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Стандартный срок обучения: 2жыл 
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Standard period of study: 2 years 
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Review frequency: 2 years  
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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The 

Passport of Education Program  

Қолдану саласы/ 

Область 

применения /  

Applicationarea 

Білім беру бағдарламасы, саяси бағытта ғылыми-зерттеу және аналитикалық 

жұмыс жасай алатын магистрлерді дайындауға арналған 

Образовательная программа предназначена для подготовки магистров, 

осуществляющихнаучно-исследовательскую и аналитическую деятельность в 

политической сфере 

The educational program of master's is preparation research  and analytical work in 

the political sphere 

 

Білім беру 

бағдарламасының 

коды мен 

атауы/Кодинаимен

ованиеобразовател

ьнойпрограммы / 

Thecodeandnameof

educationprogram 

6М050200 - Саясаттану 

6М050200-Политология 

6М050200 – Political science 

Нормативтік-

құқықтық 

қамтылуы/Нормат

ивно-правовое 

обеспечение / 

Theregulatoryandle

galsupport 

Білім туралыҚазақстанРеспубликасының Заңы 

МЖББС 5.04.033-20115.04.033-2011 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім. 

Магистр дәрежесі, Типтік оқу жоспары 2013 жылғы 16 тамыздағы № 343 

өтінімі), ұлттық біліктілік шеңбері 

 

Закон «Об образовании»  

ГОСО РК 5.04.033-2011 Послевузовское образование. Магистратура, 

приложение ТУП от 16.08.2013 г.№ 343); национальные рамки квалификаций, 

нормативно методические документы МОН РК 

 

The Law "On Education" The state obligatory standard of the higher education 

5.04.033-2011 Post-graduate education. Master's degree, the application of the the 

typical curriculum of August 16, 2013, No. 343), national qualifications 

frameworks, 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/ЦельО

П / Objective of 

EP 

Cаясиғылымныңқазіргізаманғыбағыттарысаласындағытереңдетілгентеориялы

қжәнепрактикалықбілімдердіигерген, сондай-ақалғанқұзіреттіліктерінғылыми-

зерттеулік, 

практикалықжәнепедагогикалықсалалардақолданабілетінбіліктіәлеуметтікғыл

ымдармагистрлеріндайындауболыптабылады. 

Подготовка квалифицированных магистров социальных наук, обладающих 

углубленными, теоретическими и практическими знаниями в области 

современных направлений политической науки, способных применять 

полученные компетенции в научно-исследовательской, практической и 

педагогической сферах. 

The preparation of qualified masters of thesocial sciences, possessing in-depth 

theoretical and practical knowledge in the field of modern political science, and able 

to apply the acquired competences in the scientific, practical and pedagogical areas. 

Концепция оқу 

бағдарламалары 

Концепция 

образовательной 

Білімберубағдарламасыбілімберуүдерісінжүзегеасырудыңмақсаттары, 

нәтижелері, мазмұны, шарттарыментехнологияларын, 

осысаладағытүлектердіңдайындықсапасынбағалаудыреттейдіжәнебілімалушы

лардыңоқусапасынқамтамасызететінматериалдардыжәнетиістібілімберутехнол
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программы  

The concept of an 

educational 

program 

огияларыненгізеді. 

Образовательная программа регламентирует цели, результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

The educational program regulates the goals, results, content, conditions and 

technologies for the implementation of the educational process, assessment of the 

quality of the graduate's preparation in this area of training, and includes materials 

that ensure the quality of training for trainees and the implementation of appropriate 

educational technology. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: 

Присуждаемая 

степень: Awarded 

degree: 

 6М050200 – «Саясаттану» мамандығыбойыншаәлеуметтікғылымдармагистрі 

Магистр социальных наук по специальности 6М050200 - «Политология» 

Masterof Social Sciences in 6M050200 – «Political Science» 

Маманның 

лауазымдарының 

тізімі/Перечень 

должностей 

специалиста / List 

of a specialist’s 

positions 

Сыртқыжәнеішкісаясатжөніндегісарапшы, 

мемлекеттікоргандарменәкімшілікқызметкер, 

өзқұзыретішегіндешешімдерәзірлеп, 

қабылдайтынсаясипартияларменқоғамдықұйымдардыңаппараты; сарапшы, 

стратегияныәзірлеуші, зерттеуші, қоғамдық-саясижобалардыңжетекшісі, саяси 

шолушы, саясикеңесші; орта, ортажәнежоғарыоқуорындарыныңоқытушысы. 

Эксперт по внешней и внутренней политике, сотрудник органов 

государственной власти и управления, аппарата политических партий и 

общественных организаций, разрабатывающий и принимающий решения в 

пределах своей компетенции; аналитик, разработчик стратегий, научный 

сотрудник, исполнитель и руководитель социально-политических проектов, 

политический обозреватель, политический консультант; преподаватель 

средних, средних профессиональных и высших учебных заведениях. 

An expert on foreign and domestic policy, employee of public authorities and 

administration, the apparatus of political parties and public organizations, who 

develops and makes decisions within the limits of their competence; analyst, 

strategy developer, researcher, executive and head of socio-political projects, 

political commentator, political consultant; teacher of secondary, secondary and 

higher educational institutions. 

Кәсіби қызмет 

саласы/Область 

профессиональной 

деятельности / The 

area of professional 

activity 

сараптамалық-аналитикалық сала, мемлекеттік қызмет, білім беру жүйесі және 

ғылыми-зерттеу саласы, облыстық, қалалық, облыстық және республикалық 

деңгейдегі мемлекеттік және жергілікті басқару органдары; 

ғылыми-зерттеу институттары, ғылыми-зерттеу орталықтары, қорлар; саяси 

партиялар, қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстар; БАҚ, халықаралық және 

үкіметтік емес ұйымдар; жоғары оқу орындары. 

экспертно-аналитическая сфера, государственная служба, система образования 

и научно-исследовательская сфера, органы государственной власти и 

управления районного, городского, областного и республиканского уровней; 

научно-исследовательские институты, аналитические центры, фонды; 

политические партии, общественные организации и движения; средства 

массовой информации, международные и неправительственные организации; 

высшие учебные заведения 

expert-analytical sphere, public service, education system and research sphere, state 

and local government bodies of regional, city, regional and republican levels; 
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Research institutes, think tanks, foundations; political parties, public organizations 

and movements; mass media, international and non-governmental organizations; 

higher educational establishments 

Кәсіби қызмет 

объектісі/Объект 

профессиональной 

деятельности / The 

object of 

professional 

activity 

Мемлекеттікбилікжәнебасқаруқұрылымдары, саясипартияларменқоғамдық-

саясиқозғалыстар; Ғылыми-зерттеуинституттарыменғылыми-

зерттеуорталықтары 

The structures of state power and administration, political parties and socio-political 

movements; Research institutes and think tanks 

Структуры государственной власти и управления, политические партии и 

общественно-политические движения; научно-исследовательские институты и 

аналитические центры  

Кәсіби қызмет 

функциялары/Фун

кции 

профессиональной 

деятельности / 

Functions of 

professional 

activity 

Әлеуметтік-саяситақырыптарғатүрліғылымизерттеулердіәзірлеу, 

ұйымдастыружәнежүзегеасыру, алынғанақпараттардыталдау. 

Разработка, организация и воплощение в реальность различных научных 

исследований на актуальные социально-политические темы, анализ 

полученной информации.   

Development, organization and implementation of various scientific research into 

actual social and political topics, analysis of information received. 

 

Кәсіби қызмет 

түрлері/ Виды 

профессиональной 

деятельности / 

Types of 

professional 

activity 

Зерттеу; 

сараптамалық-аналитикалық; 

саясижәнеәкімшілік; 

кеңес беру; 

коммуникативті; 

педагогикалық. 

Научно-исследовательская; 

экспертно-аналитическая; 

политико-управленческая; 

консультативная; 

коммуникативная; 

педагогическая. 

Research; 

expert-analytical; 

political and administrative; 

advisory; 

communicative; 

pedagogical. 
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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)  

ККА 

Саяси зерттеулер қазіргі 

әдістерінменгеру. 

Саясизерттеудіңәдістемеріңтә

жірибедеқолданабілу. 

Іріктеужәнеғылыми-

зерттеуәдістерінбағалау, 

күрделіқұбылыстардыжәнесая

сиүрдістергетәуелсізталдау – 

дағдыларынмеңгеру. 

ПКА 

Знать - актуальные методы 

политических исследований. 

Уметь - использовать знания 

по методологическим основам 

политических исследований на   

практике 

Иметь навыки – отбора и 

оценки методов исследования, 

самостоятельного анализа 

сложных явлений и тенденций 

политической жизни. 

PCA 

Know - current methods of 

political research. 

To be able to - use the 

knowledge of the 

methodological foundations of 

political research in practice 

Have skills - selection and 

evaluation of research methods, 

AKK1АПК1APC1 
Саясаттану, жалпысаяси және арнайы саясаттанулық пәндер бойынша жұмыс-оқу 

бағдарламалыр әзірлеуге дайын болу 

Быть готовым к разработке рабочих программ по политологии, 

общеполитическим и специальным политологическим дисциплинам; 

Обладать способностью и готовностью к проектированию и реализации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

Be ready to develop working programs in political science, general political and special 

political science disciplines; 

Have the ability and readiness to design and implement the educational process in 

general education organizations 

Қоғамдік саяси пәндерді окыту әдістемесі 

Методика преподавания общественно-политических 

дисциплин 

Methodology of teaching social and political disciplines  

АКК2АПК2APC2 

Заманауи саясаттанулдың жаңа үрдістер мен бағыттары саласында ғылыми-

зерттеу қызметін жүзеге асыра алу, мемлекет пен саясат туралы ғылыми білімді 

дамыта білу, саяси ғылым әдіснамасын заманауи саяси процестерді талдауда 

қолдана білу. 

Ғылыми-техникалық құжаттарды, ғылыми есептерді, талдаулар мен 

баяндамаларды, ғылыми-зерттеу жобаларын кәсіби дайындай білу. 

Зерттеп жатқан саяси жүйелер мен процесстердің үлгілерін дайындай білу. 

Қорытынды кешенді саяси диагностика жасай білу. Саяси процестерді жоспарлау 

мен жобалау. 

Обладать способностью и умением осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области новейших тенденций и направлений современной 

политологии, готовность и способность к развитию научного знания о политике, 

государстве; уверенное владение навыками применения методологии 

политической науки к анализу современных политических процессов; 

способностью к профессиональному составлению, оформлению и 

редактированию научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, 

докладов и статьей, проектов научно-исследовательских разработок; 

способностью создавать модели исследуемых политических систем и процессов, 

владение навыками  

Саясизерттеулердіңметодологиялықнегізі 

/Методологическиеосновыполитическихисследований/Meth

odologicalbasesofpoliticalstudies; 

 

Эмпирикалықсалыстырмалыталдаудыңстратегиясыменәдісі 

/Стратегиииметодыэмпирическогосравнительногоанализа/St

rategiesandmethodsofempiricalcomparativeanalysis; 

 

Саясижағдайғаталдау 

/Анализполитическихситуаций/Analysisofpoliticalsituations; 

 

Саяси  экспертиза / Политическая экспертиза/ Political 

expertise; 

 

Саяси әлеуметтік статистика және мәліметтер 

базасы/Социально-политическая статистика и анализ 

данных/Socialpoliticalstatisticsanddataanalysis; 

 

Саяси зерттеулердегі SPSS  /SPSS в политических 

исследованиях/ SPSS in political studies; 
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independent analysis of complex 

phenomena and political trends. 

осуществление комплексной политической диагностики, участие в экспертизе 

нормативно-правовых документов и организации работы по объяснению, 

прогнозированию политических процессов и проблемных ситуаций; 

Possess the ability and ability to carry out scientific research in the field of the latest 

trends and trends in modern political science, readiness and ability to develop scientific 

knowledge about politics, the state; confident possession of the skills of applying the 

methodology of political science to the analysis of modern political processes; 

ability to professional drawing up, registration and editing of the scientific and technical 

documentation, scientific reports, reviews, reports and articles, projects of research 

developments; 

ability to create models of political systems and processes under study, skills 

implementation of complex political diagnostics, participation in the examination of 

normative legal documents and organization of work on explanation, forecasting of 

political processes and problem situations 

 

 

KKBПКВPCB
 

Мемлекеттік және қоғамдық 

саясатты дамуынын өзекті 

мәселелерін білу керек. 

Мемлекеттік және қоғамдық 

саясат үрдістері өзараіс-

қимылының саласындағы 

күрделі құбылыстарды талдау. 

Саяси шешімдер қабылдау 

әдістері, қағидалары мен 

механизмдерін пайдалану, 

елдегі саяси процестердің 

дамуын болжау жасау. 

Знать об актуальных 

проблемах развития 

государственной и 

общественной политики 

Иметь навыки- 

самостоятельного анализа 

сложных явлений и тенденций 

в области взаимодействия  

государственной и 

общественной политики.  

Уметь - прогнозировать 

развитие политических 

процессов в государстве, 

BKK1  BПК1 ВPC1 

Саяси-басқарушылық технологияларды қолдана білу, саясат саласында 

ұйымдастырушылық құрылымдарды құру, институционалды инжиринг 

қасиеттерін қолдана білу.  

способностью к использованию политико-управленческих технологий, созданию 

организационных структур в сфере политики, владение навыками способностью 

институционального инжиниринга 

the ability to use political and management technologies, the creation of organizational 

structures in the field of politics, the possession of skills, the ability of institutional 

engineering 

Мемлекеттік сясат/Государственная политика/Government 

policy; 

 

Принятие политических решений: центры и 

процессы/Politicaldecisionmaking: centersandprocesses; 

 

Ғылыми зерттеулерді жобалау ұйымдастыру/Организация 

проектно-исследовательской 

работы/Organizationofdesignandresearchwork; 

 

Қоғамдық саясат /Общественная политика/ Public Policy; 

 

ҚРәлеуметтіксаясаты /СоциальнаяполитикаРК/ Social Policy 

of the Republic of Kazakhstan; 

 

ҚРдемографиялықжәнемиграциялықпроцестер 

/ДемографическиеимиграционныепроцессывРК/ 

Demographic and migration processes in the Republic of 

Kazakhstan; 

 

Саясаттағымультимедиялықтехнологиялар/ 

Мультимедийныетехнологиивполитики/ Multimedia 

Technologies in Politics; 

 

BKK2  BПК2ВPC2 

Кеңесберуқызметінұйымдастыруүшінарнайытеориялықтәсілдердіқолданабілу; 

Коммуникативті менеджмент /Коммуникативный 

менеджмент/Communicative Management; 
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использовать методы, 

принципы и механизмы 

принятия политических 

решений. 

To know about the actual 

problems of development of the 

state and public policy Have 

skills - independent analysis of 

complex phenomena in the field 

of interaction between the state 

and public policy trends. 

To be able - to predict the 

development of political 

processes in the country, to use 

the methods, principles and 

mechanisms of political decision 

making. 

Саясиқайраткерлерге, партияларға, мемлекеттікоргандарға, 

бұқаралықақпаратқұралдарынажәнешаруашылықжүргізушісубъектілерінеәлеумет

тік-саясиқызметсаласындағыстратегияларды, 

бағдарламаларменжоспарлардыәзірлеуге, 

олардыкеңесберуқызметтеріменқамтамасызетугедайынболу; 

әкімшілік-саясижәнеқоғамдық-

саясисалалардажұмысістейтінадамдардыңжәнеқұрылымдардыңсаясижәнесаяси-

психологиялықкеңесберуінұйымдастыружәнежүзегеасырумүмкіндігі 

способностью к использованию специализированных теоретических подходов для 

организации консалтинговой деятельности 

способностью к разработке стратегий, программ и планов в сфере общественно-

политической деятельности для политических деятелей, партий, органов власти, 

СМИ и экономических субъектов, готовность оказывать им консультационные 

услуги; 

способность к организации и осуществлению политического и политико-

психологического консультирования лиц и структур, действующих в 

административно-политической и публично-политической сферах; 

the ability to use specialized theoretical approaches for the organization of consulting 

activities 

the ability to develop strategies, programs and plans in the sphere of socio-political 

activities for political figures, parties, government bodies, the media and economic 

entities, the readiness to provide them with advisory services; 

the ability to organize and implement political and political-psychological counseling of 

individuals and structures operating in the administrative-political and public-political 

spheres 

 

Саяси маркетинг/Политический 

маркетинг/Politicalmarketing 

KKCПКС PCC 

Талдау және қауіпсіздік 

тұжырымдамасын әзірлеуге 

консультативтік қызметін 

қамтамасыз ету мақсатында 

әлемдегі саяси ахуалды 

болжау жасау. 

Жаһандық өзгеруі және 

жаһандық даму дәуіріндегі 

әлемдік саясаттың даму 

перспективалары және даму 

үрдестерін меңгеру. 

Одан әрі шаралар қабылдау 

үшін ұсыныстар дайындау 

мақсатында халықаралық 

CKK1 CПК1 СPC1 

мемлекеттікбасқаруоргандарында, саясипартиялардыңаппаратыменқоғамдық-

саясибірлестіктерде, 

халықаралықұйымдарменжергіліктібилікоргандарындабасқарупроцестерінұйымда

стыруменсаясижәнебасқарушылықшешімдердіәзірлеугеқатысуқабілеті 

способностью к участию в организации управленческих процессов и разработке 

политико-управленческих решений в органах власти, в аппарате политических 

партий и общественно-политических объединений, международных организаций, 

органах местного самоуправления; 

the ability to participate in the organization of managerial processes and the 

development of political and managerial decisions in government bodies, in the 

apparatus of political parties and socio-political associations, international organizations, 

local authorities 

 

Замануихалықаралыққатынасжәнежаһандықдаму 

/Современныемеждународныеотношенияиглобальноеразвит

ие/Moderninternationalrelationsandglobaldevelopment; 

 

Еуразиялық экономикалық интеграция /Евразийская 

экономическая интеграция/ Eurasian Economic Integration; 

Халықаралық және аймақтық қауіпсіздік жүйесіндегі 

Қазақстан  /Казахстан в системе международной и 

региональной безопасности/ Kazakhstan in the system of 

international and regional security; 

 

ОАА қауіпсіздік мәселелер/Проблемы безопасности в ЦАР 

/ The security problem in the CARs; 

 



 
 

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

 

саяси институттардың 

қызметеріңе  талдау жасауды 

меңгеру. 

Уметь- анализировать и 

прогнозировать политическую 

ситуацию в мире с целью 

обеспечения консультативной 

деятельности в выработке 

концепции безопасности.  

Знать- перспективы и 

закономерности развития 

мировой политики в эпоху 

глобальных перемен и 

глобального развития 

Иметь навыки- анализа 

деятельности международных 

политических институтов с 

целью подготовки 

рекомендаций для их 

дальнейшей деятельности. 

To be able - analyze and predict 

the political situation in the 

world in order to provide 

advisory activities in the 

development of the concept of 

security. 

Know - perspectives and patterns 

of development of world politics 

in the era of global change and 

global development 

Have skills - analysis of the 

activity of international political 

institutions in order to prepare 

recommendations for further 

action. 

Шиеленістердібасқару /Управлениеконфликтами/ Conflict 

Management 

 

Замануи  террология /Современная террология/Modern 

Terrorism 
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