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Қабылдау емтиханының бағдарламасы «D064 – Халықаралық 

қатынастар» білім беру бағдарламалары тобы (білім беру бағдарламасы: 

8D03101 Халықаралық қатынастар) бойынша докторантураға түсуші тұлғалар 

үшін «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың 

үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығы, ҚР БжҒМ 

«Докторантураға түсу емтихандарын компьютерлік форматта ұйымдастыру 

және өткізу, сондай-ақ 2022-2023 оқу жылына докторантураға қабылдау 

мәселелері бойынша» Нұсқаулық хаты (24 мамыр 2022ж. № 14-3/725-ВН) 

және «25» мамыр 2022 ж. Астана халықаралық университетінің президентімен 

бекітілген университеттің қабылдау ережелеріне сәйкес жасалынды.  

 

Қабылдау емтиханының бағдарламасы Әлеуметтік-гуманитарлық 

ғылымдар жоғары мектебінің отырысында қарастырылды, хаттама №10, 12 

мамыр 2022 ж. 

 

Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар  

жоғары мектебінің деканы ____________________________ А.Е.Ибраева 

 

Қабылдау емтиханының бағдарламасы университеттің Ғылыми 

кеңесімен бекітуге ұсынылды,  хаттама №6, 25 мамыр 2022 ж. 

 

 

Оқу-әдістемелік және ғылыми жұмыстар 

жөніндегі  вице-президент    _____________________ А.Б. Мырзагалиева  
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1. Жалпы ережелер 

ЖЖОКБҰ докторантурасына өтініштерді қабылдау күнтізбелік жылдың 

3 шілдесі мен 3 тамызы аралығында жүргізіледі. Докторантураға білім беру 

бағдарламаларының тобы бойынша түсу емтихандары күнтізбелік жылдың 4-

20 тамызы аралығында өткізіледі.  

Докторантураның білім беру бағдарламаларының топтары бойынша 

компьютерлік форматтағы түсу емтиханы білім беру саласындағы уәкілетті 

орган айқындаған ұйымдарда өткізіледі. 

Докторантураға компьютерлік форматтағы түсу емтиханы: 

1) эссе жазудан (20 балл); 

2) докторантурада оқуға дайындығын анықтауға арналған тесттен 

(30 балл); 

3) білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша емтихан 

сұрақтарына жауаптардан тұрады (50 балл). Емтихан өту уақыты – 4 сағатты 

құрайды. Сұрақтар тізбесі мен эссе тақырыбы оқуға түсуші 

авторизацияланғаннан кейін кездейсоқ тәртіппен қалыптастырылады. 

Оқуға түсу емтиханын тапсыру кезінде оқуға түсуші блоктар бойынша 

жауаптың кезектілігін өз бетінше таңдайды. 

Түсу емтиханының нәтижелері түсу емтихандары өткізілгеннен кейін 

келесі күні жарияланады. Оқуға түсушілер емтиханнан кейінгі күні жеке 

кабинетте түсу емтиханының нәтижелерімен таныса алады. 

Апелляцияға өтініш қабылдау емтиханының нәтижелері хабарланғаннан 

кейін келесі күні АТО (РЦТ) базасында сағат 13:00-ден 13:30-ға дейін 

қабылданады. 

 

2. Мамандық бойынша түсу емтиханының мақсаттары мен 

міндеттері 

Қабылдау емтиханының мақсаты докторантураға түсуші талапкердің 

теориялық және практикалық дайындығын, сондай-ақ дайындық бағыты 

бойынша докторантурада оқу талаптарын білу, іскерліктері мен 

дағдыларының сәйкестік деңгейін анықтау болып табылады. 

Қабылдау емтиханының міндеттері: 

- халықаралық қатынастар мен сабақтас ғылымдар саласындағы білім 

деңгейін бағалау; 

- халыөаралық процестер мен оқиғаларды, олардың мәні мен салдарын 

талдау қабілетін бағалау. 

- өз бетінше ғылыми зерттеуді жоспарлау және жүргізу дағдылары мен 

қабілетін анықтау; 

- оқу және ғылыми әдебиеттегі тиісті ережелерге сілтеме жасай білуін 

тексеру; 
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- кәсіби функцияларды жүзеге асыруға байланысты мақсат қоя білу және 

міндеттерді тұжырымдай білу; 

- арнайы кәсіби терминологияны меңгеру деңгейін тексеру; 

- ғылыми және әдіснамалық ақпаратты жинақтау, жүйелеу және талдау 

қабілетін бағалау; 

- халықаралық процестерді болжау, тәуекелдерді бағалау, қазіргі заманғы 

қауіптер мен сынақтар әдістері туралы білімді тексеру. 

 

Докторантураға түсетін тұлғалардың дайындық деңгейіне 

қойылатын талаптар  

Философия докторы ғылыми академиялық атағын алу үшін PhD 

докторантура бойынша білім беру бағдарламаларын меңгергісі келетін 

тұлғалар үшін алдыңғы ең төменгі білім деңгейі магистратура болып 

табылады.  Докторантураға «магистр» дәрежесі және кемінде 9 ай еңбек өтілі 

тұлғалар қабылданады. 

Докторантураға азаматтарды қабылдау тәртібі жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарына қабылдаудың үлгі ережелерімен белгіленеді. 

 

3. Білім беру бағдарламасының пререквизиттері 

D064 – Халықаралық қатынастар білім беру бағдарламалары тобы 

бойынша пререквизиттерге келесі пәндер жатады:  

- Халықаралық қатынастар теориясы (3 кредит). 

 

4. Емтихан сұрақтары мен эссе тақырыптары тізімі: 

Теориялық білім, әлеуметтік және жеке тәжірибе негізінде өз дәлелдерін 

құру қабілетінде көрсетілген аналитикалық және шығармашылық 

қабілеттердің деңгейін анықтау үшін эссенің келесі түрлері ұсынылады: 

 
Эссе түрлері Сипаттамасы Эссе көлемі 

Мотивациялық Оқуға түсушінің ғылыми-зерттеу қызметіне 

ынталандыру себептері туралы дәлелдемесі 

(research statement) 

250 – 300 сөз 

Ғылыми-талдамалық өтініш берушілердің ұсынылатын зерттеудің 

өзектілігі мен әдістемесін негіздеуі (research 

proposal) 

Проблемалық-

тақырыптық 

Пәндік білімнің қазіргі аспектілері бойынша 

авторлық позицияның мәлімдемесі 
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Эссе тақырыбы  

 

1. АҚШ-Қытай сауда соғыстары: себептері мен салдары 

2. Мәдени дипломатия 

3. Халықаралық қатынастардың гуманитарлық ресурстары: Шығыс-

Батыс. 

4. Қазақстанның сыртқы саясатының энергетикалық факторы. 

5. Халықаралық қақтығыстар: оларды реттеу жолдары мен әдістері. 

6. Скандинавия елдері: саяси құрылым және демократия 

7. Шетелдік инвестициялар: теориялық және практикалық аспекті 

8. Екінші дүниежүзілік соғыстың нәтижелері: қазіргі елдер мен 

көшбасшыларға арналған сабақтар. 

9. Таяу Шығыс және Иран: саяси және дипломатиялық қатынастар. 

10. Ресей мен Ауғанстан: өткен, қазіргі таңдағы жағдайы және болашағы. 

 

 

Электрондық емтихан билеті 3 сұрақтан тұрады: 

 
Блоктар Сұрақтың сипаты Ұпай саны 

1-ші сұрақ теориялық - теориялық білімнің деңгейі мен жүйелілігін 

анықтайды 

10 

2-ші сұрақ практикалық - функционалдық құзыреттіліктің 

қалыптасу дәрежесін ашады (әдістемелерді, 

технологиялар мен тәсілдерді пәндік салада қолдану 

мүмкіндігі) 

15 

3-ші сұрақ зерттелетін пән саласы бойынша жүйелі түсінушілікті, 

зерттеу әдіснамасы саласындағы мамандандырылған 

білімді анықтайды (жүйелік құзыреттер) 

25 

Барлығы  50 

 

Негізгі тақырыптар тізімі: 

 

1. Халықаралық қатынастардың негізгі түсініктері мен теориялары. 

2. Қазіргі әлемдегі әлемдік билік орталықтары 

3. Қазіргі халықаралық қатынастардың аймақтық кіші жүйелері 

4. Халықаралық қақтығыстар: теориялық зерттеулер 

5. Жаһандану мен аймақтанудың теориялық негіздері 

6. Халықаралық қатынастардағы зерттеу тәсілдері 

7. Халықаралық қатынастардың сандық сандық әдістері 

8. Халықаралық қатынастар теориясындағы либерализм мен 

неолиберализм. 

9. «Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар» түсінігі 
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10. Халықаралық қатынастар мен геосаясат теориялары 

11. Өркениеттің түрлері 

12. Халықаралық қатынастардың ғылым ретінде объектісі мен пәні 

13. Халықаралық қатынастардың пәнаралық әдістері 

14. Халықаралық қатынастардың саяси аспектілері 

15. Интернационалды зерттеу мен реттеудің теориялық негіздері 

қақтығыстар 

16. Сыртқы саясат доктринасы 

17. Халықаралық қатынастар тарихы мен теориясының дамуының 

негізгі кезеңдері 

18. Саяси талдаудың негізгі әдістері 

19. Әлемдік саясаттағы жаңа актерлер 

20. Талдау жұмысының кезеңдері 

21. Халықаралық қатынастар эволюциясының ретроспективасы 

22. Сыртқы саясат идеологиясы 

23. Идентификация мен территория халықаралық қатынастардағы 

негізгі ұғымдар ретінде 

24. «Ғарыш» және «геокеңістік» ұғымдары 

25. Империя туралы түсінік: әр түрлі көзқарастар 

26. Саясаттанудағы зерттеу әдістері 

27. Қазіргі халықаралық қатынастар жағдайындағы «Батыс» және 

«Шығыс» категориялары 

28. Қазіргі халықаралық қатынастар жағдайындағы «Солтүстік» және 

«Оңтүстік» категориялары 

29. Халықаралық қатынастар теориясындағы «Орталық» және 

«Шеткі» ұғымдары 

30. Бір полярлы әлемнің модельдері 

31. Биполярлық әлемнің модельдері 

32. Үш полярлы әлемнің модельдері 

33. Халықаралық қатынастар жағдайындағы «Төртінші әлем» санаты 

34. Халықаралық қатынастардың әлеуметтанулық және тарихи 

негіздері 

35. Халықаралық типология және елдердің жіктелуі 

36. Әлемдегі интеграциялық процестер: теориялық негіздеу 

37. Үлкен көпөлшемді кеңістіктер: түсінігі мен сипаттамасы 

38. Аймақтандыру және жаһандану: корреляция 

39. Аймақшылдық пен жаһанданудың мәдени -өркениеттік аспектілері 

40. Әлемдік даму полюстері 

41. Аймақтық ынтымақтастық: түрлері, түрлері, формалары 

42. Көпполярлы әлемнің ерекшелігі 

43. Ұлттық қауіпсіздік және ұлттық мүдделер 
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44. «халықаралық қатынастар», «халықаралық саясат» және «әлемдік 

саясат» категорияларының өзара байланысы 

45. ТҰК -тың халықаралық қатынастардағы рөлі 

46. Әлем елдерінің типологиясы 

47. Халықаралық қатынастар жүйесі, оның құрамы мен құрылымы 

48. Халықаралық қатынастар және мәдениеттану 

49. Халықаралық мәселелерге жүйелік талдау 

50. Аймақтық халықаралық қатынастар жүйесіндегі танылмаған 

мемлекеттер 

51. Қазіргі халықаралық қатынастардың факторлық талдауы 

52. Аймақтық қақтығыстар 

53. Қазіргі әлемдік тәртіп 

54. Сыртқы саясат стратегиясы 

55. Саяси сараптама және оның түрлері 

56. Саяси модельдеу 

57. Терроризм мәселесі 

58. Халықаралық қатынастардың гуманитарлық ресурстары 

59. Халықаралық қатынастардағы саяси ресурстар 

60. Келіссөздер процесі 

61. Халықаралық қатынастардағы ұлттық егемендік принципі 

62. Халықаралық қатынастардың түрлері 

63. Халықаралық аренадағы мемлекеттің ақпараттық саясаты 

64. Халықаралық қақтығыстардың пайда болу шарттары, көріну 

формалары мен рөлі. Оларды реттеудің стратегиясы мен әдістері 

65. Біздің заманымыздың жаһандық мәселелері және даму процестерінің 

басқарылуы 

 

5. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения. 

Учебник для бакалавров / Под ред. В.Б. Мантусова. - М.: Юнити, 2017. 

- 654 c. 

2. Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. В.Е. 

Рыбалкина, В.Б. Мантусова. - М.: Юнити, 2015. - 727 c. 

3. Международные экономические отношения. Учебник / Под ред. В.Е. 

Рыбалкина, В.Б. Мантусова. - М.: Юнити, 2018. - 382 c. 

4. Международные экономические отношения. Базовые параметры: 

Справочник / Под ред. Буториной О.В.. - М.: Весь Мир, 2017. - 48 c. 

5. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

Учебник для бакалавров / Под ред. В.Б. Мантусова. - М.: Юнити, 2015. 

- 447 c. 

6. Авагян, Г., Л. Международные валютно-кредитные отношения: Уч. / 
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Г. Л. Авагян, Ю. Г. Вешкин. - М.: Магистр, 2017. - 192 c. 

7. Авдокушин, Е.Ф. Международные финансовые отношения (основы 

финансомики): Учебное пособие / Е.Ф. Авдокушин. - М.: Дашков и К, 

2015. - 132 c. 

8. Авдокушин, Е.Ф. Международные финансовые отношения (основы 

финансомики): Учебное пособие для бакалавров / Е.Ф. Авдокушин. - 

М.: Дашков и К, 2015. - 132 c. 

9. Алексеева, Т.А. Современная политическая мысль (XX-XXI вв.): 

Политическая теория и международные отношения / Т.А. Алексеева. - 

М.: Аспект-Пресс, 2016. - 623 c. 

10. Антонов, В.А. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения: Учебник для бакалавров / В.А. Антонов. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 548 c. 

11. Боклан, Д.С. Международное экологическое право и 

международные экономические отношения: Монография / Д.С. Боклан. 

- М.: Магистр, 2017. - 448 c. 

12. Булатов, А.С. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. полный курс (для бакалавров) / А.С. 

Булатов и др. - М.: КноРус, 2018. - 352 c. 

13. Гусаков, Н.П. Международные валютно-кредитные отношения: 

Учебник / Н.П. Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина. - М.: Инфра-М, 

2017. - 352 c. 

14. Зубенко, В.В. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: Учебник и практикум / В.В. Зубенко, О.В. 

Игнатова, Н.Л. Орлова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 409 c. 

15. Кузнецова, В.В. Международные валютно-кредитные отношения. 

Практикум: Учебное пособие / В.В. Кузнецова. - М.: Инфра-М, 2017. - 

320 c. 

16. Лебедев, Д.С. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения: в схемах и таблицах / Д.С. Лебедев. - М.: Проспект, 2016. - 

208 c. 

17. Любецкий, В.В. Мировая экономика и международные эконом. 

отношения: Учебник / В.В. Любецкий. - М.: Инфра-М, 2018. - 224 c. 

18. Николаева, И.П. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: Учебник для бакалавров / И.П. Николаева, 

Л.С. Шаховская. - М.: Дашков и К, 2016. - 244 c. 

19. Новокшонова, Л.В. Международные экономические отношения. 

Активные методы обучения: Учебное пособие / Л.В. Новокшонова, 

Н.В. Шмелева, М.Л. Горбунова. - М.: Магистр, 2017. - 352 c. 

20. Платонова, И.Н. Международные экономические отношения 

России: Учебник / И.Н. Платонова. - М.: Магистр, 2018. - 471 c. 

21. Пономарева, Е.С. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: Учебное пособие / Е.С. Пономарева, Л.А. 
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Кривенцова. - М.: Юнити, 2015. - 287 c. 

22. Пономарева, Е.С. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. Учебное пособие / Е.С. Пономарева, Л.А. 

Кривенцова. - М.: Юнити, 2017. - 64 c. 

23. Смитиенко, Б.М. Международные экономические отношения: 

Учебник / Б.М. Смитиенко. - М.: Инфра-М, 2018. - 312 c. 

24. Таймасов, А.Р. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. Учебное пособие / А.Р. Таймасов, З.М. 

Муратова, К.Н Юсупов. - М.: КноРус, 2016. - 143 c. 

25. Терновая, Л.О. Геопоэтика: международные отношения и 

искусство: Монография / Л.О. Терновая. - М.: Альфа-М, 2016. - 191 c. 

26. Терновая, Л.О. Геопоэтика: международные отношения и 

искусство: Монография / Л.О. Терновая. - М.: Альфа-М, 2017. - 342 c. 

27. Халевинская, Е.Д. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: Учебник / Е.Д. Халевинская. - М.: Магистр, 

2017. - 416 c. 

28. Чеботарев, Н.Ф. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: Учебник для бакалавров / Н.Ф. Чеботарев. - 

М.: Дашков и К, 2016. - 352 c. 

29. Шаховская, Л.С. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. конспект лекций / Л.С. Шаховская. - М.: 

КноРус, 2018. - 320 c. 

30. Шимко, П.Д. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

П.Д. Шимко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 392 c. 

 

 

7. Қабылдау емтиханының нәтижелерін бағалау шкаласы 

 

Эссені бағалау критерийлері 

Критерийлер Дескрипторлар Балл 

Тақырыпты ашу 

тереңдігі 6 балл 

мәселе ғылыми терминдер мен ұғымдарды дұрыс қолдана 

отырып, теориялық деңгейде ашылады 

3 

мәселені ашу кезінде өзіндік көзқарас (ұстаным, көзқарас) 

ұсынылған 

2 

әр түрлі ақпарат көздері қолданылды 1 

Дәлелдемелер, 

дәлелдемелер 

базасы 6 балл 

ғылыми әдебиеттер мен очерк тақырыбына сәйкес 

дереккөздердің дәлелдерінің болуы 

3 

себеп-салдарлық байланыстарды анықтау 2 

тарихи, әлеуметтік және жеке тәжірибелерден алынған 

фактілер мен дәлелдемелердің болуы 

1111111 
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Композициялық 

тұтастық және 

ұсыну логикасы 6 

балл 

композициялық тұтастықтың болуы, эссенің құрылымдық 

компоненттері логикалық түрде байланысты 

3 

ішкі логиканың болуы, нақтыдан жалпыға, жалпылықтан 

жекеге өту мүмкіндігі 

2 

қорытындылар мен жалпылаудың болуы 1 

Сөйлеу мәдениеті 2 

балла 

академиялық жазудың жоғары деңгейін көрсету (сөздік қор, 

ғылыми терминология, грамматика, стилистика білімдері) 

2 

 Максималды балл саны 20 

 

Электрондық емтихан билетінің сұрақтарына жауаптарды бағалау 

критерийлері:  

Сұрақ Бағалау критерийі Балл саны 

1-ші сұрақ зерттелетін пәндік саланың негізгі процестері туралы білімдерін 

көрсетеді; сұрақтың ашылу тереңдігі мен толықтығы 

5 

талқыланатын мәселе бойынша өзінің пікірін логикалық және 

дәйекті түрде білдіреді 

3 

ұғымдық-категориялық аппаратты, ғылыми терминологияны 

меңгерген 

2 

 Барлығы 10 

2-ші сұрақ пәндік саладағы мәселелерді шешу үшін әдістерді, техникаларды, 

технологияларды қолданады 

7 

құбылыстарды, оқиғаларды, процестерді салыстырады, жіктейді; 

практикалық дағдылар негізінде қорытынды жасайды және 

жалпылайды 

5 

әр түрлі ақпарат көздерінен алынған ақпаратты талдайды 3 

Барлығы 15 

3-ші сұрақ теориялық және практикалық әзірлемелерді, ғылыми 

тұжырымдамалар мен ғылымның қазіргі даму тенденцияларын 

сыни тұрғыдан талдайды және бағалайды 

10 

пәндік білімнің негізгі мәселелерін түсіндіруде әдіснамалық 

тәсілдерді синтездейді 

8 

процестерді, құбылыстарды, оқиғаларды талдау кезінде себеп-

салдарлық байланыстарды анықтайды 

7 

Барлығы 25 

 Жалпы ұпай саны 50 балл 
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Программа вступительного экзамена составлена для лиц, поступающих в 

докторантуру по группе образовательных программ «D064-Международные 

отношения» на основании Типовых правил приема в организации 

образования, реализующие образовательные программы послевузовского 

образования, утвержденных постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 31 октября 2018 года № 600, и согласно Инструктивного письма 

МОН РК по вопросам организации и проведения вступительных экзаменов в 

докторантуру в компьютерном формате, а также приема в докторантуру на 

2022-2023 учебный год от 24 мая 2022 года № 14-3/725-ВН, правил приема на 

обучение в Международный университет Астана, утвержденных президентом 

университета «25» мая 2022 г. 

 

Программа вступительного экзамена обсуждена на заседании Высшей 

школы социально-гуманитарных наук, протокол №10  от 12 мая 2022 г. 
 

Декана Высшей школы  

социально-гуманитарных наук ____________________ А.Е.Ибраева  

 

Программа вступительного экзамена рекомендована к утверждению 

Ученым советом университета протокол № 6 от 25 мая 2022 г. 

 

 

Вице-президент по учебно-методической 

и научной деятельности          __________________ А.Б. Мырзагалиева  
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1. Общие положения 

Вступительные экзамены по группам образовательных программ в 

докторантуру проводятся с 4 по 20 августа текущего года на базе 

Региональных центров тестирования (далее – РЦТ) в компьютерном формате. 

Зачисление в докторантуру – до 28 августа текущего года. 

Дата и время, место сдачи вступительных экзаменов доводится до 

сведения поступающих через личный кабинет. 

Оценивание вступительного экзамена в докторантуру: эссе – 20 баллов, 

сдача теста на готовность к обучению в докторантуре (далее - ТГО) – 30 баллов 

и экзамена по профилю группы образовательных программ – 50 баллов. 

Продолжительность вступительного экзамена - 4 часа, в течение которых 

поступающий пишет эссе, сдает ТГО, отвечает на электронный 

экзаменационный билет, состоящий из 3 вопросов. Перечень вопросов и тема 

эссе формируются в случайном порядке, после авторизации поступающего. 

При сдаче вступительного экзамена поступающий самостоятельно 

выбирает очередность ответа по блокам. 

Результаты вступительного экзамена объявляются на следующий день 

после проведения вступительных экзаменов. Поступающие могут 

ознакомиться с результатами вступительного экзамена в личном кабинете на 

следующий день после экзамена. 

Заявление на апелляцию принимается на следующий день после 

объявления результатов вступительного экзамена на базе РЦТ с 13:00 до 13:30 

часов. 

 

2. Цели и задачи вступительного экзамена по специальности 

Целью вступительного экзамена является определение теоретической и 

практической подготовленности поступающего в докторантуру, также уровня 

соответствия знаний, умений и навыков требованиям обучения в докторантуре 

по направлению подготовки. 

Задачи вступительного экзамена: 

- оценить уровень знаний в области международных отношений и 

смежных с ней наук; 

- оценить способности анализировать международные отношения, 

внешнеполитические события и процессы, их значимость и последствия; 

- оценить умения и навыки планирования и проведения самостоятельного 

научного исследования; 

- проверить умение работать с первоисточниками, а также учебной и 

научной литературой; 

- оценить умение ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций; 
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- проверить уровень владения специальной профессиональной 

терминологией и лексикой; 

- оценить уровень знания фундаментальных проблем 

внешнеполитических исследований; 

- оценить способность обобщать, систематизировать и анализировать 

научную и методологическую информацию; 

- проверить владение методами прогнозирования международных 

процессов, оценки рисков, современных угроз и вызовов. 

 

3. Требования к уровню подготовки лиц, поступающих в 

докторантуру 

Предшествующим минимальным уровнем образования для лиц, 

желающих освоить образовательные программы по докторантуре PhD для 

получения академического звания доктор философии, является магистратура. 

В докторантуру принимаются лица, имеющие степень «магистр» и стаж 

работы не менее 9 (девяти) месяцев. 

Порядок приема граждан в докторантуру устанавливается Типовыми 

правилами приема в организации образования, реализующие образовательные 

программы послевузовского образования. 

Поступающий должен быть подготовлен к обучению в докторантуре, а 

также к исследовательской деятельности в области международных 

отношений. Поступающий должен владеть разнообразным арсеналом 

современных методов исследования, включая использование 

специализированных компьютерных программ для проведения 

разнообразных исследований. Кроме того, поступающий должен владеть 

соответствующими научно-методическими навыками и умениями. 

 

4. Пререквизиты образовательной программы 

К пререквизитам образовательных программ докторантуры по группе 

образовательных программ 8D03101 Международные отношения относятся 

следующие дисциплины: 

- Теория международных отношений (3 кредита). 

 

5. Перечень тем эссе и экзаменационных вопросов: 

Для определения уровня аналитических и творческих способностей, 

выраженных в умении выстраивать собственную аргументацию на основе 

теоретических знаний, социального и личного опыта предлагаются 

следующие виды эссе: 

 
Виды эссе Описание Объем эссе 
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Мотивационное Аргументация поступающего о 

побудительных мотивах к научно-

исследовательской деятельности (research 

statement) 

250 – 300 слов 

Научно-аналитическое обоснование поступающим актуальности 

и методологии предполагаемого 

исследования (research proposal) 

Проблемно-

тематическое 

Изложение авторской  позиции по 

актуальным аспектам предметного знания  

 

Перечень тем эссе: 

1. Торговые войны между США и Китаем:причины и последствия 

2. Культурная дипломатия:международный опыт ТЮРКСКОЙ. 

3. Гуманитарные ресурсы международных отношений:Восток-Запад. 

4. Энергетический фактор внешней политики Казахстана. 

5. Международные конфликты:пути и методы их регулирования. 

6. Скандинавские страны:политическое устройство и демократия 

7. Иностранные инвестиции:теоретический и практический аспект 

8. Итоги Второй Мировой войны:уроки для современных стран и 

лидеров. 

9. Ближний Восток и Иран:политико-дипломатические отношения. 

10. Россия и Афганистан:прошлое,настоящее и будущее. 

 

Электронный экзаменационный билет состоит из 3 вопросов: 

Блоки Характер вопроса Количество 

баллов 

1-й вопрос теоретический - определяет уровень и системность 

теоретических знаний 

10 

2-й вопрос практический - выявляет степень сформированности 

функциональных компетенций (умение применять 

методики, технологии и техники  в предметной 

области)  

15 

3-й вопрос выявляет системное понимание  изучаемой 

предметной области, специализированные знания в 

25 
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области методологии  исследования (системные 

компетенции) 

ИТОГО  50 

Основные темы,  

по которым составлены вопросы экзаменационных билетов: 

 

1.Основные концепции и теории международных отношений. 

2. Мировые центры силы в современном мире 

3. Региональные подсистемы современных международных отношений 

4. Международные конфликты: теоретические исследования 

5. Теоретические основы глобализации и регионализации 

6. Подходы исследований в международных отношениях 

7. Качественные количественные методы международных отношений 

8. Либерализм и неолиберализм в теории международных отношений. 

9. Понятие «мировая политика и международные отношения» 

10. Теории международных отношений и геополитика 

11. Типы цивилизаций 

12. Объект и предмет международных отношений как науки 

13. Междисциплинарные методы международных отношений 

 

14. Политические аспекты международных отношений  

15. Теоретические основы изучения и урегулирования международных 

конфликтов 

16. Внешнеполитическая доктрина 

17. Основные этапы развития истории и теории международных отношений 

18. Базовые методики политического анализа 

19. Новые акторы  в мировой политике 

20. Этапы аналитической работы 

21. Ретроспектива эволюции международных отношений 

22. Внешнеполитическая идеология 

23. Идентичность и территориальность как базовые концепты в 

международных отношениях  

24. Понятия «пространство» и «геопространство» 

25. Понятие империи: различные подходы 

26. Исследовательские методы в политологии 

27. Категории «Запад» и «Восток» в контексте современных международных 

отношений 

28. Категории «Север» и «Юг» в контексте современных международных 

отношений 

29. Понятия «Центр» и «Периферия» в теории международных отношений 

30. Модели однополярного мира 
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31. Модели двухполярного мира 

32. Модели трехполярного мира 

33. Категория «Четвертый мир» в контексте международных отношений 

34. Социологические и исторические основы международных отношений 

35. Международная типология и классификация стран 

36. Интеграционные процессы в мире: теоретическое обоснование 

37. Большие многомерные пространства: понятие и характеристика 

38. Регионализация и глобализация: соотношение 

39. Культурно-цивилизационные аспекты регионализма и глобализации 

40. Мировые полюса развития 

41. Трансрегиональное сотрудничество: типы, виды, формы 

42. Специфика многополярного мира 

43. Национальная безопасность и национальные интересы 

44. Соотношение категорий «международные отношения», «международная 

политика» и «мировая политика» 

45. Роль ТНК в международных отношениях 

46. Типология стран мира 

47. Система международных отношений, ее состав и структура 

48. Международные отношения и культурология 

49. Системный анализ международных проблем 

50. Непризнанные государства в системе региональных международных 

отношений 

51. Факторный анализ современных международных отношений 

52. Региональные конфликты  

53. Современный мировой порядок  

54. Внешнеполитическая стратегия  

55. Политическая экспертиза и ее виды 

56. Политическое моделирование  

57. Проблема терроризма  

58. Гуманитарные ресурсы международных отношений  

59. Политические ресурсы в международных отношений 

60. Переговорный процесс 

61. Принцип национального суверенитета в международных отношениях 

62. Виды международных отношений 

63. Информационная политика государства на международной арене 

64. Условия возникновения, формы проявления и роль международных 

конфликтов. Стратегия и методы их урегулирования  

65. Глобальные проблемы современности и управляемость процессами 

развития 

 

6. Список рекомендуемой литературы 
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1. Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебник 

для бакалавров / Под ред. В.Б. Мантусова. - М.: Юнити, 2017. - 654 c. 

2. Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. В.Е. 

Рыбалкина, В.Б. Мантусова. - М.: Юнити, 2015. - 727 c. 

3. Международные экономические отношения. Учебник / Под ред. В.Е. 

Рыбалкина, В.Б. Мантусова. - М.: Юнити, 2018. - 382 c. 

4. Международные экономические отношения. Базовые параметры: Справочник 

/ Под ред. Буториной О.В.. - М.: Весь Мир, 2017. - 48 c. 

5. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник 

для бакалавров / Под ред. В.Б. Мантусова. - М.: Юнити, 2015. - 447 c. 

6. Авагян, Г., Л. Международные валютно-кредитные отношения: Уч. / Г. Л. 

Авагян, Ю. Г. Вешкин. - М.: Магистр, 2017. - 192 c. 

7. Авдокушин, Е.Ф. Международные финансовые отношения (основы 

финансомики): Учебное пособие / Е.Ф. Авдокушин. - М.: Дашков и К, 2015. - 

132 c. 

8. Авдокушин, Е.Ф. Международные финансовые отношения (основы 

финансомики): Учебное пособие для бакалавров / Е.Ф. Авдокушин. - М.: 

Дашков и К, 2015. - 132 c. 

9. Алексеева, Т.А. Современная политическая мысль (XX-XXI вв.): 

Политическая теория и международные отношения / Т.А. Алексеева. - М.: 

Аспект-Пресс, 2016. - 623 c. 

10. Антонов, В.А. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения: Учебник для бакалавров / В.А. Антонов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 

548 c. 

11. Боклан, Д.С. Международное экологическое право и международные 

экономические отношения: Монография / Д.С. Боклан. - М.: Магистр, 2017. - 

448 c. 

12. Булатов, А.С. Мировая экономика и международные экономические 

отношения. полный курс (для бакалавров) / А.С. Булатов и др. - М.: КноРус, 

2018. - 352 c. 

13. Гусаков, Н.П. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник / 

Н.П. Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина. - М.: Инфра-М, 2017. - 352 c. 

14. Зубенко, В.В. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: Учебник и практикум / В.В. Зубенко, О.В. Игнатова, Н.Л. Орлова. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 409 c. 

15. Кузнецова, В.В. Международные валютно-кредитные отношения. 

Практикум: Учебное пособие / В.В. Кузнецова. - М.: Инфра-М, 2017. - 320 c. 

16. Лебедев, Д.С. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения: в схемах и таблицах / Д.С. Лебедев. - М.: Проспект, 2016. - 208 c. 

17. Любецкий, В.В. Мировая экономика и международные эконом. отношения: 

Учебник / В.В. Любецкий. - М.: Инфра-М, 2018. - 224 c. 
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18. Николаева, И.П. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: Учебник для бакалавров / И.П. Николаева, Л.С. Шаховская. - М.: 

Дашков и К, 2016. - 244 c. 

19. Новокшонова, Л.В. Международные экономические отношения. Активные 

методы обучения: Учебное пособие / Л.В. Новокшонова, Н.В. Шмелева, М.Л. 

Горбунова. - М.: Магистр, 2017. - 352 c. 

20. Платонова, И.Н. Международные экономические отношения России: 

Учебник / И.Н. Платонова. - М.: Магистр, 2018. - 471 c. 

21. Пономарева, Е.С. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: Учебное пособие / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова. - М.: Юнити, 

2015. - 287 c. 

22. Пономарева, Е.С. Мировая экономика и международные экономические 

отношения. Учебное пособие / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова. - М.: Юнити, 

2017. - 64 c. 

23. Смитиенко, Б.М. Международные экономические отношения: Учебник / 

Б.М. Смитиенко. - М.: Инфра-М, 2018. - 312 c. 

24. Таймасов, А.Р. Мировая экономика и международные экономические 

отношения. Учебное пособие / А.Р. Таймасов, З.М. Муратова, К.Н Юсупов. - 

М.: КноРус, 2016. - 143 c. 

25. Терновая, Л.О. Геопоэтика: международные отношения и искусство: 

Монография / Л.О. Терновая. - М.: Альфа-М, 2016. - 191 c. 

26. Терновая, Л.О. Геопоэтика: международные отношения и искусство: 

Монография / Л.О. Терновая. - М.: Альфа-М, 2017. - 342 c. 

27. Халевинская, Е.Д. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: Учебник / Е.Д. Халевинская. - М.: Магистр, 2017. - 416 c. 

28. Чеботарев, Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: Учебник для бакалавров / Н.Ф. Чеботарев. - М.: Дашков и К, 2016. - 

352 c. 

29. Шаховская, Л.С. Мировая экономика и международные экономические 

отношения. конспект лекций / Л.С. Шаховская. - М.: КноРус, 2018. - 320 c. 

30. Шимко, П.Д. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П.Д. 

Шимко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 392 c. 

7. Шкала оценки результатов вступительного экзамена 

 

Критерии оценивания эссе 

Критерии Дескрипторы Баллы 

Глубина раскрытия 

темы 6 баллов 

проблема раскрыта на теоретическом уровне,  с 

корректным использованием научных терминов и 

понятий 

3 
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представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы 

2 

использована информация из различных источников 1 

Аргументация, 

доказательная база 

6 баллов 

наличие аргументов из научной литературы и 

источников, соответствующих теме эссе 

3 

выявление  причинно-следственных связей 2 

наличие фактов и доказательств из исторического, 

социального и личного опыта 

1111111 

Композиционная 

цельность и логика 

изложения 6 баллов 

наличие композиционной цельности, структурные 

компоненты эссе логически связаны 

3 

наличие внутренней логики, умение идти от частного к 

общему, от общего к частному 

2 

наличие выводов и обобщений 1 

Речевая культура 2 

балла 

демонстрация высокого уровня академического письма 

(лексика, знание научной терминологии, грамматика, 

стилистика) 

2 

 Максимальное количество баллов 20 

 

Критерии оценивания ответов на вопросы электронного 

экзаменационного билета:  

Вопрос Критерии оценивания Количество 

баллов 

1-й вопрос демонстрирует знание основных процессов изучаемой 

предметной области; глубина и полнота раскрытия 

вопроса 

5 

логично и последовательно выражает собственное 

мнение по обсуждаемой проблеме 

3 

владеет понятийно-категориальным аппаратом, 

научной терминологией 

2 

 Итого  10 

2-й вопрос применяет методы, техники, технологии для   решения 

проблем в предметной области 

7 

аргументирует, сравнивает, классифицирует явления, 

события, процессы; делает выводы и обобщения на 

основе практических навыков 

5 

анализирует информацию из различных источников 3 

Итого 15 

3-й вопрос критически анализирует и оценивает теоретические и 

практические разработки, научные концепции и 

современные тенденции развития науки 

10 

синтезирует методологические подходы в 

интерпретации основных проблем предметного знания 

8 



АСТАНА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСТЕТ АСТАНА 

 

23 

 

выявляет причинно-следственные связи при анализе 

процессов, явлений, событий 

7 

 Итого 25 

 ВСЕГО 50 баллов 

 

 


