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ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Халықаралық қатынастар факультеті

Құрметті талапкерлер!

Халықаралық қатынастар 
факультетінің деканы

АЙДАРБАЕВ С.Ж.

2020 жылы Әл-Фараби ҚазҰУ Халық-
аралық қатынастар факультетіне 25 жыл 
толды. Ширек ғасыр бойы факультет мем-
лекетіміздің сыртқы саяси ұстанымын ны-
ғайтуға үлкен үлес қосқан жүздеген кәсіп қой 
мамандарды даярланды. Факультет тарихы 
егеменді еліміздің мемлекеттілігінің құрылуы 
мен қалыптасуының күрделі кезеңі нен ба-
стау алады. Сол кезден бері біз сан қилы 
жағдайлар мен өте күрделі сын жолдардан 
өтіп келеміз. 

Бүгінгі таңда факультет жоғары білікті 
халықаралық қатынастар мамандарын даяр-
лауға айтарлықтай үлес қосатын ірі білім 
беру және ғылыми орталық болып табылады. 
Заманауи білім беру технологияларын сәтті 
қолдана отырып, факультет халықаралық 
қатынастар мен сыртқы саясат, халықаралық 
құқық және әлемдік экономика саласындағы 
жетекші кадрлар дайындау орталығына ай-
налды.

Факультет түлектері қазіргі таңда респуб-
ликаның заң шығарушы, атқарушы және сот 
билігі органдарында, құқық қорғау орган-
дары мен арнайы қызметтерде, коммерция-
лық құрылымдар мен қоғамдық ұйымдарда, 
халық аралық ұйымдарда, ғылым мен білім 
салаларында еңбек етуде. Түлектердің басым 
бөлігі ел көңілінен шығып, атақ пен даңққа 
бөленіп, факультетіміздің мақтанышына ай-
налды. Оқытудың жоғары деңгейі және зерт-
теудің бай дәстүрлері бізге болашаққа сенім-
мен және оптимизммен қарауға мүм кіндік 
береді. Сізге болашақ мамандықты таңдауда 
сәттілік тілейміз. Біз Сізге сенеміз, және Сіз 
де бізге сеніңіз!

Сондықтан құрметті талапкер, біздің 
сізге айтарымыз:

«Халықаралық қатынастар факультетіне 
қош келдіңіз!»
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Дәурен Абаев - Қазақстан Республикасы Президенті 
Әкімшілігі Басшысының бірінші орынбасары

Исетов Арман - Қазақстан Республикасының БҰҰ 
жанындағы Тұрақты өкілінің бірінші орынбасары

Алмат Мадалиев  - Қазақстан Республикасы Әділет вице-
министрі

Мұрат Нұртілеуов – Қазақстан Республикасы 
Президентінің Көмекшісі

Ержан Ашықбаев – Қазақстан Республикасы Сыртқы 
Істер Министрінің Орынбасары

Димаш Досанов - «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры және 
АҚ басқарма төрағасы 

Магжан Ауэзов -  «ForteBank» АҚ директорлар кеңесінің 
төрағасы

ТҮЛЕКТЕР – БІЗДІҢ МАҚТАНЫШЫМЫЗ!
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- Қазақстан Республикасы министрліктері мен ведомстволарын бас-

қарудың мемлекеттік органдарының сыртқы байланыстар депар та-

менттері

- Құқық қорғау органдары, сот, адвокатура, нотариус

- ұлттық қауіпсіздік органдары

- дипломатиялық және консулдық қызмет органдары

- халықаралық үкіметаралық және үкіметтік емес ұйымдар

- Халықаралық құқық бакалаврының кәсіби мақсатта пайдалануын 

қамтамасыз ететін коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдар, со-

нымен қатар басқа ұйымдар.

- академиялық және ведомстволық ғылыми-зерттеу ұйымдары

- жоғары және орта кәсіптік білім беру, орта жалпы білім беру және 

қосымша білім беру жүйесінің мекемелері.

- ҚР СІМ

- Прокуратура

- Аударма бюросы

- Халықаралық бөлім

- халықаралық қатынастар, әлемдік экономика, аймақтану және халық-

аралық құқық саласындағы зерттеуші

- басқару және жұмыс процесі

- мемлекеттік мекемелерде, аударма бюроларында және агенттіктерде 

жазбаша аудармашы

ФАКУЛЬТЕТ ТҮЛЕКТЕРІ ҚАЙДА ЖҰМЫС ІСТЕЙ АЛАДЫ ...



4

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Халықаралық қатынастар факультеті

ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

БАКАЛАВРИАТ

6B03104 - Халықаралық қатынастар (4 жыл) 
Бакалавриаттың білім беру бағдарламасы халықаралық қатынастар сала-

сындағы сарапшының, аналитиктің, консультанттың, сыртқы саясатты бақылау-
шының, тиісті шет тілдеріндегі (тілдеріндегі) аудармашының (аудармашы-рефе-
ренттің), Қазақстан Республикасының ғылыми-аналитикалық мекемелерінің 
қыз меткерінің кәсіби функцияларын орындай алатын білікті жұмысшыларды 
даярлауға арналған.

6B03104-Халықаралық қатынастар (Дипломатия және бизнес-инвестициялау 
(minor), 4 жыл)  

Бакалавриаттың қосымша білім бағдарламасы халықаралық қаржы жүйесі мен 
инвестицияларды басқару саласындағы қосымша құзыреттіліктерді құруға, бизнес 
жобалармен жұмыс істеуге және елге инвестицияларды тарту мен шетелдік инве-
сторлар үшін қолайлы іскерлік ахуал құруға құзыреттіліктерді қалыптастыруға 
мүмкіндік береді.     

6B03105 - Аймақтану (4 жыл)
Аймақтану- оқытудың жаңа, ерекше бағыты. Ол басқару құрылымдарын, 

сондай-ақ қызметтің экономикалық және әлеуметтік-мәдени салаларын аймақ-
тану саласындағы жоғары білікті мамандармен қамтамасыз етуге арналған, олар 
әлемнің өңірлері туралы күрделі жүйелендірілген ақпаратқа ие және әлем нің 
аймақтарындағы елдердің одан әрі дамуын болжай алады. «Аймақтану» маман-
дығының түлектері еңбек нарығында сұранысқа ие және жұмысқа орналасуда 
абсолютті бәсекелестік артықшылықтарға ие болады.

6B04104 - Әлемдік экономика 
Кәсіби экономикалық білім беруді шет тілдерін білумен ұштастыру; Әлемдік 

экономиканың құрылымы және халықаралық экономикалық қатынастардың 
ерекшеліктері туралы жүйелік білімнің болуы; әлемнің әртүрлі елдерінің экономи-
касы туралы; елдің әлемдік экономикаға қатысуының пайдасы мен шығындары; 
әлемдік тауар, валюта және қаржы нарықтарының жағдайы мен даму тенденци-
ялары; «Халықаралық сауда» және «Халықаралық қаржы» мамандану бағыттары 
бойынша арнайы білім мен дағдылар кешеніне ие болу.

6B04201 - Халықаралық құқық
Бағдарламаның мақсаты - халықаралық заңдарды, Қазақстан Республикасының 

және шет мемлекеттердің заңнамаларын, мемлекеттік органдарда және үкіметтік 
емес ұйымдарда, құқық қорғау органдарында, соттарда, арбитраждарда, қазақстан-
дық, шетелдік және халықаралық компанияларда білетін халықаралық заңгердің 
кәсіби функцияларын орындай алатын мамандарды сапалы даярлау.
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МАГИСТРАТУРА

7M03112 - Халықаралық қатынастар
Қазіргі заманғы халықаралық саясаттың әртүрлі аспектілерін, мемлекеттердің, 

халықаралық ұйымдар мен халықаралық аренадағы басқа да субъектілердің өзара 
әрекеттесуін әр түрлі деңгейлерде бағалай алатын сыртқы саясат және халықаралық 
қатынастар саласындағы жоғары білікті мамандар; зерттеу дағдыларына ие және 
өз бетінше ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге қабілетті; шет тілін еркін 
меңгерген.

7M03114 – Аймақтану
Шет мемлекеттер мен аймақтардың саяси жүйелері мен экономикасының 

дамуының негізгі тенденцияларын, олардың Қазақстан Республикасымен 
әлеуметтік-саяси, әскери, сауда-экономикалық және мәдени байланыстарын, же-
келеген шетелдік және аймақтық халықаралық қатынастарды зерттеумен байла-
нысты ақпараттық-аналитикалық қызмет, ғылыми-зерттеу қызметі ұйымдар.

7M04101 - Әлемдік экономика
Шеберлер әлемдік экономиканың даму процестері мен заңдылықтарын терең 

түсінуді көрсетеді; қазіргі әлемдік экономика мәселелерін зерттеуде ғылыми 
әдістерді қолдана білу; шет тілін еркін меңгерген, кәсіптік ұтқырлықты қамтамасыз 
ететін, пәнаралық негізде негізгі білімге ие; қарым-қатынасқа, зерттеушілік 
дағдыларға ие, кәсіби салада жаңа ғылыми көзқарастар мен идеяларды дамыта 
алады.

7М031130 – Сандық дипломатия (бейіндік бағыты, 1 жыл)
Бұл білім беру бағдарламасы үлкен деректерді пайдалану саласындағы білім мен 

практикалық дағдыларды алуға және жетілдіруге, халықаралық қатынастар мен 
дипломатия саласында болжамды модельдеуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді, 
ресурстарды қолдау мен қолдану сапасын жақсартуға, сондай-ақ сараптамалық 
және талдамалық құзыреттіліктерді қалыптастыруға ықпал етеді.

7М031 – Экономикалық дипломатия (ғылыми-педагогикалық бағыт, 2 жыл)
«Экономикалық дипломатия»  Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты 

және дипломатиясын «экономикаландыру» саласындағы мамандарды даярлауға 
бағытталған білім беру бағдарламасы ретінде макро- және микроэкономикалық 
дипломатия, сыртқы экономикалық қызмет және әлемдік саясат саласында маман-
дар даярлайды.

7М042 - Халықаралық құқық
Бағдарлама халықаралық құқық саласында ғылыми зерттеулер жүргізуге, 

педагогикалық қызметпен айналысуға қабілетті, сонымен қатар халықаралық 
құқық, заңтану және сыртқы саясат саласында жұмыс істеуге қабілетті, шет тілдерін 
жетік білетін ғылыми және педагогикалық кадрларды даярлауға бағытталған.
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7М042 - Халықаралық бизнес құқығы
Бағдарлама халықаралық бизнес саласындағы терең білімі бар, ағылшын 

тілін жетік білетін, жоғары оқу орындарында, ғылыми-зерттеу институттарын-
да, мемлекеттік, құқық қорғау және үкіметтік емес ұйымдарда қызмет етуге дай-
ын білікті ғылыми-педагогикалық мамандарды даярлауға бағытталған. секторда, 
сондай-ақ жеке заң фирмаларында және коммерциялық ұйымдарда.

7M02304 «Халықаралық-құқықтық қатынастар саласындағы аударма»
Халықаралық және құқықтық қатынастар саласындағы жоғары кәсіби білікті 

аудармашыларды даярлау, әр түрлі салада кәсіби аударма қызметін жүзеге асыра 
алатын, ғылыми-педагогикалық, әлеуметтік және әкімшілік қызметтерді жүзеге 
асыратын, еңбек нарығы мен ғылым мен білімнің заманауи талаптарына сәйкес 
келетін жұмыс берушілерге сәйкес жалпы мәдени және кәсіби құзіреттіліктерге ие.

7M02305 «Конференцияны ілеспе аударма (1,5 жыл)»
Бағдарламаның мақсаты: жоғары білікті синхронды конференциялардың 

аудар машыларын даярлау, олар: саяси, экономикалық, әлеуметтік, ғылыми, тех-
никалық және мәдени өмірде екі немесе одан да көп тілдерді қолдана отырып, 
үлкен халықаралық жиналыстарда көпшілік алдында сөйлеген сөздерін жоғары 
сапалы синхронды аударманы жүзеге асырады; аударма іс-әрекеті процесінде за-
манауи еңбек нарығының талаптарына сәйкес сөйлеу этикеті мен аудармашының 
кәсіби этикасының халықаралық стандарттарын сақтай отырып, ілеспе және ау-
ызша аударма әдістемесі мен техникасын, тіларалық және мәдениетаралық ком-
муникация негіздерін қолдану.
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8D03105 - Халықаралық қатынастар
Білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының 

өзекті мәселелері мен халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелердің шешімін 
табу үшін іргелі және практикалық зерттеулер жүргізуге мүмкіндік береді.

8D03106 – Аймақтану
Тиімді ғылыми-зерттеу, оқытушылық және әкімшілік-басқару қызметін жүзеге 

асыруға мүмкіндік беретін кәсіби білімі, қабілеті, дағдылары мен құзыреттілігі бар 
мамандарды даярлау.

8D04101 - Әлемдік экономика
Әлемдік экономика және халықаралық экономикалық қатынастар саласындағы 

іргелі ғылыми білімі бар жоғары білікті маман, талдаушы дайындау; экономикалық 
процестер туралы ғылыми білімнің әдіснамасын білетін және қазіргі әлемдік 
экономиканың мәселелерін зерттеуде ғылыми әдістерді қолдана білетін жоғары 
білікті ғалымды бітіру.

D042 - Халықаралық құқық
Бағдарлама заманауи халықаралық құқық саласында іргелі ғылыми зерттеулер 

жүргізуге қабілетті жоғары білікті ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрлар-
ды даярлауға бағытталған.

 

PHD ДОКТОРАНТУРА
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СТУДЕНТТЕР ПІКІРІ

Мен Қазақстанға 2020 жылдың қаңтар айының басында 
келдім. Мен келген кезде, Алматыда қар жауып, әуежайдан 
жаңа жер мен мәдениетпен таныса бастаған жол есімде. 
Менің алдымда жаңа тәжірибе мен оқудың семестрі болды. 
Мен ҚазҰУ-дің Дипломатиялық аударма бөлімінде оқуға 
мүмкіндік алдым. Мен тілдер мен халықаралық қатынастарды 
оқыған көптеген қызықты пәндерге қатыстым. Мұғалімдер 
әрдайым жауапкершілікпен және сауатты болды. Сонымен 
қатар, курстастарым достық қарым-қатынас танытты және 
мені қаламен және оның көрікті жерлерімен таныстырды. 
Мен жергілікті мәдениет пен салт-дәстүрмен таныстым. 
Жалпы, жарты жыл бойы университет қабырғасында және 
одан тыс жерлерде өткізгенім - ұмытылмас тәжірибе, оны 
сенімді түрде ұсына аламын!

Рафаэль Файзон 1 курс магистранты ERASMUS
Пуатье Университеті, Франция

2016 жылы лицейді бітіріп, әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетіне халықаралық қатынастар фа культе-
тіне түстім. Осы ҚазҰУ-да оқыған 4 жыл ішінде мен білікті, 
талапшыл мұғалімдердің арқасында көп нәрсені білдім, 
халық аралық құқық бойынша республикалық олимпиадаға 
қаты сып, «Фараби-Әлемі» халықаралық конференциялары-
на қатыс тым, факультетаралық конкурстың модераторы бол-
дым, академиялық мобильділік бойынша оқуға мүмкіндік ал-
дым. Осылайша, ҚазҰУ осы жылдар ішінде менің жан-жақты 
дамыған және өскендігімнің куәсі болды.

Студенттік деканат пен сыныптастардың арқасында 
студенттік өмір өте қызықты және жарқын болды. Универ-
ситетте өткізген жылдарым, әрине, ең бақытты және жемісті 
болды.

Сондықтан мен халықаралық құқық кафедрасының 
барлық оқытушылар құрамына алғысымды білдіргім келеді. 
Сондай-ақ Л.Б. Нысанбекованы ерекше жұмысы мен тәжі-
рибесі үшін З.М. Баймағамбетоваға қолдауы мен басшы лығы 
үшін атап өткім келеді! Берілген мүмкіндіктер үшін ҚазҰУ-ға 
рахмет.

Тұрсынбаева А., кафедра түлегі
«Халықаралық құқық»
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СТУДЕНТТІК ОРТАЛЫҚТАР, ҮЙІРМЕЛЕР, КЛУБТАР

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ОРТАЛЫҚТАРЫ

«Салыстырмалы құқықтану» студенттік ғылыми үйірме «Салыстырмалы»
«English club» студенттік ғылыми-білім беру клубы
«Құқық және қауіпсіздік» пікірсайыс клубы
«Таллейран» дипломатиялық клубы
Американдық студенттердің қауымдастығы
«НАТО ӘЛЕМІ» клубы
«Аналитик» клубы
«Шығыс жұлдызы» үйірмесі

Еуропалық Құқық Орталығы (СЕП) 
Қауіпсіздік және ынтымақтастық мәселелері институты
Американдық және демократиялық зерттеулердің ресурстық орталығы 

(РЦАДИ).
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, БҰҰ қолдауының 

аймақтық ресурстық орталығы
Герман зерттеу орталығы (CGI)
Романескалық зерттеулер орталығы
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«Қытай-Америка сауда соғысының 
дамушы елдерге әсері» дөңгелек үстелі

Ақ-Бұлақ тау шаңғысы курорты

Жалпы қалалық сенбілік

«Қазіргі әлемдегі НАТО-ның рөлі» 
дөңгелек үстелі

Posco стипендиясын 
тапсыру рәсімі

Театрға бару

СТУДЕНТТІК ӨМІР
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Дюссельдорф, Германия 

Нигде, Турция

Москва, Россия                                      

Бухарест, Румыния

Гранада, Испания

Падуя, Италия

ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕ
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СЕРІКТЕСТІК

Халықаралық қатынастар факультеті әлемнің көптеген универси тет-
терімен кең халықаралық қатынастарға ие, онда студенттер халықаралық 
алмасу бағдарламаларында оқи алады. Бұл Джонс Хопкинс университеті, 
Скронтон университеті (АҚШ), Токио, Цукуба университеті (Жапония), 
Дж.Неру университеті (Индия), MGIMO (Ресей), RUDN (Ресей), Ле-Хавр 
университеті (Франция), Пиза университеті (Италия), университет. Ca 
‘Foscari (Италия), Ла Манча Кастилия университеттері, Барселона, Вален-
сия, Толедо (Испания), Марбург, Фрайбург, Берлиннің еркін университеті 
(ФРГ), Польша университеттері (Варшава, Познань, Лодц) және т.б.


