2019-2020 оқу жылына арналған жаңа білім беру бағдарламаларының
мазмұны
Мамандық
Мамандандыру
Бағдарлама
сипаттамасы

Оқу нәтижелері

5В050500- Аймақтану
1. Халықаралық аймақтық коммуникациялар
2. Аймақтық экономика
Аймақтану маманы аналитикалық жұмыстарға
дайын, мамандық аймағының саясатын, экономикасы
мен мәдениетін біледі; жеке кәсіпкерлік саласында,
мемлекеттік және жергілікті билік органдарында
сыртқы
экономикалық
қызметтерге
дайын;
халықаралық жобаларды, консалтингті және сыртқы
байланыстар саласындағы басқа да іс-шараларды іске
асыруға дайын.
«Аймақтану» білім беру бағдарламасының
ерекшеліктері:
 Екі шет тілін тереңдетіп зерттеу (ағылшын тілі
- негізгі, екіншісі - таңдау бойынша);
 Орталық
Азия
мен
мамандандырылған
елдердің тарихын, экономикасын, мәдениетін
кешенді зерттеу (Түркия, Қытай);
 Халықаралық сауда, халықаралық ақша-кредит
және қаржы қатынастары, халықаралық банк,
халықаралық
экономикалық
заңнама,
халықаралық
экономикалық
ұйымдардың
қызметі туралы білу.
Оқу нәтижесіне сәйкес «Аймақтану» мамандығы
бойынша
әлеуметтік
ғылымдар
бакалавры
академиялық
дәрежесі
беріледі.
Диплом
«Халықаралық аймақтық байланыстар» /«Аймақтық
экономика»
мамандығының
кәсіби
бағытын
көрсететін қосымшамен беріледі.
Құзіреттіліктер:
 қостілділік;
 жүйелік ойлау;
 көптілділік және көпмәдениеттілік;
 адамдармен жұмыс істеу;
 мамандыққа жақын және жақын емес әртүрлі
салалардағы технологияларды, процестерді және
нарық жағдайын түсіну;
 Қытайдағы немесе Түркиядағы әлеуметтікэкономикалық процестерді талдай білу;
 Түркия немесе Қытай туралы мәліметтерді ғылыми
түсіндіру қабілетінің болуы;

 аймақтың мәдени және этникалық ерекшеліктерін
білу;
 халықаралық байланыстарды орнату және дамыту;
 халықаралық бизнес қызметінің кәсіби қызмет
көрсету қабілетінің болуы;
 Түркия немесе Қытай туралы мәліметтерді ғылыми
түсіндіру қабілетінің болуы.
Модул Пәндер
ь коды циклі

MS
MS
MS
MS

БПМК
БПТК
ППМК
ППТК

ҮОЖ
бойынша
кредиттерді
ң
жалпы
саны

20
29
5
15

Кредиттерді пән бойынша бөлу
Дәстүрлі, жаңа
Мамандандыру
және
модульдері
инновациялық
(дәстүрлі және
бағдарламаларда
жаңа,
оқылатын жалпы
инновациялық
модульдер
бағдарламаларды
ажырататын)
15

14

9

6

ДӘСТҮРЛІ, ЖАҢА ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАРДА
ОҚЫЛАТЫН ЖАЛПЫ МОДУЛЬДЕР
Пәндер
циклі
БП ТК
БП ТК

БП ТК

ППМК
ПП ТК

Модуль атауы
Қытай (Түрік) тілі 1
Халықаралық
қатынастар теориясы
мен практикасы
Қазіргі халықаралық
қатынастардағы
интеграция және
дезинтеграция
процестері
Қазақстан және әлем

Пәннің атауы
Қытай (Түрік) тілі 1
Ағылшын тіліндегі
академиялық хат
Халықаралық қатынастар
теориясы
ХҚ жүйесінің
трансформациясы мен
деколонизация үдерісі
Еуропалық Одақтың
дамуының негізгі кезеңдері
Аймақтық қатынастар
жүйесіндегі Қазақстан
Халықаралық
қатынастардың ақпараттық
аспектісі
Қазақстан және БҰҰ

Кредитте
р саны
5
3
2
3

2
3
2

2

ПП ТК

XX-XXI ғасырдағы
Орталық Азиядағы
әлемдік
державалардың
саясаты

Орталық Азиядағы қытай
3
дипломатиясы
XX-XXI ғасырдағы Орталық 2
Азиядағы «Үлкен ойын»

МАМАНДАНДЫРУ МОДУЛЬДЕРІ (ДӘСТҮРЛІ, ЖАҢА ЖӘНЕ
ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ АЖЫРАТАТЫН)
1. Халықаралық аймақтық коммуникациялар

Пәндер
циклі
БП ТК
БП ТК
ПП ТК

Модуль атауы
Туристік және
өлкетанулық
жұмыстар
Қазіргі әлемдегі
өркениет және
мәдениет
Қазіргі заманғы
мәдениетаралық
қарым-қатынас

Пәннің атауы
Музейтану және өлкетану
Қытай (Түрік) тілі 2

Кредитте
р саны
4
3

Креативті ойлау

3

Өркениет және мәдениет
Ұлы Жібек Жолы және
жаһандану
Мәдениетаралық қарымқатынастар

4
3
3

2. Аймақтық экономика

Пәндер
циклі
БП ТК

БП ТК

Модуль атауы
Институционалдық
экономика

Аймақ, дамуы және
экономикалық өсуі

Пәннің атауы
Қазіргі заманғы
экономиканың принциптері
Мемлекеттік және аймақтық
басқарудың қазіргі заманғы
тұжырымдамалары
Мамандандыру аймағының
саяси жүйесі
Аймақтық экономика және
кеңістіктік даму
Шет елдердің экономикасын
мемлекеттік реттеу
Халықаралық

Кредитте
р саны
2
2

3
3
2
2

ПП ТК

Әлемдік интеграция
процестері

қатынастардың заманауи
жүйесіндегі Орталық Азия
Аймақтық экономикалық
интеграция
Қазіргі заманғы
қақтығыстар және оларды
шешу әдістері

3
3

