 

Саяси зерттеулер әдістері  

Методы политических исследований                                                                              

Research methods of political science 

Қолданбалы саясаттану 

Прикладная политология 

Applied Political Science  

Саяси зерттеулердегі сандық және 

сапалық әдістері 

Качественные и количественные методы 

политических исследований 

Qualitative and quantitative methods of 

political research 

Салыстырмалы саясаттану 

Сравнительная политология 

Comparative Political Science 

Cаяси әлеуметтану 

Политическая социология   

Political Sociology  

Әлеуметтік-саяси зерттеулердегі  

заманауи компьютерлік бағдарламалар 

Современные компьютерные программы 

в социально-политических 

исследованиях 

Modern computer programs in socio-

political studies  

Электронды дерекқорлармен жұмыс 

жасау 

Работа с электронными базами данных 

Work with electronic databases 

СКҚ2CПК2СPC2 

Қолданбалы саяси зерттеулердің бағдарламасы мен әдістемесін жасау, 

талдаудың барысы мен нәтижесін, қорытындылары мен ұсыныстарын 

Саяси талдау 

Политический анализ 

Political analysis  
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қамтитын аналитикалық баяндама түріндегі зерттеудің нәтижелерін 

ресімдеу және көрсете білу, алған білімдерін тәжірибеде пайдалану  

Способность разработать программу и методику прикладного 

политического исследования, оформить и представить результаты 

исследования в виде аналитического доклада, содержащего 

демонстрацию хода и результатов анализа, выводы и рекомендации, 

применить полученные умения на практике 

The ability to develop a program and methodology for applied political 

research, design and present the results of the study in the form of an 

analytical report containing a demonstration of the progress and results of 

the analysis, conclusions and recommendations, apply the acquired skills in 

practice 

Саяси менеджмент 

Политический менеджмент 

Political Management  

Ғылыми зерттеулердің тәжірибесі және 

талдау қызметін ақпараттық қамтамасыз 

ету  

Практикум научного исследования и 

информационное обеспечение 

аналитической деятельности 

Workshop of scientific research and 

informational providence of analytical work 

Трансформациялық процестерді 

институционалдық талдау  

Институциональный анализ 

трансформационных процессов 

Institutional analysis of transformational 

processes 

СКҚ3CПК3СPC3 

Кәсіби қызметке және билік органдарындағы, саяси партиялар мен 

қоғамдық-саяси бірлестіктердің аппаратында, халықаралық ұйымдарда, 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, корпоративті құрылымдарда 

басқарушылық үдерістерді жүзеге асыруға қабілеттілік, саяси 

технологияларды және саяси мобилизацияның басқа да түрлерін 

пайдалану дағдыларын игеру   

Cпособность к профессиональной деятельности и осуществлению 

управленческих процессов в органах власти, в аппарате политических 

партий и общественно-политических объединений, международных 

организаций, органах местного самоуправления, корпоративных 

структурах; способность к проведению политических кампаний, 

владение навыками применения политических технологий и других 

видов политической мобилизации 

Ability to professional activities and implementation of managerial 

processes in government bodies, in the apparatus of political parties and 

socio-political associations, international organizations, local self-

government bodies, corporate structures; the ability to conduct political 

Саяси психология 

Политическая психология 

Political Psychology  

Саяси мәдениет және идеология 

Политическая культура и идеология 

Political culture and ideology  

Саяси технологиялар 

Политические технологии 

Political Technologies  

Саяси медиацияның теориясы мен 

практикасы 

Теория и практика политической 

медиации 

Theory and practice of political mediation 

Саяси PR 

Политический PR 

Political PR 

Саяси имиджелогия 
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campaigns, the skills of using political technologies and other types of 

political mobilization 

Политическая имиджелогия    

Political Imaging 

КҚD 

КҚD 

Мамандық бойынша кәсіби 

қызметтің барлық түрлерін 

жүзеге асыруға қабілеттілік. 

 

ПКD 

Способность осуществлять все 

виды профессиональной 

деятельности по 

специальности 

 

PCD 

Ability to carry out all types of 

professional activity in the 

specialty. 

DКҚ1 DПК1 DРС1 

Саяси салада кәсіби міндеттерді қою және шешуге қажетті ақпаратты 

іздеу, талдау және бағалауды  жүзеге асыруға қабілетті. 

Способность осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач в 

политической сфере.  

It is capable to carry out search, the analysis and assessment of information 

necessary for statement and the solution of professional tasks in the political 

sphere. 

Оқу практикасы 

Учебная практика 

Educational internship 

Өндірістік практика 

Производственная практика 

Industrial externship 

Дипломалды практика 

Преддипломная практика 

Pre-diploma work internship 

DКҚ2 DПК2 DРС2 

Бейінді  пәндердің  категориялық аппаратын еркін игеру, алынған  

білімдерді  мен  cаяси  ғылымдардың  әдістерін дипломдық жобада 

қолдану. 

Свободное владение категориальным аппаратом профильных 

дисциплин, использование полученных знаний и методов  

политических наук в дипломном проекте. 

Freely is guided in a conceptual framework of profile disciplines, uses the  

gained  knowledge  and  methods  of  political sciences  in professional 

activity. 

Мамандық бойынша мемлекеттік 

емтихан  

Государственный экзамен по 

специальности  

State examination in a speciality 

Дипломдық жобаны жазу және қорғау  

Написание и защита дипломного проекта  

Writing and defense of Bachelor degree 

diploma project 

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) /  

General professional 

competences (GPC) 

Оқыту нәтижесі (ОПК мөлшері) / Результат обучения (единицы 

ОПК) /The result of training (GPC units) 

 

ЖКҚА 
Кәсіби қызмет саласында 
қазақ (орыс) және шет тілдерін 
қолдануға қабілеттілік. 
 
ОПКА 
Способность к использованию  
казахского (русского) и 
иностранного языка в сфере 

АЖКҚ1 АОПК1 АGPC1 

Кәсіби бағытталған мәтінді түсіндіруге,  мамандық бойынша 

терминдерді пайдаланып, кәсіби  қарым-қатынастағы проблеманы 

дайындалмаған пікірлерімен жеткізуге қабілетті. 

 

Способен  интерпретировать  профессионально-ориентированные 

тексты,  продуцировать   неподготовленные  высказывания  по 

проблемам  профессионального  общения,  используя терминологию 

Кәсіби бағытталған шетел тілі 
Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

Professionaly oriented foreign language 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 
Профессиональный казахский 

(русский) язык 

Professional Kazakh (Russian) 
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профессиональной 
деятельности. 
 
GPCА 

Ability to use of Kazakh (Russian) 

and foreign languages in the 

sphere of professional activity. 

по специальности.  

 

It  is  capable  to  interpret  the  professional  focused  texts,  to  produce 

unprepared  statements  on  problems  of  professional  communication, 

using terminology in the specialty. 

language 

 

АЖКҚ2АОПК2АGPC2 

Қазақ  (орыс)  және шет тілінде жазбаша және ауызша сөйлеуді ашық 

және дәлелді, логикалық дұрыс құрастырады. 

Логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строит  устную  и 

письменную речь на казахском (русском) и иностранном языках. 

Logically truly, it is reasoned and it is clear builds an oral and written 

language in the Kazakh (Russian) and foreign languages. 

Кәсіби бағытталған шетел тілі 
Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 
Professionaly oriented foreign language 
Кәсіби қазақ (орыс) тілі 
Профессиональный казахский 

(русский) язык Professional 

Kazakh (Russian) language 

АЖКҚ3 АОПК3 АGPC3 

Халықаралық конференцияларда баяндама жасай алады, ғылыми 

мақала дайындайды,  халықаралық дереккөздерінен кәсіби 

мағынадағы ақпарат ала алады. 

Получает информацию профессионального содержания из 

международных источников, готовит научные статьи, выступает с 

докладами на международных конференциях. 

Obtains information of professional contents from the international sources, 

prepares scientific articles, makes reports at the international conferences. 

Кәсіби бағытталған шетел тілі 
Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 
Professionaly oriented foreign language 
Кәсіби қазақ (орыс) тілі 
Профессиональный казахский 

(русский) язык 

Professional Kazakh (Russian) 

language 

Әмбебап құзыреттіліктер/ 

Универсальные компетенции 

(УК) / Universal competences 

(UC) 

Оқыту нәтижесі (УК мөлшері) / Результаты обучения (единицы 

УК) / The result of training (UC units) 
 

ӘҚА 
Коммуникация және 
ақпаратты пайдалану негізінде 
кәсіби міндеттердің 
жиынтығын шешуге 

АӘҚ1, АУК1, АUС1 
 

Корпоративті  ақпараттық  жүйелер  мен  ғаламдық  комьпютерлік 

желілердегі ақпараттармен жұмыс істеуге қабілетті. 

 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар 

Информационно-коммуникационные 

технологии  

Information-comunication technology 
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қабілеттілік. 
 

УКА 

Способность решать 

совокупность 

профессиональных задач на 

основе использования 

информации и 

коммуникации 
 

UCА 
Ability to solve set of 
professional tasks on the basis of 
use of information and 
communication 

Способен  к  работе  с  информацией  в  глобальных  компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах. 

 

It  is  capable  to  work  with  information  in  global  computer  networks 

and corporate information systems 

Қазақ (орыс) тілі 2  

Казахский (русский) язык 2  

Kazakh (Russian) language 2 

Шетел тілі 2  

Иностранный язык 2  

Foreign language 2 

АӘҚ2, АУК2, АUС2 
Ақпарат алу, өңдеу, талдау құралы ретінде заманауи ақпараттық – 

коммуникациялық технологияларды меңгереді. 

 

Владеет современными информационно-коммуникационными 

технологиями как средством получения, отбора, обработки 

информации. 

 

Owns modern information and communication technologies as means of 

receiving, selection, information processing. 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар  

Информационно-

коммуникационные технологии  

Information-comunicationtechnology 

Қазақ (орыс) тілі 2 

Казахский (русский) язык 2  

Kazakh (Russian) language 2 

Шетелтілі 2 

Иностранный язык 2 

Foreignlanguage 2 
АӘҚ3, АУК3, АUС3 
 

Мемлекеттік,  орыс  және  ағылшын  тілдерінде  аналитикалық 

құжаттарды таныстыруды және рәсімдеуді біледі. 

 

Умеет оформлять  и презентовать    аналитическую  документацию на 

государственном, русском и английском  языках. 

 

Is able  to make out and present analytical documentation in the state, 

Russian and English languages 

Ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар 
Информационно-коммуникационные 
технологии  
Information-comunicationtechnology 
Қазақ (орыс) тілі 1 
Казахский (русский) язык 1  
Kazakh (Russian) language 1  

 

Қазақ (орыс) тілі 2 
Казахский (русский) язык 2  
Kazakh (Russian) language 2 
Шетелтілі 1 
Иностранный язык 1 
Foreign language 1 
Шетелтілі 2 
Иностранный язык 2 
Foreign language 2 

АӘҚ4, АУК4, АUС4 
Мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде жазбаша және ауызша 

Қазақ (орыс) тілі 1 
Казахский (русский) язык 1  
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коммуникацияға қабілетті. 

 

Способен к письменной и устной коммуникации на государственном, 

русском и английском языках. 

 

It is capable to written and oral communication in the state, Russian and 

English languages. 

Kazakh (Russian) language 1 

Қазақ (орыс) тілі 2 
Казахский (русский) язык 2  

Kazakh (Russian) language 2 

Шетелтілі 1 
Иностранный язык 1 
Foreign language 1 
Шетелтілі 2 
Иностранный язык 2 
Foreign language 2 

АӘҚ5, АУК5, АUС5 
Салауатты өмір сүру салтын ұстануға, салауатты өмір сүру салты туралы 

әлеуметтік маңызы бар идеяны ұстануға қабілетті. 

Способен следовать социально-значимым представлениям о здоровом образе 

жизни, придерживаться здорового образа жизни. 

It is capable to follow socially important ideas of a healthy lifestyle, to adhere to a 

healthy lifestyle. 

Дене шынықтыру /  
Физическая культура / 
Physical Culture (1) 

Дене шынықтыру / 

Физическая культура /  

Physical Culture (2) 

ӘҚВ 
Қоғамдағы қабылданған 
әлеуметтік-этникалық 
нормаларды ескере отырып, 
кәсіби міндеттердің 
жиынтығын шешуге 
қабілеттілік. 
 

 

УКВ 
Способность решать 
совокупность 
профессиональных задач с 
учетом принятых в обществе 
социально-этнических норм. 
 

UCВ 

ВӘҚ1, ВУК1, ВUС1 
Тарихи оқиғалар мен процестерді зерттеу бойынша аналитикалық және 

аксиологиялық талдауға қабілетті. 

Способен к аналитическому и аксиологическому анализу при изучении 

исторических событий и процессов. 

It is capable to the analytical and axiological analysis when studying 

historical events and processes 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Современная история Казахстана  

Modern history of 

Kazakhstan 

Саясаттану 

Политология  

PoliticalScience 

ВӘҚ2, ВУК2, ВUС2 
Қазіргі  заманның  өзекті  мәселелері  бойынша  өз  ұстанымын дәлелді  

қорғайды  және  сауатты  философиялық  пікірталас жүргізеді.  

Грамотно  ведет  философскую  дискуссию  и   аргументированно 

отстаивает  собственные  позиции  по  актуальным  проблемам 

современности. 

Competently  conducts  a  philosophical  discussion  and  with  deep 

arguments defends own positions on current problems of the present. 

Философия 

Философия  

Philosophy 

Әлеуметтану 

Социология  

Sociology 
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Ability to solve set of 
professional tasks taking into 
account accepted in the society of 
social and ethnic norms. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВӘҚ3, ВУК3, ВUС3 
Қоғамда қабылданған моральдік және құқықтық нормалар негізінде 

басқа адамдар мен әлеуметтік өзара іс қимыл жасайды, 

демократикалық қоғамда өмір сүруге дайын,   мемлекет және құқық 

мәнін түсінеді. 

Понимает сущность государства и права, готов к жизни в 

демократическом обществе, к социальному взаимодействию с 

другими людьми на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм. 

Understands essence of the state and the right, it is ready to life in 

democratic society, to social interaction with other people on thebasisof 

accepted in the company of moral and precepts of law. 

Cаясат теориясы мен практикасы 

Теория и практикаполитики 

Theory and practice ofpolitics 

Мәдениеттану 

Культурология 

Culturalstudies 

Әлеуметтану 

Социология 

Sociology 

Рухани жаңғыру 

Рухани жангыру 

Rukhani Zhangyru 

ӘҚС 
Ұйымдастырушылық- басқару 
инновациялары және тиімді 
басқару шешімдерін ескере 
отырып кәсіби міндеттердің 
жиынтығын шешуге 
қабілеттілік. 

 

УКС 
Способность решать 
совокупность 
профессиональных задач с 
учетом эффективности 
управленческих решений и 
организационно- 
управленческих инноваций. 
 

UCС 
Ability to solve set of 
professional tasks taking into 
account efficiency of 
administrative decisions and 
organizational and 
administrative innovations. 

СӘҚ1, СУК1, СUС1 
Жекеменшік бизнесті тұрғызу және дамыту үшін шешім 

қабылдауды және жобалауды, бірлесіп талдау әдістемесін біледі. 

Знает методологию совместного анализа, проектирования и принятия 

решений для создания и развития собственного бизнеса. 

Knows methodology of the joint analysis, design and decision-making for 

creation and development of own business. 

Басқарупсихологиясы 

Психология управления 

Managementpsychology 

Предпринимательство и бизнес  

Кәсіпкерлікжәнебизнес 

Entrepreneurship and business 

СӘҚ2, СУК2, СUС2 
Мәселені шешу үшін командалық жұмыс ұйымдастыруға дайын. 

Еңбек қызметіндегі күрделі жағдайда шешім қабылдауға қабілетті. 

Способен принимать решения в сложных ситуациях трудовой 

деятельности. Готов к организации командной работы для решения 

задач. 
It is capable to make decisions in difficult situations of work. It is ready to 
the organization of team work for the solution of tasks. 

Предпринимательство и бизнес  

Кәсіпкерлік және бизнес 

Entrepreneurship and business 

Басқару психологиясы 

Психология управления  

Management psychology 

СӘҚ3, СУК3, СUС3 
Практикада іске асырылуы бойынша ұйымдастыру жұмыстарын 

жүргізеді және басқару шешімдерін дайындайды. 

Разрабатывает управленческие решения и  осуществляет 

организационную работу по их реализации напрактике. 
Develops administrative decisions and carries out organizational work on 
their realization in practice 

Предпринимательство и бизнес  

Кәсіпкерлікжәнебизнес 

Entrepreneurship and business 

Басқару психологиясы 

Психология управления  

Management psychology 

СӘҚ4, СУК4, СUС4 Тіл мәдениеті және іскери риторика 
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Кәсіби іскерлік қатынаста тілдік жағдайға бағдарланады: ұсынылып 

отырған іскерлік қатынаста тіл мәдениетінің коммуникативті 

тактикасы және стратегиясын анықтайды. 

 

Ориентируется в речевой ситуации профессионального делового 

общения: определяет коммуникативную стратегию и тактику речевого 

поведения в предлагаемой ситуации делового общения. 

 

Is guided in a speech situation of professional business communication: 

defines the communicative strategy and tactics of speech behavior in the 

offered situation of businesscommunication. 

 Культура речи и деловая риторика 

Speech culture and business rhetoric 

Өзін-өзітану 

Самопознание 

Self-knowledge 

Предпринимательство и бизнес  

Кәсіпкерлік және бизнес 

Entrepreneurship and business 

Басқару психологиясы  

Психология управления 

Management psychology 
СӘҚ5, СУК5, СUС5 

Кәсіби салада табысты жаңа идеяларды іске асыруға және 

креативтілікке негізделген. 

 

Мотивирован к креативности и успешной реализации новых идей в 

профессиональнойсфере. 

 

It is motivated to creativity and successful realization of the new ideas in 

the professional sphere. 

Тіл мәдениеті және іскери риторика 

Культура речи и деловая риторика 

Speech culture and business rhetoric 

Предпринимательство и бизнес 

Кәсіпкерлік және бизнес 

Entrepreneurship and business 

Басқару психологиясы 

Психология управления  

Managementpsychology 
СӘҚ6, СУК6, СUС6 

Жалпызияткерлік және жалпымәдени деңгейін жетілдіруге және 

өздігінен білім алуға қабілетті. 

Способен к самообразованию и совершенствованию 

общеинтеллектуального и общекультурного уровня. 

It is capable to self-education and improvement of all-intellectual and 

common cultural level. 

Өзін-өзі тану 

Самопознание 

Self-knowledge 

Тіл мәдениеті және іскери риторика 

Культура речи и деловая риторика 

Speech culture and business rhetoric 

СӘҚ7, СУК7, СUС7 
Заң және құқыққа құрметпен қарайды, жемқорлыққа төзбеушілік 

көзқарас танытады. 

Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону. 
Has intolerant relation to corruption behavior, treats the right and the law 
with respect. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

Антикоррупционная культура 

Anti-corruption culture 

Предпринимательство и бизнес 

Кәсіпкерлік және бизнес 

Entrepreneurship and business 

 


