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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 

ҰСЫНҒАН. 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 

бұйрығы    негізінде бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (64 

қосымша). ҚР Білім және ғылым министрлігі 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 

бұйрығымен өзгертулер енгізілген.   

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс хаттамасының 

шешімімен БЕКІТІЛДІ  

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз осы 

типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

1. РАЗРАБОТАНЫ и ВНЕСЕНЫ Казахским национальным университетом 

им. аль-Фараби. 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым учебным 

планом, утвержденным приказом исполняющего обязанности Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 года № 343 

(Приложение 64).   Внесены изменения приказом Министра образования и 

науки РК от 5 июля 2016  № 425. 

3.УТВЕРЖДЕНЫ протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 

июня 2016 года. 

 

Настоящие типовые учебные программы не могут быть тиражированы и 

распространены без разрешения Министерства образования и науки Республики 

Казахстан 

 
@ КазНУ им.аль-Фараби, 2017 
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Авторлар: 
Иманқұлова С.М. – филология ғылымдарының кандидаты, доцент 

Егізбаева Н.Ж. – филология ғылымдарының кандидаты, доцент 

Насимова Г.О. – саяси ғылымдарының докторы, профессор 

Саитова Н.А. – саясаттану және саяси технологиялар кафедрасының 

доценті 

Сейсебаева Р.Б. – саяси ғылымдарының кандидаты, доцент 

Мекебаева М.А. – саяси ғылымдарының кандидаты 

 

Пікір жазғандар: 

Алияров Е.Қ. – саяси ғылымдарының докторы, Қазақстанның саяси 

және әлеуметтік-гуманитарлық конъюнктура орталығының Президенті 

Рахимбекова Б.К. – тарих ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ саясаттану және саяси технологиялар кафедрасының доценті 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Кәсіби қазақ тілі» курсы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім стандартына сәйкес «5В050200 – Саясаттану» 

мамандығы үшін базалық дисциплина болып табылады. 

Курстың мақсаты арнайы саяси мәтіндерді іздеу және қарау, саясаттану 

бойынша түпнұсқалық материалдарды аудару, қазақ тілінде қысқа мазмұнды 

шығарма жазу қабілеттерін дамыту болып табылады. 

Берілген оқу пәні студенттердің кәсіби қызметтеріне қатысты қазақ тілін 

сапалы меңгеруін қамтамасыз етуге бағытталған. Маман ретінде студент өз 

мамандығына қатысты қазақ тіліндегі базалық түсіндірмелі-категориялық 

аппаратты меңгеріп шығады. Курс саясаттанушы маманның кәсіби қызметінің 

ерекшеліктерін, мән-мағынасын аша отырып, студенттің қазақ тілін оқу 

барысында алған білімінің негізгі саласын ерекшелейді. Курс студенттен 

жоғары сапалы және бәсекеге қабілетті маман дайындауға бағытталған.  

Курс студенттердің саясаттану бойынша категориялық-түсіндірмелік 

аппараты қазақ тілінде меңгеруін қамтамасыз етіп, болашақ кәсіби қызметке 

қатысты жауапкершілік пен ұқыптылықты қалыптастырады. 

Студенттердің тілдік білімін, сөйлеу мәдениеті мен тілдік құзіреттілік 

деңгейін жетілдіру «Кәсіби қазақ тілінің» жалпы білім беру 

бағдарламасындағы оқу пәні ретінде маңызын арттырады. 

Кәсіби қазақ тілін меңгеру студентті шығармашылық ойлауға, 

көзқарасын кеңейтуге, өзінің жеке қасиеттерін жан-жақты ашуға, яғни кәсіби 

білімін дамытуға әсерін тигізеді. Студент өзіндік жұмыс орындаудың 

дағдысын қалыптастырады, шығармашылық дербестікке қол жеткізеді, сол 
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арқылы тілдік түсініктерді, логиканың барлық түрлерін (талдау, синтездеу, 

салыстыру, тұжырымдама жасау) жетілдіреді.     

Бұл айтылғандардың бәрі кәсіби білімді жетілдіруге әсерін тигізетінін, 

жоғары білікті мамандарды даярлау міндетін шешудің жолдарын көрсетеді.    

Пәнді оқытудың міндеттері:  

Болашақ маманның тілдік біліктілігін жетілдіріп, мемлекеттік тілді 

мамандық деңгейінде коммуникация құралы ретінде қолдану дағдыларын 

қалыптастыруды көздейді. Болашақ маманның кәсіби дағдыларды қолдану 

салаларына байланысты арнаулы тілдік білім жиынтығы өте кең болуы 

керек. Себебі кәсіби міндеттерді атқару барысында арнаулы терминдерді 

қолдану жиілігі артады, осылайша кәсіби тілдік дағдысы дамиды, жетіледі.  

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқыту тіл үйренушілердің белгілі бір тілдік 

құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. Кредиттік білім беру 

бағдарламасы бойынша модульдік технологияға негізделген талаптарға сай 

«бакалавр» төмендегідей құзыреттілік талаптарын меңгеруі тиіс: 

А – құралдық құзырет:  түрлі дереккөздерден алынған, ақпараттармен 

жұмыс істей алу, алған мәліметтерді кеңейту; өз көзқарасын дәлелдеу 

мақсатында немесе түрлі мәселелерді шешуде қолдана алу. Пайымдау 

түрлерін логикалық тұрғыдан талдай алу, көпшілік ортада сөйлеу дағдысын 

меңгеру, дәлелдер келтіру, пікірталас жүргізе білу; саяси құбылыстар, 

үдерістер, институттар және жүйелер, олардың қоғамдағы рөлін; қазақ 

тіліндегі саясаттану концепциясын білу керек. 

В – тұлғааралық құзырет: жеке және ұжымда жұмыс істей алу қабілеті, 

ұлтаралық, мәдениетаралық қарым-қатынас ережелерін сақтай білуге 

қабілеттілік; саясаттанулық ұғымдар мен категорияларды қазақ тілінде еркін 

қолдануы. 

С – жүйелілік құзырет: кәсіби қазақ тілін Қазақстандағы, әлемдегі 

әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдайлармен, ҚР 

конституциялық-құқықтық негіздерімен үйлестіруге бейімділік. қоғамды 

саяси зерттеудегі концептуалды әдістерді қазақ тілінде еркін түсінуі; қоғамды 

саяси зерттеуде және оны талдауда негізгі түсініктерді, категориялар мен 

ұғымдарды қазақ тілінде қолдануы. 

D – пәндік құзырет: қазақ тілінің даму тенденциясы мен қазіргі 

жағдайын, Қазақстандағы тарихи-мәдени және тарихи-әдеби үдерісті 

меңгеруге қабілеттілік; кәсіби бағдарлы қазақ тілінің жүйесін пысықтау, қазақ 

тіл бірліктерінің құрылымы мен қолданылуын халықтың тарихы мен 

мәдениетімен байланыстыру, ауызша және жазбаша мәтіндерді құрастырғанда 

берілген коммуникативтік жағдаяттарға байланысты іргелі білімдерді қолдана 

алу қабілеті; жаңа терминдерді өз мамандығына бейімдеп тиімді меңгеруге 

дайындық. қоғамдық құбылыстарды, үдерістерді, институттарды саяси талдау 

үшін қазақ тіліндегі материалдарды өз бетімен іздей алуы; өзекті саяси 

мәселелерді қазақ тілінде талқылай алуы қажет. 

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқытудағы құзыреттілік дағды төмендегідей 

негізгі міндеттер бойынша анықталады:  
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лингвистикалық құзыретті қалыптастыру – тақырыпқа қатысты 

лексикалық бірлікті дамыту дағдысы; негізгі терминдер мен ұғымдардан 

тұратын пәрменді сөздіктердің дамуы; қазақ тілінде саяси ғылымның пәндік 

саласын жетілдіру; әлеуметтік-гуманитарлық білімдегі саясаттанудың рөлі 

мен орнын сипаттайтын терминдер мен ұғымдардың дамуы; 

прагматикалық құзыретті қалыптастыру – кәсіби мазмұндағы 

мәтіндер негізіндегі сұқпаттық және монологтік айтылымдарды қалыптастыру 

шеберлігі, жазылым дағдыларын жетілдіру, коммуникативтік стратегияны 

өңдеу шеберлігі (белгілі бір сөйлесім жағдайына бейімделу); саясаттанулық 

ұғымдар мен категорияларды қазақ тілінде еркін қолдануы; қоғамды саяси 

зерттеудегі концептуалды әдістерді қазақ тілінде еркін түсінуі; 

когнитивтік құзыретті қалыптастыру – мәселелік тапсырмалар, ойын 

тапсырмалары, саяси мәтіндер бойынша: саяси мәтінді біріздендіру дағдысы 

(мазмұнның мәнін анықтау, сыни қабылдау, негізгі және қосымша 

ақпараттарды айыра білу); саяси мәтіннің мазмұнын ұғыну (сәйкестендіру, 

түсіндіру, жинақтау) дағдысы; саяси мәтіннің мазмұнын өзгерту (толықтыру, 

қайта құру, қажетті мазмұнды таңдау); қоғамды саяси зерттеуде және оны 

талдауда негізгі түсініктерді, категориялар мен ұғымдарды қазақ тілінде 

қолдануы; 

ақпараттық құзыретті қалыптастыру – тілдік тұлғаның білім алу 

шеңберіндегі, сондай-ақ қоршаған әлем туралы  ақпаратты қолдана білу 

дағдылары. Түрлі нысандар (теледидар, үнтаспа, телефон, компьютер) және 

ақпараттық технологиялар (бейне, электрондық почта, әлеуметтік желілер, 

Интернет т.б.) көмегімен ізденімпаздық біліктері қалыптасып, ақпаратты 

талдау, саралау, сараптау, сақтау және оны тарата білуге үйренеді. Қоғамдық 

құбылыстарды, үдерістерді, институттарды саяси талдау үшін қазақ тіліндегі 

материалдарды өз бетімен іздей алуы; өзекті саяси мәселелерді қазақ тілінде 

талқылай алуы қажет. 

Курс соңында студент: 

1. Жұмыс барасында қолданылатын саяси терминологияны білуі және 

оны кәсіби ортада тиімді қатынас жасау үшін ұтымды қолдана алуы;  

2. Кәсіби-іскери қарым-қатынас кезіндегі «маманданған» сөздерді 

(ұйғару, мақұлдау, сенім білдіру, келіспеу, негіздеу, дерек келтіру, бағалау, 

қорытынды) логикалық жүйемен құра білуі;  

3. саяси мәтіннен қажетті ақпаратты сұрыптап, оны кәсіби мақсатта 

сипаттай, қорыта білуі; 

4. саяси мәтіннің түзілу тәртібіне көңіл аудару, оның логикалық 

құрылымдық негізін құра білу; 

5. Саяси тақырыпқа сай өзіндік ой-пікір білдіре білу құзіретін 

қалыптастыра білуі керек; 

6. Теориялық және тәжірибелік саясаттанулық әдебиетті қазақ тіліне 

ауызша және жазбаша аудару. 

Пәнді меңгерудің болжамды нәтижесіне жету үшін СТУДЕНТ 

төмендегідей жүйелі, саналы және тұрақты білім, білік пен шеберлік 

қалыптастыруы қажет:  
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 Негізгі саяси лексиканы білу (сағат санына байланысты оқу бірлігі 

көлеміндегі жалпы және терминологиялық сипаттағы лексикалық минимум) 

шеберлігі;  

 саяси терминдердің мағынасын білу және оны кәсіби мақсатта 

қолдана білу дағдысы; 

 саяси тақырып бойынша өз ойын дұрыс, жүйелі түрде жеткізе білу 

және саяси мәтінге талдау жасай алу шеберлігі; 

 саяси тақырып аясында, диалог пен монолог құрап 

пікірсайыстарға қатыса алу дағдысы; 

 құжаттардың жеке түрлерін (қызмет бабындағы хат-хабар, іскери 

байланыс, келіссөздер, сұраныс жіберу, ұсыныс, сервистік қызмет көрсету, 

тезис, хабарлама және т.б.) сауатты жаза алу дағдысы; 

 түрлі жағдаяттық сұхбаттарға орынды араласа алу;  

 қазақ тіліндегі дереккөздерден өз мамандығына қатысты 

аутентикалық ақпараттарды алып, қызмет саласында ұтымды пайдалана білу 

және т.б білік пен шеберлікті қалыптастыру; 

 саяси текстер мен әлеуметтік-саяси мәселелерді сыни талдау және 

талқылау барысында қазақ тілінде сөйлеу қабілеттерін меңгеруі керек. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

р/с Тақырыптың атауы 

1 Саясаттану мамандығының кәсіби лексикасы. Терминдік норма    

2 Саяси өмірді зерттеу аясында кәсіби қазақ терминологиясы. 

Терминжасам 

3 Саясаттану мамандығының кәсіби тіліндегі грамматикалық 

нормалардың қолданысы  

4 Саяси мәтін – ауызша қарым-қатынас құзіретінің негізі. Қазақ 

тіліндегі саяси мәтіндерде бағдарлану. Саяси мәтіндердің 

құрылымдық-мағыналық талдау негіздері.  

5 Қазақ  тілінде саясаттанушының кәсіби коммуникациясы. Диалог. 

Монолог. 

6 Кәсіби мәтіннің морфологиялық ерекшеліктері. Іскери хат-хабар. 

7 Баяндау. Саяси тақырыптарда баяндаудың құрылымы және 

ерекшеліктері. 

8 Реферат. Саяси ғылыми мәтінге реферат жасау.  

9 Саясаттану мамандығында қолданылатын тілдің құрылымдық-

мағыналық ерекшеліктері. Сипаттау. Хабарлау. 

10 Саясаттанулық зерттеулерді ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы 

кәсіби материал  

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
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Пәннің мақсаты – студенттердің қатысымдық құзыреттілік деңгейін  

көтеріп, қазақ тілін кәсіби (іскери және ғылыми) қызметте, сондай-ақ өз 

білімін жетілдіру мақсатында пайдалана алуына бағыттау. Болашақ маманды 

таңдаған саласына қатысты терминдермен жұмыс істеуге, грамматикалық 

құрылымдарды дұрыс қолдана білуге дайындау. Болашақ саясаттанушы 

мамандарының кәсіби біліктілік деңгейін көтеру, кәсіби бағытталған қазақ тіл 

білімін тереңдету, кеңейту және болашақтағы жұмыста қолдана білу.  

Бағдарламаның мазмұны студенттердің ғылыми-кәсіби саладағы 

қажеттіліктерімен, қазақ тілін ғылыми салада қолдана алу мүмкіндіктерімен 

анықталады. Тілді практикалық жағынан меңгерудегі коммуникативтік 

мақсаттар пен міндеттер ең  басты тұжырымдама болып табылады. Бакалавр 

студенттері ғылыми ортаға байланысты жаңа тілдік дағды мен білімін 

жетілдіре отырып, терең әрі сапалы тілдік білімін қалыптастырады.  

Пәннің міндеті бірқатар қатысымдық (коммуникативтік) және 

танымдық (когнитивтік) міндеттердің орындалуы барысында жүзеге 

асырылады. Атап айтқанда: 

 саясаттану мамандығының кәсіби мазмұндағы орта көлемді 

мәтіндерді, нұсқаулықтарды, анықтамалықтарды,  БАҚ өнімдерін жатық оқу;  

 аударма, саясаттану мамандығың кәсіби бағыттағы сөздіктерді 

пайдалана білуге үйрету; 

 саясаттану мамандығың кәсіби аяда жиі қолданылатын белсенді 

(актив) сөздер мен сөз тіркестерін, кәсіби лексика, салалық ұғым, атаулар мен 

терминдердің мән-мағынасын  еркін түсіну;  

 саяси стильде жазылған мәтін, саясаттану мамандығына сәйкес 

еңбектер мен ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпараттарды ала білу 

дағдысын қалыптастыру; 

 саясаттану мамандығының кәсіби аяда ауызша  монолог, диалог 

түрінде (хабарлама, таныстырылым  (презентация), баяндама, дискуссия 

және т.б.) әңгіме құру, сұхбат жүргізу;   

 саясаттану мамандығының кәсіби аяда жазба жұмыстарын (эссе, 

аннотация, түйіндеме, жоспар, тезис, мәлімдеме, пресс-релиз, өтініш, хат, 

аударма, аннотация, реферат және т.б.) орындау; 

 саясаттану мамандығының кәсіби аяда қолданылатын қалыпты 

сөйлеу (этикет) үлгілерін қолдану және белгілі бір кәсіби қатынас 

саласындағы танымдық-қатысымдық міндетті шешуге керекті ақпарат тыңдау 

арқылы түсіне білуге дағдыландыру;  

 саясаттану мамандығы бойынша ғылыми мәтіндерге пікір беруге, 

ғылыми мақала, баяндама жазуға машықтандыру; 

 саясаттану мамандығының кәсіби бағыттағы тақырыптар 

бойынша тіл үйренушіні қазақ тілінде жүйелі талдау жасауға, өз ойын еркін 

жеткізуге және ұсынылған материалдар бойынша сипаттама,  салыстырма, 

қорытынды жасай білу сияқты т.б. тілдік біліктілікті жетілдіруші әрекеттерге  

дағдыландыру; 

 қазақ  тілінде саяси мәтіндерді ұғыну дағдысын қалыптастыру; 
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 саяси мәтіннен керек ақпаратты ала білу әдеттерін дамыту және 

оқу-кәсіби мақсаттарда қолдану; 

 саяси тақырыптарда ауызша, оқу диалогтар және дискуссиялар 

ретінде қолдана алуды дамыту; 

 саяси теориялар мен эмпирикалық зерттеулер материалдарының 

жағдайын ашып көрсететін өзіндік кәсіби монологты қалыптастыру әдеттерін 

үйрету;  

 студенттерді академиялық хаттың стилімен саяси мамандығының 

кәсіби қазақ тілінде таныстыру; 

 саясаттану мәтіндерін жазбаша жұмыстардың әр түрлі 

формаларын үйрету (аннотация, реферат, эссе, баяндама, мақала және 

басқалары). 

 

Білім беру технологиясы 

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін жүргізу  барысында тіл үйретудің заманауи 

үлгілері, отандық және шетелдік ғалымдардың авторлық озық  әдіс-тәсілдері  

басшылыққа алынады. Жұмыс барысында уақыт көлемі, тақырып ерекшелігі, 

тіл үйренушінің қабілет-қарымы, оқытушының шеберлігі сияқты т.б. маңызды 

факторлар есепке алынып, соған сәйкес белсенді оқыту әдісі, жеке-бағдарлы 

оқыту әдісі, сыни ойлау әдісі, жобалық оқыту әдісі, ақпараттық әдіс, 

түсіндіру әдісі, практикалық әдіс, кейс әдісі, ізденіс әдісі, іскери ойын әдісі 

сияқты т.б. әдіс түрлері мақсат-міндетке сәйкес қолданылады.  

 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Саясаттану мамандығының кәсіби лексикасы. Терминдік норма. 

Саясаттану мамандығының кәсіби лексикасы – табысты жұмыс істеу кепілі. 

Саяси тақырыпта әңгімелесу, пікірлесу. Терминдік норма. Оған тән белгілер. 

Саяси терминді қолдануға қойылатын нормативті талаптар . 

Саяси өмірді зерттеу аясында кәсіби қазақ терминологиясы. 

Терминжасам. Саясаттану мамандығының кәсіби саласына қатысты 

терминжасам. Оның негізгі шарттары. Жасалу жолдары. Саясаттану 

мамандығының кәсіби тіл сапасы. Ғылыми тіл лексикасы. Ғылыми тілдің 

лексикалық құрылымы: терминология, жалқы, жалпы мәндес сөздер және т.б. 

саяси терминді қолданудағы даулы мәселелер. Саяси мәтіндегі латын және 

грек элементтері. Халықаралық қолданыстағы терминдердің аударылу 

мәселесі. Тіл қызметінің жалпы сипаттамасы. Ғылыми тіл ерекшеліктері.  

Саясаттанушының кәсіби тіліндегі грамматикалық нормалардың 

қолданысы. Саясаттанушының кәсіби мәтінінің грамматикалық-стильдік 

ерекшеліктері. Кәсіби саладағы іскери хат-хабар. Кәсіби тілдегі 

грамматикалық нормадан ауытқу.   

Саяси мәтін – ауызша қарым-қатынас құзіретінің негізі. Қазақ 

тіліндегі саяси мәтіндерде бағдарлану. Саяси мәтіндердің құрылымдық-

мағыналық талдау негіздері.  Саяси мәтіннің негізгі белгілері. Күрделі 
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синтаксистік тұтастық саяси мәтіннің негізгі құрамдас бөлігі. Саяси мәтін 

сөздерін байланыстыру әдістері: жалғаспалы және параллель байланыс. Саяси 

мәтін арқылы автордың  ұстанымын анықтау.  

Қазақ тілінде саясаттанушының кәсіби коммуникациясы. Диалог. 

Монолог. Саясаттанушының кәсіби саласындағы диалогтік қатынастар. 

Қарым-қатынас жасаушылардың тіл табыса алу/алмауы. Диалог – сөздің 

коммуникативтік сапасын айқындаудағы негізгі құрал. Монологтің оқырманға 

арналуы.  

Кәсіби мәтіннің морфологиялық ерекшеліктері. Іскери хат-хабар.  
Кәсіби мәтіннің морфологиялық құрылымы: атаулық сипаты, етістіктердің 

қолданылу ерекшеліктері. Іскери хат-хабардағы тілдік құрылымдар. Іскери 

хат-хабарда жиі кездесетін сөз орамдарының қызметі мен мағынасы 

Баяндау. Саяси тақырыптарда баяндаудың құрылымы және 

ерекшеліктері. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері. Баяндау түрлері: 

баяндау-түсіндіру, баяндау-дәлелдеу және баяндау-ойлау. Баяндаудың 

логикалық құрылымы 

Реферат. Саяси ғылыми мәтінге реферат жасау. Реферат түрлері. 

Құрылымдық және тілдік ерекшеліктер. Мамандыққа сәйкес ғылыми мақалаға 

ғылыми реферат жазу. 

Саясаттану мамандығында қолданылатын тілдің құрылымдық-

мағыналық ерекшеліктері. Сипаттау. Хабарлау.  

Саяси мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Саясаттану 

мамандығына сәйкес тақырыпты анықтау. Тақырып – мәтін негізі. 

Тақырыптың түрлі септіктердегі зат есімдік мәні. Саяси мәтін тақырыбын 

есімдікпен немесе синоним сөздермен алмастыру. Ғылыми тақырыпшалардың 

мәтін мазмұнын ашудағы орны. 

Саясаттанулық зерттеулерді ұйымдастыру және өткізу үшін 

арнайы кәсіби материал. Қазақ тілін саясаттанулық зерттеулерді 

ұйымдастыру және өткізу үшін қолдану. Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру.  

Саясаттанулық зерттеудің негізгі кезеңдері. Зерттеу мәселелері. Жобаны 

әзірлеу, зерттеу бағдарламалары. Зерттеуді өткізу. Нәтижелерді талдау және 

интерпретациялау. Зерттеудің есебі.  

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі саясаттанудың рөлі 

мен орны туралы ғылыми мақала немесе монография бөлімінің мәтінін қазақ 

тілінде жазбаша және ауызша мазмұндау 

2. Қазақ тілінде «Саясаттанулық терминологиялық сөздігін» құрастыру 

және презентациялау 

3. Саяси теория мазмұнының презентациясы (Э.Дюркгейм, М.Вебер, 

П.Штомпка, Ч.Мерриам, Д.Истон, Г.Алмонд және басқалары) 

4. Белгілі бір елдің саяси өмірінің ерекшеліктерін ашып көрсететін қазақ 

тілінде кәсіби журналдардың мақалаларын аудару және мазмұнын баяндау 
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5.«Қазақстан қоғамындағы саяси институттар» тақырыбына 

библиографиялық ғылыми басылымды дайындау 

6. Қазақстан қоғамындағы ұлтаралық және дінаралық қатынастар 

мәселелері бойынша өзекті баяндама дайындау 

7. Қазақ тілінде кәсіби терминологияны пайдалана отырып кез келген 

елдің әлеуметтік-саяси жағдайын талдау нәтижелерін презентациялау 

8. Конференцияларға қатысуға өтінімді қазақ тілінде дайындау 

9. Қазақстанның саяси өміріне қатысу формалары туралы                    

презентация дайындау  

10. «Қазақстанның саяси партиялары» тақырыбына ауызша баяндама  

 

Студенттің өзіндік жұмысының түрі 
Ұсынылған лексика-грамматикалық тақырыптар аясында төмендегідей 

өзіндік жұмыс түрлерін ауызша және жазбаша орындауға болады:    

 Сөздік  

 Эссе  

 Резюме 

 Аннотация 

 Жоспар 

 Реферат  

 Сөзжұмбақ 

 Аударма жұмысы 

 Сұрақ-жауап  

 Тест тапсырмалары 

 Сканворд 

 Іскери ойындар 

 Рөлдік ойындар 

 Мақала  

 Жарнама  

 Пресс релиз  

 Анықтамалық  

 Нұсқаулық  

 Шолу  

 Сұхбат 

 Сауалнама  

 Бейнебаян  

 Таныстырылым  

 Комментарий және т.б.   

 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Саясаттанушының кәсіби қазақ тілі терминологиясына негізделген 

қазіргі дәуірдің бет-бейнесін сипаттау  

2. Кәсіби қазақ тілінде мемлекеттің сыртқы саясатының мақсаты мен 

құралдарын анықтау  

3. Кәсіби қазақ тілінде әлемдік қүш арасалмағы жағдайындағы 

Қазақстанның ұлттық мүддесін айқындау   

4. Кәсіби қазақ тілі терминологиясын қолданып қазіргі әлемдегі 

халықаралық қатынастар перспективаларын анықтау 

5. Кәсіби қазақ тілі терминологиясын қолданып саяси дағдарыстан шығу 

жолдары мен тәсілдерін ұсыну 

6. Тіл және оның негізгі ерекшеліктері. Әлем тілдері. Тілдің түрлері: 

ауызша, жазбаша, монологикалық, диалогикалық, активті, ішкі және сыртқы.  
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7. Өзіндік монолог құру (ауызша, жазбаша). Мамандыққа сәйкес 

сипаттау, хабарлау мәтіндерін даярлау.  

8. Саяси жүйелер мен тәртіптерді оқып үйрену аясында қазақ  тіліндегі 

еңбектердің қысқаша рефераты. 

9. Қазақстандық қоғамдағы саяси реформалар туралы ғылыми мақаланы 

студеннтік конференцияға қатысу үшін кәсіби қазақ тілінде жазу. 

10. «Саяси көшбасшы немесе саяси элита» тақырыбына эссе жазу. 

11. Аналитикалық кесте құру «Берілген белгілер негізінде саяси тәртіпті 

салыстыру».  

12. «Батыс-Шығыс саяси мәдениетінің құндылықтары мен бағыттары» 

тақырыпты талдау. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Иманқұлова С.М. Кәсіби бағдарлы қазақ тілі: оқу құралы. – 

Алматы: Қазақ  университеті,  2014.  –  218  б. 

2. Жұмағұлова А.Ж. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы: Қазақ  

университеті,  2011.  – 227  б. 

3. Тымболова А.О. Кәсіби экономика тілі: оқу құралы. – Алматы: 

Қазақ  университеті, 2009. – 160 бет 

4. Омарова Б.А. Кәсіби қазақ тілі (тарих мамандығына арналған). 

Алматы: Қазақ  университеті, 2011. –  153  б. 

5. Шүленбаева Ұ. , Тұрсынова Г., Мұсаева Ә. Кәсіби қазақ тілі: 

оқулық. (тау-кен саласындағы мамандықтар үшін) – Алматы: Қазақ  

университеті, 2008. –302 б.  

6. Байдельдинов Л.А. Теориялық саясаттану. – Алматы, 2005.  

7. Әлемдік саясатттану антологиясы. Мәдени мұра бағдарламасы. 

Алматы: Қазақстан, , 2005 – 2011. 

8. Казахстанская политологическая энциклопедия / Под ред. Т.Т. 

Мустафина. - Алматы,1998.   

 

Қосымша: 

1. Тұрсынова Г.Т. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы, 2011 

2. Ақжанова А.К., Утегенова К.Б. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. 

Астана, 2010. –128 б 

3. Сейтбекова А.А. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы («Заңтану» 

мамандығына арналған ) – Алматы, 2015. –164 б.  

4. Ақбұзауова Б. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы, Қазақ  

университеті,  2011.  – 177  б. 

5. Қожабаева Х. Ш. Кәсіби қазақ тілі.: оқу құралы (автомобильді 

жөндеу және оған қызмет көрсету мамандығына арналған) – Алматы, 2010. –

304 б. 

6. Тоқсанбай С.Р., Тоқсанбай Г.С., Тоқсанбаев А.С. Іскер адамдарға 

арналған орысша-қазақша тілашар. – Алматы, 2007. – 160 б.  
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7. Назарбаев Н.А.  Еуразия жүрегінде. - Алматы,2010. 

8. Балапанова А.С., Қайдарова Ә.С. «Әлемдік саясат және 

халықаралық қатынастар». Оқу құралы. - Алматы: Қазақ ун-ті, 2012.  

9. Насимова Г.О. Саяси конфликтология. - Оқу құралы. - Алматы: 

Құнды қағаздар. – 2008.  

 

Интернет - ресурстар: 

terminkom.kz. 

tilalemi.kz.   

emle.kz.  

atau.kz  

www.sozdik.kz 

www. soylem.kz 

til.gov.kz 

anatili.kz 

http://www.sozdik.kz/
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KBShT 2202 – КӘСІБИ БАҒДАРЛАНҒАН ШЕТ ТІЛІ 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторлар: 

Мәдиева Г.Б. – филология ғылымдарының докторы, профессор,  

жалпы тіл білімі және еуропа тілдері кафедрасының меңгерушісі 

Таева Р.М. – филология ғылымдарының кандидаты,  шетел 

филологиясы және аударма теориясы кафедрасының профессор м.а. 

Исмайлова Н.А. – PhD докторы, жалпы тіл білімі және еуропа тілдері 

кафедрасының доцент м.а. 

Насимова Г.Ө.– саяси ғылымдарының докторы, профессор, саясат 

және саяси технологиялар кафедрасының меңгерушісі 

Саитова Н.А. – саясат және саяси технологиялар кафедрасының 

доценті 

Сейсебаева Р.Б. – саяси ғылымдарының кандидаты, саясат және саяси 

технологиялар кафедрасының доцент м.а. 

 

Пікір жазғандар: 

Окушева Г.Т. – филология ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің шет тіл кафедрасының доценті 

Сарыбаева М.Ш. – филология ғылымдарының кандидаты Абылай хан 

ат. Қазақстан Халықаралық қатынастар және Әлем тілдері университетінің 

доценті 

Алияров Е.К. – саяси ғылымдарының докторы, Қазақстандық саяси-

гумаитарлық конъюнктура Орталығының Президенті 

Рахимбекова Б.Қ. – тарих ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің саясат және саяси технологиялар 

кафедрасының доцент м.а. 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Кәсіби шет тілі «5В050200 – Саясаттану» мамандығы бойынша тілдік 

дайындық инновациялық үлгідегі қазіргі заманғы ЖОО түлегінің кәсіби 

бағдарланған білім бағдарламасының ажырамас компоненті болып табылады. 

Шет тілін білу – халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырудың және 

ғылыми-зерттеу университетінің даму принциптерімен сәйкес академиялық 

мобильділік аясындағы біліктілікті арттырудың ең негізгі шарттарының бірі. 

Кәсіби-бағытталған шет тілі студенттердің кәсіби білімдерін қолдануда және 

тілді жан-жақты игеруде кәсіпке бағытталған материалды қолдану мен іріктеу 

арқылы көрініс табады. 

Пәнді оқыту барысында басқа тілде қарым-қатынас жасаудың базалық 

біліктілігін ары қарай жетілдірумен қатар тілді кәсіби қарым-қатынас 

мақсатында қолдану үшін жүйелі, пәндік және тұлғааралық құзыреттердің 

кәсіби бағдарлы деңгейіне қол жеткізіледі. Кәсіби-бағытталған тіл – жалпы 
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білім беретін мектеп бағдарламасында оқытылатын пәндерінің базалық 

ағылшын тілі курсының жалғасы болып табылады. Релеванттық студентті 

оқыту траекториясының жалпы кәсіби және мәдениаралық бағытталуының 

күшеюін, болашақ мамандыққа, туған мәдениеттің семантикалық және 

құндылықты қорын өзге мәдениетпен салыстырудағы феноменге шынайы 

қызығушылықты қалыптастыру болып табылады. Курстың оқу материалын 

таныстыру кезінде қарым-қатынас аясының және оқытылатын 

тақырыптардың мазмұнын анық көрсететін түпнұсқалық мәтіндерді, аудио 

және бейне материалдарды, оқытылатын тіл елінің мемлекеттік құрылымымен 

және экономикасымен, мәдени-тарихи қауымдастығымен, қоғамдық-саяси 

өмірдің ерекшеліктерімен, маңызды тарихи оқиғалармен байланысты 

реалийлерді білдіретін тілдік бірліктерді  қолдану қарастырылады. Бағдарлама 

В2-С1 деңгейдегі тіл туралы білімді беруге; мәдениаралық қарым-қатынас 

құзыреттілігін дамытуға; кәсіби ортада тілді қолдану дағдасын 

қалыптастыруға бағытталған. 

«Кәсіби бағытталған шет тілі» пәнін оқу нәтижесінде студент келесі 

құзыреттерге ие болуы қажет: 

жүйелі құзыреттер:  

білуі тиіс: 

 ауызша және жазбаша кәсіби бағытталған мәтіндердің 

функционалды ерекшеліктерін білу;  

 кәсіби қарым-қатынаста қабылданған құжат жүргізудің 

(бағдарлама аясында) негіздерін практикалық түрде білу;  

 халықаралық кәсіби қарым-қатынас жағдайларындағы 

(бағдарлама аясында) қарым-қатынасының жосықтардың стратегиясы мен 

әдістерін білу;  

пәндік құзыреттер: 

жасай алуы тиіс: 

 кәсіби тақырып аясында ауызша (монолог, диалог) сөздерді 

түсіну;  

 мамандыққа байланысты тақырыптарды талқылауға қатысу;  

 кәсіби тақырыптарға ауызша хабарламаларды өз бетімен 

дайындау, соның ішінде мультимедиялық технологияларды қолданып жасау;  

 кәсіби-іскерлік қарым-қатынастың типтік жағдайларында түрлі 

таңбалық жүйелерде (мәтін, кесте, график, диаграмма, аудиовизуалды қатар 

және т.б.) қалыптасқан ағылшын тілді деректерден қажетті ақпараттарды алу; 

 қажет болса сөздікті қолданып ана тілінен мамандық бойынша 

мәтіннің негізгі мазмұнын ана тіліне аннотациялау, қысқаша мазмұндау және 

баяндау;  

дағдылану тиіс: 

 кәсіби тақырыптарға хабарламалар, мақалалар, тезистер, 

рефераттар жазу; 

 ауызша және жазбаша пікір айтқанда кәсіби сөйлеуге тән негізгі 

грамматикалық бірліктерді тану және қолдану; 
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 ауызша және жазбаша пікір айтқанда терминологиялық сипаттағы 

белсенді және пассив лексикалық минимумды қамтыған өзінің кең және тар 

мамандығының негізгі терминологиясын тану және қолдану; 

 кәсіби қызметте коммуникативті міндеттерді орындауға қажетті 

ақпаратты сыни тұрғыдан бағалау және ақпараттық дерек көздерін іріктеу; 

 оқу және коммуникативті міндеттерге қойылған жетістікке жету 

тәсілін өз бетінше анықтау. 

Әлеуметтік-мәдени құзыреттер: 

 меңгерілетін шет ел тілінің мәдениеті тұрғысында іс-әрекет 

нормасына бағытталған сөйленіс әрекетін құрастыра алу қабілеттілігі; 

 қазіргі маманның (іздеу сайттарымен, шетелдік ЖОО-дары мен 

кәсіби қоғамдастықтардың беттерімен, электрондық энциклопедиялармен 

және т.б. шет тіліндегі электрондық пошталармен жұмыс істеу) іскерлік 

қарым-қатынас саласында кәсіби құзыретті қалыптастыратын маңызды құрал 

ретінде ақпараттық технологияларының мүмкіндіктерін мақсатты және 

белсенді қолдануда; 

 жобалық қызметте, оқу және ғылыми-зерттеу жұмысын 

ұйымдастыру мен жүргізуде (конференцияларда баяндама жасау, 

академиялық мобильділік және т.б. бағдарламалар бойынша гранттар мен 

машықтануларға өтініштерді рәсімдеу).  

Пререквизиттер: «Шет тілі (ағылшын тілі)», «Саясат теориясы», 

«Саяси ілімдер тарихы». 

Постреквизиттер: «Кратология», «Салыстырмалы саясаттану», 

«Қолданбалы саясаттану» және т.б. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№№ Тақырыптардың атауы 

1 Қарым-қатынастың оқу-кәсіби аясы: кәсіби бағытталған шет тілі 

(ағылшын) «Саясаттану» мамандығына кіріспе. Саланың қазіргі 

жағдайындағы тексттерімен жұмыс жасау. 

2 Шет тілінде (ағылшын) кәсіби бағытталған саяси терминдерді 

қалыптастыру. 

Ауызша және жазбаша кәсіби бағытталған шет (ағылшын) тілін 

қолдана білу. 

3 Ағылшын тіліндегі кәсіби бағытталған «Саясаттану» ғылымының 

әлеуметтік-гуманитарлық ғылым жүйесіндегі пәндік аясы. Арнайы 

мәтіндермен жұмыс.  

4 Шет тілінде саяси билік пен билік қатынастарының құрылымдарының 

зерттеу 

5 Бизнес-коммуникациядағы шет тілі (ағылшын).  

6 Шет тіліне саясаттану мәтінді аудару ерекшеліктері 

7 Оқу үдерісіндегі академиялық жазу (ағылшын) тіліндегі кәсіби 

бағытталған пәндер бойынша)  
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8 Шет (ағылшын) тілінде саясаттанушының кәсіби қарым-қатынасы 

9 Саяси зерттеулерді ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы кәсіби-

бағытталған материал 

10 Саяси ғылыми-зерттеу әдістерін таңдау үшін берілген кәсіби 

жағдайларда шет (ағылшын) тілін пайдалану 

11 Қазіргі әлемдегі саяси процестерді зерттеу үшін шет (ағылшын) тілін 

пайдалану  

 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

  

Кіріспе 
«Кәсіби бағытталған шет тілі» – оқытылатын шет (ағылшын) тілі 

форматында саясаттанудың пәндік аясы туралы теориялық білім жиынтығын 

ұсынуда студенттердің құзыретін қалыптастыратын оқу пәні.  

«Кәсіби бағдарланған шет тілінің» нысаны мамандық аясында 

оқылатын шет тілі ағылшын тілінің термині мен түсінігінде білімнің негізгі 

бағыттарын, мәнін сипаттау.  

Кәсіби бағдарланған шет тілі оқу пәнінің пәні кәсіби бағытталған шет 

тілі кәсіби ағылшын тілінің арнайы ғылым ретіндегі метатілі болып табылады. 

 Тілдік дайындықтың екінші кезеңі студенттерде мәдениаралық 

деңгейде когнитивті және кәсіби құзыретті қалыптастырады, студент 

тұлғасының зияткерлік және эмоциялық дамуын  ынталандырады. Бұл кезеңде 

студенттердің дамуы шешілетін проблемалық мәселе негізінде 

коммуникативті-ойлау қызметіне дайындықты көрсетеді. Жазба сөз саласында 

үйреншікті тіл материалы шегінде бейтарап және ресми сипаттағы жазба 

сөздің өнімді үлгілерін жазу машығы мен іскерлігін қалыптастыру 

қарастырылады.  

Бағдарлама мәтіндік материалдарды тереңірек үйренуге: түсіндіру, 

аудару, мәтінді айту, сондай-ақ студенттердің сөздік қорын молайтуға және 

оқылатын лексикалық бірліктерді талдауға және шет тілін игерудің жеткілікті 

әлеуметтік, жалпы білімдік деңгейін қалыптастыруды талап етуге есептелген. 

Оқытудың бұл кезеңінде сөйлеу қызметінің төрт түрінде коммуникативті 

машық пен шеберлік қалыптасады, ол қоғамдық өмірдің түрлі салаларында 

тұлғарааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде шет тілін 

жеткілікті дәрежеде еркін қолдануды қамтамасыз етеді. 

Шет тілін оқытудың бұл курсы қызметтің төрт түрінде: тыңдау, сөйлеу, 

оқу және жазуда коммуникативті-интермәдени құзырет негізін қамтиды. Бұл 

көлем шеңберінде құзыреттің жалпыеуропалық шкаласы (ОЕК) В2 деңгейі – 

базалық стандарттылық деңгейі меңгеріледі.  

Пәнді оқыту мақсаты: 

Үйренушілерде көпмәдениетті және көптілді орта жағдайында 

әлеуметтік мәдени, академиялық және кәсіби салаларда тиімді, дербес 

қатынас үшін басқа тілді коммуникативті құзырет қалыптастыру бұл 

бағдарламаның стратегиялық мақсаты болып табылады.  
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Оның практикалық мақсаты күнделікті және академиялық қарым-

қатынастағы шынайы жағдайларда, сондай-ақ кәсіби қарым-қатынастағы 

әдеттегі жағдайда  ағылшын тілін қолдану шеберлігін қалыптастырудан 

тұрады. 

Оқу-танымдық мақсаты ретінде үйренушілердің танымдық 

қызығушылығын ынталандыру, олардың когнитивтік қабілеттерін дамыту, 

танымдық қызметтің стратегиясы мен әдістерін қалыптастыру, ағылшын 

тілінде оқу жұмысының шеберлігі мен машығы ерекшеленеді. Бағдарламаның 

білімдік мақсатын аталған мамандық бакалаврларының жалпы мәдениет 

деңгейін көтеру мен ой-өрісін кеңейту құрайды.  

Тиісінше, курстың міндетіне мыналар кіреді:  

- студенттерді филология бойынша жалпы ғылыми, ғылыми-көпшілік 

және арнайы мәтіндердің жалпы мазмұнын түсіну мен талдауға үйрету; 

- жалпы ғылыми және арнайы ауызша мәтіндердің жалпы мазмұнын 

қоса алғанда ағылшын тіліндегі ауызекі тілді түсіну машығын қалыптастыру 

мен дамыту, олардан кәсіби қызмет үшін қажет ақпараттар алу мен арнайы 

ауызша мәтіндерді конспектілеуге машықтандыру; 

- жалпы коммуникативті, академиялық және кәсіби талаптарға сай 

жазбаша мәтіндерді құру машықтарын қалыптастыру мен дамыту; 

- пікірталас жүргізу, ақпараттарды ұсыну мен сұрау, ережелерді/тезисті 

және өз көзқарасын дәлелдеуді қоса алғанда жалпы коммуникативті және 

кәсіби міндетті шешу үшін қажет сөйлеу машығын дамыту; 

- аталған жалпы коммуникативті және кәсіби міндетті шешу үшін 

студенттерге қажетті грамматиканы білу және лексикалық қорды 

қалыптастыру мен дамыту; 

- тілдік мәселелерді өз бетінше шешу машығын дамыту; 

- үйренетін тілдің бір тілді сөздігін қоса алғанда сөздікпен, 

анықтамалықтармен, мультимедиялық және интернет-ресурстармен жұмыс 

жасау машығын қалыптастыру мен дамыту;  

- күнделікті және кәсіби саладағы көпмәдениетті қарым-қатынас 

жағдайында шет тілін тиімді қолдану мақсатында мәдениетаралық құзыретті 

қалыптастыру мен дамыту. 

Осы міндеттерді ойдағыдай орындау түпкі мақсатқа – кәсіби 

бағдарланған басқа тілді коммуникативті құзыретті қалыптастырудың 

тұрақты жүйесін жасауға алып келеді,  ол үйренушілердің білімін 

жалғастыруда, сондай-ақ еңбек нарығында білім мобильділігін іске асыруда 

бәсекелі басымдықты қамтамасыз етеді. 
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Қарым-қатынастың оқу-кәсіби аясы: кәсіби бағытталған шет тілі 

(ағылшын) «Саясаттану» мамандығына кіріспе. Саланың қазіргі 

жағдайындағы тексттерімен жұмыс жасау  

Саясаттанушыларды даярлау құрылымында «Кәсіби бағытталған шет 

тілі» пәннің рөлі мен орны. «Кәсіби бағытталған шет тілі» пәнаралық феномен 

ретінде. Курстың мақсаты мен міндеттері. 

Саясаттану қоғам туралы ғылым ретінде. Саясаттанудың пәні мен 

нысаны. Әлеуметтік білім жүйесіндегі саясаттану ғылымының орны. Саяси 

ғылымның басқа пәндермен байланысы. 

Саяси ғылымның құрылымы. Саяси теория. Саяси зерттеулер. Саяси 

ғылымның қоданбалы саласы.  

 

Шет тілінде (ағылшын) кәсіби бағытталған саяси терминдерді 

қалыптастыру. 

Ауызша және жазбаша кәсіби бағытталған шет (ағылшын) тілін 

қолдана білу. 

Шет  (ағылшын) тілінде саясаттану сөздік қорын дамыту. Шет 

(ағылшын) тілінде кәсіби саясаттану сөздіктерді пайдалану тілдік машығын 

дамыту. Электронды саяси сөздіктерді пайдалану.  

Саясаттанудың негізгі категориялары: «саяси билік», «саяси тұлғалар», 

«саяси жүйе», «саяси режим», «саяси институті», «ұлттық мүдде», «әлемдік 

саясат». «Саяси процесс», «саяси қатынастар», «саяси жүйе» терминдері. Шет 

тілінде негізгі саяси ұғымдарының анықтамалары: «мемлекет» «ішкі саясат», 

«сыртқы саясат», «ұлттық қауіпсіздік», «саяси мәдениет», «саяси идеология», 

«саяси тұрақтылық». 

Шет тіліне саясаттанудың негізгі категорияларын аудару ерекшеліктері. 

Глоссарий құрастыру ерекшеліктері. 

 

Ағылшын тіліндегі кәсіби бағытталған «Саясаттану» ғылымының 

әлеуметтік-гуманитарлық ғылым жүйесіндегі пәндік аясы. Арнайы 

мәтіндермен жұмыс.  

Саясаттанудың пәні нысаны және әдісі. Саясаттың әлеуметтік 

мағынасы, табиғаты мен мазмұны. Саясат мазмұны мен құрылымы. Саясат 

және қоғамның басқа да салаларымен өзара байланысы: теория және тәжірибе. 

Саясаттанулық көзқарасты дамыту. Саясаттанулық перспектива. 

Саясаттану зерттеудің негізгі тақырыптары. Саясаттану  функциялары. 

Саясаттанушының қоғамдағы рөлі. 

 

Шет тілінде саяси билік пен билік қатынастарының 

құрылымдарының зерттеу. Билік сипаты мен мәнін анықтау үшін негізгі 

теориялық көзқарастар. Билік әлеуметтік мәні. Билік, үстемдік, легитимдік, 

бедел. Саяси билік егемендігі мен заңдылығы. Легитимдіктің түрлері. Билікті 

бөлу. Қазақстандағы биліктің легитимділік мәселелері 



19 

 

Бизнес-коммуникациядағы шет тілі (ағылшын) 

Саяси саладағы іскерлік хат (хаттар, факстар, анықтамалар). 

Мәліметтер, нүсқаулар, есептер: құрылымы, үлгілері, сөз тіркестері. Шет 

тілінде іскерлік хат алмасуда терминологиялық тіл негіздері. Келіссөздер, 

кәсіби дебаттар, презентациялар, конференциялар. Осы ұғымдардың 

арасындағы айырмашылық. Келіссөздер өнері: түрлері, функциясы, 

динамикасы мен ережелері. Кәсіби дебат шешендік өнердің жоғары сатысы 

ретінде. Пікірталас базасы: кәсіби пікірталас үшін кейс базасы мен дәлелдер.  

Кәсіби тақырып бойынша презентациялар дайындау. 

Берілген тақырып бойынша конференция өткізу. Кәсіби сөйлеу 

құрылымы. 

 

Шет тіліне саясаттану мәтінді аудару ерекшеліктері 

Саясаттанулық мәтінді аудару талаптары. Саясаттанулық мәтіннің 

ерекшелігі. Саяси ұғымдарды шет тіліне аудару ерекшеліктері. Ғылыми 

монографиялар, оқулықтар, ғылыми журнал, саясаттану зерттеулер туралы 

есептер, ғылыми және ғылыми-танымал басылымдар мәтіндерінің 

ерекшеліктері. 

Шет тіліне саясаттану мәтін аудармасының ауызша нысандары.  

Ауызша аударуды дайындау. Мәтіннің қысқаша мазмұны. 

Саясаттанулық мәтінді ауызша талдау және талқылау. Мәтінді талқылау үшін 

сұрақтар қою. 

Шет тіліне саясаттанулық мәтінді аударудың жазбаша нысандары. 

Саясаттанулық мәтінге реферат дайындау. Саясаттанулық мәтінге шет тілінде 

аннотация дайындау. Саяси мақалалардың негізгі идеяларын аудару және 

мазмұндау. 

 

Кәсіби бағытталған шет (ағылшын) тіліндегі академиялық жазу  

Шет тілінде академиялық жазудың негізгі машықтары. Саясаттанулық 

мәтін негізінде реферат, аннотация, эссе, сыни талдау және академиялық 

жазудың басқа да нысандарын дайындау ерекшеліктері. 

Шет тілінде ғылыми жұмыс дайындау. Шет тілінде әдебиет көзін 

іздестіру. Шет тілінде ғылыми мақалалар библиографиялық тізімін дайындау. 

Шет тілінде сілтеме көздеріне қойылатын талаптар. Шет тілінде кестелер мен 

суреттерге саяси деректерді енгізу. Ғылыми мақаланы жазу. Оның құрылымы 

және жобаға сәйкестендіру. 

Аристотель, Платон, Цицерон, Конфуций, Макиавелли, Джон. Локк, М. 

Вебердің және басқа да саясаттану классиктерінің еңбектерін шет тілінде 

қысқыша мазмұндау. 

 

 

Шет (ағылшын) тілінде саясаттанушының кәсіби коммуникациясы 

Саясаттанушының шет тілінде кәсіби коммуникациясының ауызша 

турінің ерекшеліктері.  
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Кәсіби және ғылыми қарым-қатынас мәдениеті. Сөйлеушінің 

лексикалық сөз  байлығының әртүрлілігі. Көпшiлiк алдында сөз сөйлеу және 

ғылыми баяндама ережелері. 

Ғылыми тақырып бойынша ауызша баяндама дайындау. Презентацияны 

дайындау және орындау. 

Шет тілінде саясаттанушының кәсіби коммуникациясының жазбаша 

түрінің ерекшеліктері. Кәсіби коммуникация тақырыбы бойынша шет тілінде 

хат дайындау. Шет тілінде түйіндеме дайындау. Конференцияға қатысу үшін 

өтінімдерді дайындау.Кәсіби қарым-қатынастың этикалық мәселелері. 

Саясаттанушының шет тілінде этика кодексі. 

 

Саяси зерттеулерді ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы кәсіби-

бағытталған материал  

Саясаттанулық зерттеулерді ұйымдастыру және өткізу үшін шет тілін 

пайдалану. Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру. 

Саясаттанулық зерттеудің негізгі кезеңдері. Ғылыми-зерттеу 

проблемасы. 

Ғылыми-зерттеудің бағдарламасы мен жобасын әзірлеу. Зерттеулерді 

жүргізу. Талдау және нәтижелерді түсіндіру. Ғылыми-зерттеу натижесінің 

есебі. Этикалық зерттеу мәселелері. Саяси ғылымының қоғамға әсері. 

 

Саяси ғылыми-зерттеу әдістерін таңдау үшін берілген кәсіби 

жағдайларда шет (ағылшын) тілін пайдалану 

Саясаттанулық зерттеулерінің шет тілінде терминологиялық әдістемесі.  

Саясаттанулық зерттеулерінің негзгі әдістері. Жүйелік талдау. Құрылымдық 

және функционалдық талдау. Сарапшыға сауалнама. Сауалнамасы. 

сынамаларды іріктеу түсінігі. Стандартталған сауалнама. Сұхбат. Ауызша 

сұхбат талдау. 

Құжаттық зерттеу. Мазмұны талдау ерекшеліктері. Бақылау. Ерекшеліктері 

байқау. Эксперимент. 

  

Қазіргі әлемдегі саяси процестерді зерттеу үшін шет (ағылшын) 

тілін пайдалану Шет тілінде «әлемдік саяси процесс», «саяси даму», «саяси 

жаңғырту», «жаһандану» категорялары.   

Саяси процестердің түрлері және маңызы. Саяси процестің құрылымы 

мен акторлары. Саяси өзгерістер және олардың түрлері. Саяси өзгерістің 

көздері мен нысандарының әртүрлілігі. Саяси процестердің типологиясы. 

Саяси процестерді талдау үшін әдіснамалық тәсілдер. Саяси процестің жүзеге 

асуының  негізгі сатысы, құрылымы, принциптері мен ерекшеліктері. Саяси 

процестің жүзеге асу тәртібі. Қазіргі заманғы саяси процестердің динамикасы. 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 
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1. Кәсіби шет тілінде саясаттанудың мамандық аясы  

2. Саяси түсініктер мен санаттарды шет тілінде ұғыну үшін кәсіби саяси 

сөздіктер пайдалану 

3. Шет тілінде кәсіби саяси терминологияны қалыптастыру 

4. Шет тілінде белгілі саясаттанушылар еңбектеріндегі саяси субъектілер 

5. Саяси жүйе мен институттарды зерттеу үшін арнайы кәсіби-бағытталған 

материал 

6. Саясаттану зерттеулер бағдарламасын әзірлеу үшін кәсіби шет 

тіліндегі терминология 

7. Ззерттеу әдістерін таңдау үшін кәсіби шет тілі саяси материалды пайдалану 

8. Кәсіби шет тілін игерудегі ауызша және жазбаша аударма 

материалдарды пайдалану 

9. Кәсіби шет тілінде саяси мәтіндерді  академиялық жазудың әртүрлі жазбаша 

формасында талдау  

10. Шет тілінде кәсіби коммуникациясының  ауызша мәлімет, 

презентация, баяндама  түрлері 

11. Әлемдегі  және Қазақстан Республикасындағы  қазіргі заман саяси 

үрдістерді шет тілінде зерттеу  

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

(ағылшын тілінде баяндау ) 

 

1. Сөздіктерді пайдалану негізінде кәсіби шет тілінде саяси терминдерді 

құрастыру 

2. Негізгі саяси парадигмалардың кәсіби шет тілінде  қысқаша 

сипаттамасы 

3. М. Вебердің «Саясат бейіндік жіне кәсіп» атты  ерекше 

саясаттанушылық еңбегіне реферат  

4. Шет тілінде билік және биліктік қатынас мәселелері бойынша ғылыми 

мақалаға аннотация   

5. Кәсіби шет тілінде  Қазақстан қоғамының маңызды  әлеуметтік 

мәселелеріне эссе  

6. Кәсіби шет тілінде терминология  пайдална отырып сарапшылық 

сауалнама құрастыру 

7.  Студенттік конференцияға қатысу үшін Қазақстан қоғамындағы саяси 

реформалар бойынша  кәсіби шет тілінде ғылыми мақала жазу  

8. Алдағы ғылыми конференцияға ақпараттық хаттың мәтінін дайындау 

 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

(ағылшын тілінде баяндау ) 
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1. Әлеуметтік-гуманитарлық ғылым жұйесіндегі саясаттану 

ғылымының орны мен рөлін   ғылыми мақала мен монографиядан ауызша 

немесе жазбаша түрінде шет тілінде жеткізу  

2. Саясаттану терминологиялық сөздікті шет тілінде құрастыру және 

презентациялау 

3. Саяси теориялардың мазмұнын презентациялау (Э.Дюркгейм, 

М.Вебер, П.Штомпка, Ч. Мерриам, Д. Истон, Г. Алмонд және т.б.) 

4. Нақты елдің саяси өмірінің ерекшелігін айқындайтын шетел 

кәсіби журналдарынан мақала мазмұнын аударып жеткізу 

5. «Қазақстан қоғамының саяси институттары» тақырыбында шет 

тілінде ғылыми басылымдарының библиографиясын дайындау 

6. Шетел кәсіби терминология негізінде таңдау бойынша бір елдің 

әлеуметтік-саяси жағдайының сараптама нәтижесін презентациялау   

7. Шетел кәсіби терминология негізінде кәзіргі заман келбетін 

сипаттау 

8. Әлемдегі күштердің бүгінгі арасалмағындағы Қазақстанның 

ұлттық мүддесін шет тілінде анықтау 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Кунанбаева С.С, Кармысова М.К. и др. Концепция развития 

иноязычного образования Республики Казахстан. Алматы, 2010. 

2. Кунанбаева C.C. Теория и практика современного иноязычного 

образования. Алматы, 2010.  

3. Introductory Guide to the Common European Framework of Reference 

(CEFR) for English Language Teachers. Cambridge University Press. - 2013. 

4. Harding К. English for Specific Purposes. Oxford University Press. - 2009. 

5. Anthony Manning. English for Language and Linguistics. Garnet 

education. – 2008.  

6. Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden. English File. From 

Intermediate to Upper-Intermediate. Third edition. – Oxford University Press. - 

2013. 

7. Фрейдина Е.Л. Основы публичной речи. Learning to Speak in Public : 

учебное пособие для вузов / Е.Л. Фрейдина. – М. : Владос, 2007. – 134 с. 

8. Кристалл Д. «English as a Global Language». – Cambridge, New York, 

Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo, 2003 

 

Қосымша: 

1. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. С указателями 

языковедческих терминов на французском, немецком, английском и 

итальянском языках. – М: УРСС, 2004. 

2. R. Harrison, S. Philpot, L. Curnick. New Headway Academic Skills. 

Reading, Writing, and Study Skills. Oxford University Press. - 2009. 
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3. Arline Burgmeier, Lawrence J. Zwier, Bruce Rubin, Kent Richmond.  

Inside Reading. The Academic Word List in Context. Pre-Intermediate to Advanced. 

Oxford. - 2009.  

4. Elizabeth Sharman. Across Cultures. Culture, literature, music, language. 

Longman. - 2004 

5. J.Lyons. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge University 

Press. - 1999.  

6. Murphy Raymond. Essential Grammar in Use. Intermediate. Cambridge 

University Press. – 2010. 

7. British National Corpus: http://www.natcorp.ox.ac.uk  

8. The Corpus of Contemporary American English (COCA): 

http://www.americancorpus.org 

 

Ескерту: Жоғары оқу орны пәннің жұмыс бағдарламасының әдебиеттер 

тізімін керекті оқулықтар мен оқу құралдарымен толықтыра алады.  
 

 

 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://www.americancorpus.org/
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ST1203 – САЯСАТ ТЕОРИЯСЫ 

 

Көлемі 4 кредит 

 

Авторлар: 
Саитова Н.А. – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың философия және 

саясаттану факультетінің саясаттану және саяси технологиялар 

кафедрасының доценті  

Сейсебаева Р.Б. – саяси ғылымдарының кандидаты, саясаттану 

кафедрасының доцент қызметін атқарушы   

 

Пікір жазғандар: 

Мұсатаев С.Ш. – саяси ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің философия және саясаттану факультетінің 

саясаттану және саяси технологиялар кафедрасының профессоры  

Жандосова Ш.М. – PhD докторы, Философия, саясаттану және дінтану 

институтының ғалыми хатшысы  

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Ежелгі грек ойшылы Аристотель айтқандай саясат  адамзат өмірінің 

айнымас бөлігіне айналды. Ол адам табиғатының ұжымда, мемлекетте және 

басқа адамдармен, мемлекеттік инститтуттармен қарым-қатынасқа түсе 

отырып өмір суруге деген талпынысының негізінде жатыр.  

«Саясат теориясы» оқу пәні студент-саясаттанушыларға саясаттың 

мәнін қоғамдық құбылыс  ретінде танып, оның құрылымдық элементтерін 

микро- және макродеңгейде айқындап, ішкі және сыртқы байланыстар, әртүрлі 

саяси жүйелерде әрекет ететін негізгі тенденциялар  мен заңдылықтар 

анықтауға, саясаттың әлеуметтік объективті критерийлерін дайындауға  

мүмкіндік береді. Курсты меңгеру үшін қазіргі саяси ғылымның күйін, 

Қазақстан мен әлемдегі саяси процесс дамуының ерекшеліктері мен саяси 

өмірді фундаменталды түрде талдай алу қабілеті керек.  

Негізгі біліктілік 

 «Саясат теориясы» атты пән студентке төмендегілерді білуге мүмкіндік 

береді:  

- білім жүйесіндегі саясат теориясының арнайы ғылым және оқу пәні  

ретіндегі орнын, оның объектісі, пәні және зерттеу әдістерінің ерекшеліктерін; 

- саясат туралы білімнің маңызды кезеңдері мен шығу тарихын; 

- негізгі саяси ілімдер, саясаттың концепциялары мен теорияларын, 

билік, саяси инстиут,  саясаттағы тұлғалар, саяси процестер, әлемдік саясат 

және халықаралық қарым-қатынасты; 

-  саясат дамуының және әрекет етуінің заңдылықтары мен мәнін, қоғам 

өмірінің әртүрлі саласындағы рөлін; 
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- жаһандық әлеуметтік-саяси процесстердің субъектісі ретіндегі саяси 

инститтуттарды ұйымдастыру және олардың жұмыс жасау ерекшеліктерін; 

-  тұлғаның саясилануына әсер етуші факторлар мен саясаттанудың 

гуманизациясын. 

  Төмендегілерді жүзеге асыра алу: 
- саяси теория мәселелерін және негізгі категорияларын біліп, оны 

тәжірибеде қолдана білу;  

- саясаттанулық мектептер мен бағыттарға бейімделу, фактілерді 

бағалау және тануда жеке өзіндік әдіс қалыптастыру;  

- қазіргі саяси процестерді талдауда саяси ғылымның жалпы ғылымдық 

әдістері мен тәсілдерін қолдану; 

- саяси жүйелер мен процестердің өзара байланыстарын, өзара 

тәуеллділіктерін және заңдылықтарын анықтау; 

 - саяси ғылымның теориялық, қолданбалы, құндылықты аспектілерін 

анықтап, күнделікті өмірде және кәсіби саяси қызметте қабылданатын 

шешімдерді негіздеуде жүзеге асыру; 

 - қазіргі саяси жағдайға сай жаңа білімдерді меңгеріп, тәжірибеде 

қолдана білу. 

Келесі біліктіліктерді игеру: 

- саяси процестердің даму ерекшеліктеріне және Қазақстан 

Республикасының халықтары мен мемлекеттің  демократияға өту талдау 

жасау;  

- кәсіби ойлау, дұрыс талқылау және білімдерін қолдана білу; 

 - белсенді өмірлік ұстанымы бар, қоғамдағы адамдармен қарым-

қатынасты саяси-құқықтық ережелер арқылы  реттей алу. 

«Саясат теориясы» курсы «Саясаттану» мамандығы бойынша  пәндерді 

меңгерудің теориялық  және әдістемелік негізі болып табылады. 

Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: саяси жүйелер мен саяси режим, салыстырмалы 

саясаттану, халықаралық қатынастар теориясы, қолданбалы саясаттану. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ 

п/п 

Тақырыптың атауы 

 Кіріспе 

Саясат теориясы мен тарихының әдістемелік мәселелері 

1. Саясат - саясат теориясын зерттеудің нысаны ретінде. Пәні, ғылыми 

аппараты, саясат теориясының әдістемесі 

2. Саясат туралы білімнің дамуы және саясаттанудың ғылым ретінде 

қалыптасуы 

Қоғам және билік  

3. Билік теориясы және билік қарым-қатынастары 

Қоғамның саяси жүйесі және оның институттары 
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4. Саяси жүйе. Саяси режим 

5. Қазіргі демократия теориясы. Демократиялық өтпелі 

6. Сайлау мен сайлау жүйесі 

7. Мемлекеттің саяси институт ретінде шығу тегі мен даму 

теориялары 

8. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер теориясы. Саяси пәндер 

ретінде әлеуметтік және саяси ұйымдар мен қозғалыстар 

Саяси процестер 

9. Саяси шешімдер 

10. Саяси даму. Саяси модернизация және неомомодернизация 

теориясы  

11. Заманауи саясаттағы қақтығыстар теориясы мен дағдарыс 

жағдайлар 

Тұлға және саясат  

12. Саяси қатынастар мен процестердегі аясындағы тұлға 

13. Саяси мәдениет 

Әлемдік саясат пен халықаралық қатынастар 

14. Әлемдік саясатты зерттеу ғылыми бағыттар мен мектептер.  

15. Әлемдік қоғамдастықтағы Қазақстан Республикасының саясаты 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Саясат теориясы» курсы саясаттаың заманауи бағыттары мен саяси 

даму концепцияларын зерттеуге бағытталған.   

 «Саясат теориясы» пәнін оқытудың мақсаты саясаттың қалыптасу және 

қызмет ету заңдылықтарын зерттеу, демократиялық қоғамдағы 

қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатындағы кәсіби этика мен жоғарғы 

стандарттарға негізделген  кәсіби саясаттанушы-студенттерді тәрбиелеу. 

Курстың міндеттері: студенттерді саясат теориясының негізгі 

жетістіктерімен таныстыру; саясаттың қызмет ету механизмдері, құрылымы 

жөнінде ғылыми білім негіздерін қалыптастыру.  

 

САЯСАТ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫНЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Саясат саясат теориясының зерттеу объектісі ретінде. Саясат 

теориясының пәндік ауданы, ғылыми аппараты және әдістемесі. 

Саясат түсінігі. Саясат табиғатын, көлемін және мазмұнын түсіндірудегі 

әдістердің әр-түрлілігі. Саясат қоғамдық қатынастар мен адам қызметінің 

саласы ретінде. Саясаттағы мақсат пен құралдар. Ішкі және сыртқы саясат. 

Экономика және саясат. Әлеуметтік саясат, оның мәні және бағыты. Мәдениет 

және білім беру саласындағы саясат. Дін және саясат. Саясаттың гуманистік 

сипаты. 



27 

Саясат теориясының объектісі және пәні. Саяси ғылымның 

мультипарадигмальды сипаты. Саясат теориясының котегориялары, түсінігі, 

әдістері және функциясы. Теориялық және қолданбалы саясаттанудың қарым-

қатынасы. Әлеуметті-гуманитерлық білім жүйесіндегі саясаттанудың орны. 

Тұлғаның демократиялық саяси мәлениетін қалыптастыруда саясат теориясын 

оқытудың мәні.  

Саясат туралы білімнің дамуы және саяси ғылымның қалыптасуы 

Ежелгі Шығыс елдерінде саясат туралы ойлардың қалыптасуы. Ежелгі 

Греция мен Римнің саяси ойлары.Орта ғасыр мен Қайта өрлеу кезеңіндегі 

саясаттың интерпретациясы. Христиандық саяси доктрина. Жаңа Кезеңнің 

саяси доктриналары. Саясатты түсінудегі құқықтық дәстүр. Мемлекеттің 

сананың іске асуы ретінде. Демократия теориясы: жаңа идеал және үлгілердің 

көптігі. Саясат позитивизм контекстінде. 

Қазіргі заманғы саяси ғылымның қалыптасуы. ХХ-ХХІ ғ.ғ. негізгі саяси 

концепциялары. Саяси ойлар эволюциясының социоцентристік кезеңі. 

Рационалды бюрократия теориясы. Саяси тұрақтылық мәселесі. 

 

ҚОҒАМ ЖӘНЕ БИЛІК 

Билік және билік қарым-қатынастарының теориясы 

Биліктің мазмұны мен табиғатын анықтауға бағытталған негізгі 

теориялық әдістер. Биліктің қоғамдық мәні. Билік, үстемдік, заңдылық, бедел. 

Саяси ғылымдағы билік концепциясы. Билік  негіздері мен ресурстары. Билік 

ресурстарының типологиясы. Билік етудің принциптері, түрлері, әдістері. 

Саяси биліктің егемендігі мен заңдылығы. Заңдылықтың(легитимлілік) 

түрлері. Биліктің тармақталуы. Қазақстандағы билік заңдылығының мәселесі.  

Саясат субьектілері, олардың билік жүйесіндегі орны мен ролі. Адам 

саясат субьектісі ретінде. 

Қазақстанның қоғамдық-саяси құрылымы. Қазақстандағы саясаттың 

жаңа субьектілерінің қалыптасуының негіздері мен әлеуміттік базасы.  

 

ҚОҒАМНЫҢ САЯСИ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ИНСТИТУТТАРЫ 

Саяси жүйе теориясы. Саяси режим. 

Жүйе теориясының негізгі ережелері және жалпы әдістері. Саясатты 

зерттеудің жүйелі әдісі. Қазіргі саяси ғылымдағы саяси жүйелер жөніндегі 

негізгі түсініктер (интерпретация). Д. Истонның саяси жүйе жөніндегі 

теориясы. Г. Алмондтың саяси жүйені зерттеудегі мәдениеттік теориясы. 

Саяси К. Дойчтің саяси жүйе жөніндегі коммуникативті теориясы. Саяси жүйе 

биліктің қоғамдағы ұйымдастырылу және қызмет ету механизмі ретінде. 

Саяси жүйенің қызмет ету механизмі. Саяси жүйе құрылымы. Саяси 

жүйелердің типологиясы. Қазақстан Республикасының саяси жүйесі. Қазіргі 

заман саяси ғылымындағы саяси режимді интерпретациялау. Саяси режимнің 

элементтері мен белгілері. Саяси режимдердің түрлері. Қазақстандағы саяси 

режим, оның эволюциясы. 

Қазіргі заманғы демократия теориялары. Демократиялық өтпелі 
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Демократия түсінігі. Демократияның тарихи турлері, ежелгі дәуірден 

қазіргі уақытқа дейін демократиялық басқарудың теория мен модельдері: 

демократияның интергралистық  тұжырымдамасы; либералды демократия; 

қатысу демократия; элиталық демократия; консоциалды (consociational) 

демократия, плюралистік демократия; полиархия, өкілді демократия. 

Қоғамның демократиялық құрылымының әлеуметтік-экономикалық және 

қоғамдық-саяси алғышарттары. Демократиялық ұстанымдар мен рәсімдер. 

Демократиялық транзит. Демократияландыру Толқындары. Өтпелі қоғамдар 

ерекшеліктері. Демократияны нығайту. 

Сайлау және сайлау жүйелері 

Сайлау, қазіргі заманғы сайлау жүйесі, сайлау процесі: жалпы 

сипаттамасы. Көпше жүйесі. Мажоритарлық жүйе: артықшылықтары мен 

кемшіліктері. Пропорционалды сайлау жүйесі. Қорғаныш кедергілер 

тәжірибесі. Аралас сайлау жүйелері. 

Мемлекеттің саяси институт ретінде шығу тегі мен даму 

теориялары Мемлекет сипаты мен мәні. Мемлекет: шығу теориясы. 

Мемлекет ерекшеліктері мен құрылымы. Мемлекет қызметі. Мемлекеттің 

егемендігі. Конституция. Мемлекеттік билік. Мемлекет нысандары. Мемлекет 

құрылымы. Мемлекет түрлері. Выработка политического курса в условиях 

современных рисков Қазіргі қауіп-қатер жағдайдағы саяси бағдарлау. 

Жаңашыл динамикасы. Қазақстан Республикасы мемлекеті. Қазіргі 

Қазақстандағы демократиялық мемлекеттің қалыптасуы мен дамуы. 

Партия және партиялық жүйе теориясы. Қоғамдық-саяси ұйымдар 

және қозғалыстар саясаттың субъектілері ретінде 

Саяси күштердің  «мемлекет-қоғам» қарым-қатынастар 

құрылымындағы орны Саяси партиялардың пайда болуы және мәні. Партия 

саяси күштердің сан-алуандылығы ретінде. Партия және партиялық жүйенің 

даму кезеңдері. Қазіргі заман партологиясында саяси партиялардың белгілері. 

Қазіргі партиялардың пайда болу себептері, олардың табиғаты, қызметтері. 

Партиялардың типтері: классификацияның критерилері. М. Дюверже және 

Дж. Сартори бойынша партиялардың классификациясы. Қоғамдық-саяси 

ұйымдар және қозғалыстар саясаттың субъектілері ретінде. Қазақстан 

партиялық жүйесінің үлгісі: тарихы және қазіргі заман.  

 

САЯСИ ПРОЦЕСТЕР 

Саяси шешімдер. 

Саяси шешімдер саяси қызметтің негізі ретінде. Саяси шешімдер 

қабылдау процесінің құрылымы және ерекшеліктері. Саяи шешімдердің 

түрлері. Саяси шешімдерді қабылдаудың элитарлы-демократиялық және 

авторитарлық әдістері. Саяси шешімдердің субъекттері. Саяси шешімдерді 

қабылдау мен іске асырудағы тұлғаның рөлі. Саяси шешімді қабылдауда 
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болжам жасаудың мүмкіндіктері, техникасы және әдістері. Шешімнің 

ұтымдылық мәселесі. 

Саяси даму. Саяси модернизация және неомомодернизация 

теориясы 

Саяси даму. Саяси модернизация теориясы, оның эволюциясы мен саяси 

тәжірибемен байланысы. Саяси модернизацияның мақсаты мен белгілері, 

негізгі ерекшеліктері. Модернизацияның әлеуметтік факторлары. Саяси 

модернизацияда құндылықты жүйенің рөлі және мәні. Модернизациялық 

элита және оның типтері. Модернизациялық процесте дәстүрдің рөлі. 

Модернизациялық қоғамда саяси даму дағдарысы. Саяси модернизацияның 

теориясы мен тәжірибесінің заманауи түсінігі. Қазақстан Республикасындағы 

саяси модернизация. 

Саясаттағы қақтығыстар мен дағдарыс жағдайларының қазіргі 

теориялары 

Саясаттағы қақтығыстар мен дағдарыс жағдайларының рөлі мен орны. 

Қақтығыстардың тұжырымдамасы: Қақтығыс теориялары: О.Конт, 

Э.Дюргейм, Т.Парсонс, К.Поппер, Л.Козер, Р.Дарендорф. Ішкі, халықаралық 

және әлемдік қақтығыстардың ерекшеліктері, бағыттары, мазмұны мен қайнар 

көздері. Саяси қақтығыстардың даму деңгейлері. Саясатта қақтығыстардың 

алдын алудағы әлемдік тәжірибе. Посткеңестік кеңістіктегі саяси 

қақтығыстар.  

Саяси дағдарыстар, оның мәні.  

Қазақстандық қоғамда саяси тұрақтылық пен тұрақсыздық мәселесі, 

жалпы ұлттық мәмлеге келудегі жолдар.   

 

ТҰЛҒА ЖӘНЕ САЯСАТ 

Саяси қатынастар мен процестердегі тұлға 

Тұлға және қоғам. Э.Дюркгейм,  М.Вебер,  К.Маркс тұлға және қоғам 

арасындағы байланыс мәселесі туралы. Тұлғаның әлеуметтік-саяси рөлі. 

Тұлғаның құндылық бағдар жүйесіндегі саясат. Саясат саласында адамның іс-

әрекеті сан-алуан әлеуметтік өмірдің бөлігі ретінде. Тұлғаның саяси рөлдер 

типологиясы. Тұлғалық саяси позициясын білдіретін өзгешелік. Тұлға мен 

саясаттың даралығы. 

Мемлекет, қоғам және тұлға арасындағы қарым-қатынастарында 

адамның құқығы. Адам құқығының типологиясы, олардың кепілі. Адамның 

құқық саласындағы халықаралық ынтымақтастық. ҚР Конституциясында 

азаматтың және адамның құқы мен бостандығы туралы. 

Саяси мәдениет 

Саяси мәдениет теориясы. Саяси мәдениет ұғымы, мазмұны, 

құрылымдық компоненттері және функциялары.  Саяси мәдениет қоғамдық-

тарихи негіздің құрамдас бөлігі ретінде. Саяси мәдениеттің ұлттық мәдениет, 

ұлттық-тарихи, діни, ұлттық-психологиялық  дәстүрлермен, салттармен, 

стереотиптермен байланысы. Саяси мәдениет типологиясының мәселелері. 

Саяси мәдениет және саяси субмәдениет арақатынасы. Тұлғаның саяси 

әлеуметтенуінің механизмі.  
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Транзиттік қоғамның саяси мәдениеті. Посткеңестік мәдениетке тән 

сипаттар. Қазақстан Республикасындағы демократиялық саяси мәдениеттің 

қалыптасу сәселелері.   

 

 

 

 

ӘЛЕМДІК САЯСАТ ПЕН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР 

Әлемдік саясатты зерттеу ғылыми бағыттар мен мектептер.  

Әлем саяси жүйе ретінде. Әлемдік саясаттағы негізігі парадигмалар.  

Либералды парадигма: Дж.Локк, И. Кант, Ж.-Ж.Руссо, Дж.Ст.Милль, А. 

Смитт.  Неомарксистік парадигма: И. Валлерстайн, А.Франк. Дж. Дериан, 

Постмодернистік парадигма: Дж.Дериан, К.Т.Споландер, Дж. Гольштейн.  

Қазіргі халықаралық қатынастардың негізгі даму тенденциялары. 

Қауіпсіздік тұжырымдамасы.  

Мемлекеттің сыртқы саясаты: мақсаты, міндеті, мәні және қызметтері. 

Ішкі және сыртқы саясаттың өзара байланысы. Саясат және дипломатия.  

Әлемдік қоғамдастықтағы Қазақстан Республикасының саясаты  

Егеменді мемлекет ретінде Қазақстан Республикасының әлеуметтік-

экономикалық және саяси даму ерекшеліктері, сол сияқты әлемдік 

қауымдастыққа бірігу үшін оның потенциалды мүмкіндіктері. ҚР ұлттық-

мемлекеттік мүддесі мен сыртқы саясаттағы басымдықтары. Тұрғылықты 

халықтың геосаяси жағдайы мен этнодемографиялық құрамының 

спецификасы және сыртқы саяси бағытын қалыптастырудағы ерекшелігі. 

Қазақстан Республикасының әскери доктринасы. Қазақстанның ТМД 

елдерімен ынтымақтастығы. АҚШ және Еуропа елдерімен қарым-қатынасты 

дамыту. Қазақстан,  Орта және Таяу Шығыс мемлекеттері. Қазақстан және 

Орталық Азия.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Саясат теориясының пәні мен міндеттері  

2. Саясат табиғаты. Саясаттанудың негізгі парадигмалары 

3. Өркениет тарихында саясат туралы білімді дамытудағы негізгі 

кезеңдер 

4. Саяси билік – теориялық саясаттанудың орталық мәселесі  

5. Заманауи қоғам Конституциясы 

6. Адам саясат субъектісі ретінде  

7. Саяси лидерлік және саяси элита теориялары 

8. Қоғамның саяси жүйесі және саяси режимдер теориялары 

9. Демократия теориялсы, оның негізгі түрлері 

10. Сайлау және сайлау жүйелері  

11. Құқықтық мемлекет және азаматтық қоғам  

12. Саяси партиялар және партиялық жүйелер  
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13. Саяси іс-әрекет пен саяси қатысу  

14. Саяси коммуникация 

15. Саясатта қақтығыс және дағдарыс жағдайлары 

16. Дін және саясат 

17. Демографиялық үрдістер және саясат 

18. Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар 

19. Жаһандық әлемдегі Қазақстанның сыртқы саясаты 

20. Саясат пен болжамдау 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. «Саясат ғылымы нені және қалай зерттейді» тақырыбында 

дискуссияға дайындалып,  ғылым бөлімдері жайлы кесте құрастыру. 

2. Саяси ой дамуының кезеңдеріне сәйкес саяси ілімдерге арналған 

рефереат дайындау (студент таңдауы бойынша).  

3. «ҚР саясатты жүргізудегі билік бөлінісі және тепе-теңдік тежемелік 

принцип» ҚР Конституциясына талдау  

4. «Саяси лидер немесе саяси элита»тақырында эссе жазу 

5. «Берілген критерийлер бойынша саяси режимдерді талдау» бойынша 

аналитикалық кесте құрастыру 

6. «Қазақстанның партияларының идеялық-саяси бағыт-бағдары» оқу 

ойны бойынша анықтама-«визитка» презентациясын дайындау  

7. Саяси шешімнің бір түріне жоба жасау 

8. «Батыс-шығыс саяси мәдеиетінің құндылықтары мен бағыт-

бағдарлары» тақырыбына саяси шығарма жазу 

9. «Саясаттағы қақтығыстардың алдын алу» тақырыбына эссе жазу 

10. «Жаңа әлем тәптіп моделі» тақырыбына реферат жазу 

11. Саясат, саясаттану, саяси қызмет классиктер еңбектерінде 

(Конфуций, Н. Макиавелли, М.Вебер) 

12. А.Токвиль, Дж. Милль,  Дж.Мэдисон еңбектеріндегі демократия 

идеясы мен теориясының көрінісі. 

13. Саяси режимнің табиғаты мен негіздері  Х. Арендт, Д. Растоу, А. 

Лейпхард еңбектерінде 

14. Н.Назарбаев еңбектеріндегі егеменді Қазақстан саяси биліктің 

қалыптасуы мен дамуы 

15. Әлемдік саясат заңдары Х.Дж. Макиндер, С. Хантингтон, З. 

Бжезинский еңбектерінде 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

Келесі еңбектердің негізгі идеялары мен концептуалдық бағыттарын 

талдаңыз: 



32 

1. Вебер М. Саясат беімділік әрі кәсіп //Әлемдік саяси ой Антологиясы. 

– Алматы, 2007. 

2. Конфуций Лунь Юй  //Әлемдік саяси ой Антологиясы. – Алматы: 

Мәдени мұра, 2005 – 2009 

3. Токвиль А. Демократия туралы  //Әлемдік саяси ой Антологиясы. – 

Алматы: Мәдени мұра, 2005-2009. 

4. Милль Дж.С. «Өкілі Үкімет туралы ойлар» //Әлемдік саяси ой 

Антологиясы. – Алматы: Мәдени мұра, 2005-2009. 

5. Мэдисон Дж. «Болашаққа хат» //Әлемдік саяси ой Антологиясы. – 

Алматы: Мәдени мұра, 2005-2009. 

6. Арендт Х. «Тоталитаризмнің қайнар көзі"» //Әлемдік саяси ой 

Антологиясы. – Алматы: Мәдени мұра, 2005-2009. 

8. Лейпхард А.  «Көпқұрылымды қоғамдардағы демократия» //Әлемдік 

саяси ой Антологиясы. – Алматы: Мәдени мұра, 2005-2009. 

9. Дюверже М. «Саяси институттар мен конституциолялық құқық» 

//Әлемдік саяси ой Антологиясы. – Алматы: Мәдени мұра, 2005-2009. 

10. Дюверже М. «Саяси партиялар». //Әлемдік саяси ой Антологиясы. – 

Алматы: Мәдени мұра, 2005-2009. 

11. Лебон Г. «Халықтар мен бұкараның психологиясы» //Әлемдік саяси 

ой Антологиясы. – Алматы: Мәдени мұра, 2005-2009. 

12. Хайек Ф. «Құлдыққа бастар жол». //Әлемдік саяси ой Антологиясы. 

– Алматы: Мәдени мұра, 2005-2009. 

13. Хантингтон С. «Өркениеттер қақтығысы» //Әлемдік саяси ой 

Антологиясы. – Алматы: Мәдени мұра, 2005-2009. 

14. Бжезинский З. «Ұлы шахмат тақтасы» //Әлемдік саяси ой 

Антологиясы. – Алматы: Мәдени мұра, 2005-2009. 

15. Назарбаев Н. «Қазақстан жолы» - Қарағанды, - 2006. -372б. 

16. Дарендорф Р. «Әлеуметтік жанжал теориясының элементтері» 

//Әлемдік саяси ой Антологиясы. – Алматы: Мәдени мұра, 2005-2009. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1.Байдельдинов Л.А.Теориялық саясаттану – Оқулық. Алматы, 2005 

2. Мусатаев С.Ш. Саяси  тарихы  -  495с. 

3. Истон Д. Саясатты жүйлік талдау категориялары //Әлемдік саяси ой 

Антологиясы. – Алматы,2005. 

4.Назарбаев Н.А. Казахстан-2030. Процветание, безопасность и  

улучшение благосостояния  всех  казахстанцев: Послание Президента страны 

народу Казахстана. - Алматы,  1997. 

5. Лейпхарт А. Көпқұрылымда қоғам және демократия //Полис 1992 № 

1-2 

6. Парсонс Т. Қазіргі қоғам жүйелері //Әлемдік саяси ой Антологиясы: 

Мәдени мұра, 2005 - 2009. 
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7. Вебер М. Саясат беімділік әрі кәсіп //Әлемдік саяси ой Антологиясы. 

– Алматы,2007. 

8. Конфуций. Лунь Юй  ///Әлемдік саяси ой Антологиясы. – Алматы: 

Мәдени мұра,,2005 - 2009. 

9. Макиавелли Н. Патша //Әлемдік саяси ой Антологиясы. – Алматы: 

Мәдени мұра,,2005 - 2009. 

10. Токвиль А. Демократия туралы  //Әлемдік саяси ой Антологиясы. – 

Алматы: Мәдени мұра,2005-2009. 

 

Қосымша: 

1. Хантингтон С. Демократиялық үрдістің болашағы: экспансиядан 

демократияға //МЭи МО. – 1995.  №10 

2. Хантингтон С. Өркениеттер қақтығысы //Полис. 1994.- № 1 

3. Лебон Г. Халықтар психологиясы. - М., Астрель, 1995 

4. Бжезинский З. Геостратегия для Евразии. М., - 2013 

5. Дюверже М. Партия саясаты және қысым топтар Әлемдік саяси ой 

Антологиясы. – Алматы: Мәдени мұра, 2005 - 2009. 

6. Милль Дж. Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т.II. 

Зарубежная политическая мысль. ХХ в. М.: Мысль, 1997. С. 632-633. 

7. Аренд Х. Демократия и тоталитаризм. - М., 1993 

8. Растоу Д. Демократияға өту: динамикалық модель құлшынысы 

//Полис 1996 № 5. 

9. Хайек Ф. Құлдыққа бастайтын жол // Вопросы философии 1990 №11 

10. Валлерстайн И. Анализ политических систем и ситуации в 

современном мире.- С-П, 2001. 
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SIT 1204 – САЯСИ ІЛІМДЕР ТАРИХЫ 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар: 

Мұсатаев С.Ш. – саяси ғылымдарының докторы, саясаттану және 

саяси технологиялар кафедрасының профессоры 

Ким Л.М. – философия ғылымдарының кандидаты, саясаттану және 

саяси технологиялар кафедрасының доценті 

 

Пікір жазғандар: 

Симтиков Ж.Қ. – саяси ғылымдарының докторы, Абай атындағы 

Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің  Халықаралық қатынастар 

кафедрасының меңгерушісі 

Әбдіғалиева Г.Қ. – философия ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің саясаттану және саяси 

технологиялар кафедрасының профессоры 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Саяси ілімдер тарихы» – саясаттанушы-студенттерді оқытып дайындау 

жүйесіндегі негізгі курстардың бірі, ол әлеуметтік және гуманитарлық 

ғылымдардың ішінде ерекше орын алады, өйткені адамзат қоғамының 

эволюциясы барысындағы саяси ілімдердің қалыптасуы мен дамуының тарихи 

процесін білуді қамтамасыз етеді, әлеуметтің өмірі мен қызметінің барлық 

салаларындағы қарама-қайшылықтармен астасып жатқан түрлі идеяларды, 

көзқарастарды, тұжырымдамаларды талдауға мүмкіндік береді. 

«Саяси ілімдер тарихы» өзге де саясаттанулық пәндермен өзара 

әрекеттесе отырып, заманауи біліктілік талаптары мен интеллектуалды, 

жалпымәдени және гуманитарлық дайындық талаптарына сәйкес келетін 

болашақ саясаттанушы мамандарды даярлауды қамтамасыз етеді.  

«Саяси ілімдер тарихы» курсы «05В50200 – Саясаттану» мамандығының 

негізгі пәндер циклына (міндетті  компонент) кіреді.  

Бұл пәнді оқып игеруге қажетті ілімдерді, қабілет пен дағдыны 

қалыптастырушы алғышарт пәндердің қатарында «Қазақстан тарихы», «Адам 

және қоғам» пәндері кіреді.  

Құзіреттер (оқыту нәтижелері) 

Білуі керек: 

- саяси ілімдердің даму заңдылықтарын, принциптерін, түсініктік 

аппаратын, ғылымның қалыптасу тарихын сипаттаудың дәстүрлі тәсілдерін; 

- әлеуметтік-саяси пәндер жүйесіндегі саяси ілімдер тарихының 

орнын; 

- саяси ілімдер дамуының негізгі кезеңдері мен оның адамзат 

қоғамының даму тарихымен байланысын. 
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Жасай алуы керек: 

- саяси ойдың дамуының негізгі кезеңдерін айқындау мен оның 

адамзат қоғамының даму тарихымен байланысын айқындау; 

- еуропалық және отандық саяси ойдың мәселелерін еркін 

бағдарлай алу; 

- түрлі саяси күштердің идеологиясын бейнелейтін саяси ілімдердің 

мәні мен мазмұнын объективті бағалалау. 

Дағдылары болуы керек: 

- курста көрсетілген түрлі саяси-философиялық талдау стильдерін 

зерделеуге негізделген  саяси-философиялық ойлау; 

- заманауи саясаттанулық талдау үшін қызықты болып табылатын 

бұрынғы мен қазіргінің әлеуметтік-саяси шынайылықтарын салыстырмалы-

тарихи талдау; 

- тарихи процестің түрлі кезеңдеріндегі саяси, теориялық және 

практикалық іс-әрекеттің өзара байланысын айқындау. 

Пререквизиттер: жоқ. 

Постреквизиттер: Қолданбалы саясаттану, Салыстырмалы саясаттану, 

Саясат теориясы, Саяси технологиялар, Саяси күрес пен бәсекелестік т.б. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атауы 

 Ежелгі заманнан бастап ХVII ғ. Дейінгі аралықтағы саяси 

көзқарастардың генезисі мен дамуы 

1 Саяси ілімдер тарихы ғылым және пән ретінде ретінде 

2 Ежелгі Шығыстың құл иеленуші мемлекеттеріндегі саяси ілімдер. 

3 Ежелгі Грецияның саяси ілімдері. 

4 Ежелгі Римнің саяси ілімдері. 

5 Орта ғасырлардағы саяси ілімдер (Батыс Европа). 

6 Арабтық Шығыс елдерінің саяси ойлары (орта ғасырлар). 

7 Қайта өрлеу дәуірінің саяси идеялары. 

 Реформация дәуірінен бастап қазіргі кезге дейінгі саяси ойдың 

тарихы 

8 Реформация кезеңінің саяси ойлары. 

9 XVII ғасырдағы Голландиядағы саяси ілімдер 

10 XVII ғ. Англиядағы саяси идеялар 

11 Европалық Ағартушылық дәуірінің саяси идеялары 

12 Тәуелсіздік үшін күрес кезеңіндегі АҚШ саяси ілімі 

13 XVIII ғ. аяғы–XIX ғ. басындағы Германиядағы саяси ілімдер 

14 

 

ХIХ ғ. –ХХ ғасыр басындағы батыс европалық саяси ойдың негізгі 

бағыттары 

15 ХХ-ХХI ғасыр басындағы саяси ілімдер  

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
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Кіріспе 

Саяси ілімдер тарихы – адамзаттың рухани мәдениетінің құрамдас 

бөлігі, түрлі елдер мен қилы тарихи кезеңдердерде өмір сүрген, саяси 

мәселелерін зерттеген ойшылдардың бір орталыққа шоғырланған тәжірибесі. 

Саяси ілімдер тарихы саяси, заң және өзге де әлеуметтік ғылымдар 

саласындағы ғылыми болжам жасау мен футурологияның, заманауи ғаламдық 

мәселелерді зерттеудің іргетасы болып табылады.  

Пәннің мақсаты – әлемдік саяси ойдың қайнар бастауларынан бастап 

бүгінгі күнге дейінгі аралықтағы тұжырымдамаларды, теориялар мен 

тұлғалардың сан-алуан түрлерін біртұтас жүйелі мазмұндау. 

Пәннің міндеттері:  

- саяси ілімдер тарихын әлемдік тарихи процестегі әлеуметтік-саяси 

ойдың дамуының органикалық құрамдас бөлігі ретінде зерделеу;  

- саяси ілімдер тарихының негізгі түсініктік  аппаратын игеру; 

- саяси ойдың дамуының негізгі кезеңдерін мазмұндық ұштастырып 

сабақтау; 

- заманауи саяси ілімнің классикалық өзегін құрайтын тұжырымдардығ 

ілімдерді, теорияларды оқып үйрену. 

Саяси ілімдер тарихының нысаны түрлі тарихи кезеңдердегі саяси өмір 

туралы көзқарастардың эволюциясы мен мемлекеттердің, қоғамдар 

мәдениеттердің әр-алуан типтерінің саяси мәдениеттерінің теориялық 

ресімделген элементтері болып табылады. 

Саяси ілімдер тарихының пәні – түрлі кезеңдердің саяси ілімдері, 

олардың генезисі, дамуы мен қазіргі заманмен байланысы.  

Саяси ілімдер тарихы жалпы ғылыми тәсілдер (анализ және синтез, 

индукция мен дедукция, аналогия, моделдеу және т.б.) мен шынайылықты 

танудың әдістеріне (жүйелі, құрылымдық-функционалды, тарихи, 

салыстырмалы және т.б.) сүйенеді, сонымен қатар, гуманитарлық пәндерде 

жиі қолданылатын әдістерді (контент-анализ, кейс стади, әлеуметтік 

сауалнама, анкета жүргізу және т.б.) де пайдаланады. 

Саяси ілімдер тарихы саясаттану, тарих, әлеуметтану, логика, 

философия, мәдениеттану, экономика, юриспруденция, сондай-ақ, риторика, 

көсемсөз өнері және т.б. іргелі пәндермен тығыз байланысты. Саясаттанулық 

пәндер бірлестігінде «Саяси ілімдер тарихы» жетекші орын алады. 

Саяси ойдың пайда болуы өркениет тарихындағы жетекші саяси 

институт саналатын, билікті ерекше ұйымдастырудың түрі болып табылатын 

мемлекеттің қалыптасуымен тығыз байланысты.  Кез келген идеялар мен 

ілімдердің даму тарихы, оның ішінде саяси ойдың дамуы білім мен 

тәжірибенің жай ғана жиынтығы емес, яғни, бірқалыпты түзу сызықты 

процесс емес, тек қана қоғамды мемлекеттік басқарудың тікелей іс-тәжірибесі 

ғана қоғамдық қатынастардың ерекше саласы саналатын саяси өмір туралы 

алғашқы теориялық ой түю мен қорытынды жасауға мүмкіндік берді.  

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
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ЕЖЕЛГІ ЗАМАННАН БАСТАП ХVII Ғ. ДЕЙІНГІ АРАЛЫҚТАҒЫ 

САЯСИ КӨЗҚАРАСТАРДЫҢ ГЕНЕЗИСІ МЕН ДАМУЫ 

Саяси ілімдер тарихы ғылым ретінде. 

Саяси ілімдер тарихы – әлемді, мемлекетті, билікті, саясатты, адамның 

саяси мінез-құлқын қазіргі заманғы ғылыми тұрғыдан танып-білудің маңызды 

қайнар көзі мен жауапты бөлімі. Қоғамдық ғылымдар құрылымындағы саяси 

ілімдер тарихының орны.  

Саяси ілімдер тарихының пәні мен әдістері.  

Саяси ілімдер тарихының, теория мен тарихтың, мемлекеттің, 

саясаттанудың, салалық мемлекеттік-құқықтық пәндердің тарихының 

арақатынасы. Саяси ілім ұғымы. Саяси ілімдердің әдіснамасы. Саяси 

доктриналарды бағалаудың критерилері. Курстың құрылымы. 

Саяси ілімдер тарихы саяси, заң және өзге де әлеуметтік ғылымдар 

саласындағы ғылыми болжам жасау мен футурологияның, заманауи ғаламдық 

мәселелерді зерттеудің іргетасы.  

 

Ежелгі Шығыстың құл иеленуші мемлекеттеріндегі саяси ілімдер. 

Ежелгі Шығыстағы мемлекеттіліктің қалыптасуының ерекшеліктері мен 

өзгешеліктері. Ежелгі Египет пен Вавилонның құл иеленушілерінің саяси 

идеологиясы. Фараондарға табыну. «Птахотептің (Птаххетепа) ілімдері» мен 

«Гераклиополь патшасының өзінің ұлына айтқан ақылы». «Ипусердің 

(Ипувер) айтқандары». Ежелгі Вавилонның құл иеленушілерінің саяси  

идеяларындағы билік пен заңның құдайлық сипаты. Хаммурапи заңдары. 

Үндістандағы брахманизм идеологиясы. Ману заңдары. Каутильдің 

Артхашастрасы. Буддизм еретикалық, антибрахмандық тағым және бірінші 

әлемдік дін ретінде. Ежелгі  Қытайдың идеологиясы. Конфуций. Даосизмнің 

негізгі идеялары. Мо-Цзының ілімі. Ежелгіқытайлық легизм. «Фацзя» мектебі 

мен оның өкілдерінің көзқарастары. 

 

Ежелгі Грецияның саяси ілімдері. 

Гректік саяси мәдениеттің шығыстықтан айырмашылықтары.  Ежелгі 

гректік саяси ойдың қалыптасуы мен дамуының үш кезеңі. Қоғам, билік, 

жердегі адамның орны туралы мифологиялық көзқарастардан арылу. Жеті 

данышпан. Солонның саяси идеалы. Пифагор мен пифагорлықтар. 

Гераклиттің саяси көзқарастары. Демокриттің антикалық философиясындағы 

материалистік бағыт. Софистердің саяси ойларындағы жаңашылдық. 

Пифагор: «адам – барлық заттың өлшемі». Сократ пен оның  демократияға 

қатынасы. Платон – объективті идеализмнің философиялық жүйесін құраушы. 

Платонның үлгілі мемлекеті. Платонның «Мемлекет» және «Заңдар» атты 

шығармалары. Аристотельдің саяси тұжырымдары: «Адам – саяси тіршілік 

иесі (жануар)». «Саясат», «Афиналық полития», «Этика». Аристотель басқару 

түрлері туралы. Эпикур мемлекеттің туындауы мен мәні туралы. Стоиктердің 

саяси ойлары. Полибий мемлекет түрлерінің айналысы жайлы. 

 

Ежелгі Римнің саяси ілімдері. 
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Таптар мен түрлі әлеуметтік топтардың  теке-тіресуі Ежелгі Римдегі саяси  

идеологиялардың түрлі бағыттарының қалыптасуының қайнар көзі ретінде. 

Ағайынды Гракхтардың саяси идеялары. Тит Лукреций Кар – құл иеленушілік 

демократияның идеологы. «Заттардың табиғаты туралы» ілім. Марк Туллий 

Цицерон құл иеленушілік демократияның идеологы ретінде жазған 

«Мемлекет туралы» және «Заңдар туралы» еңбектері. Цицерон мемлекеттің 

түрлері мен құлдықтың табиғаты туралы. Римдік стоиктер: фатализм ілімі. 

Христианшылдық. Алғашқы христиандардың саяси идеологиясы. 

Христианшылдықтың эволюциясы. Христианшылдық іліміндегі әлем, адам, 

билік. Ерте еретиктік қозғалыстардың саяси идеялары. Монтанизм. 

Эбиониттер. Гностиктер. Әулие Августиннің саяси ойлары. «Құдайшыл қала 

туралы» шығарма. 

 

Орта ғасырлардағы саяси ілімдер (Батыс Европа). 

Феодалдық саяси ойдың негізгі белгілері мен ерекшеліктері. 

Ортағасырлық саяси ойды кезеңдерге бөлу. Христианшылдық дін және 

римдік-католиктік шіркеу. Ортағасырлық діни дүниетанымның тереңдеуі. 

“Екі қылыш” теориясы шіркеудің саяси ұмтылыстарының негіздемесі ретінде. 

Феодалдық қоғамның әлеуметтік жіктелуі. Үстемдік етуші шіркеулік және 

зайырлы феодалдардың саяси көзқарастары. Бұқара шаруалар және олардың 

идеологтары. Фома Аквинскийдің мемлекет пен билік туралы ілімі. Жеке 

меншік пен бостандық туралы ойлар. Томизм және неотомизм. Бюргерлік 

идеологиясының туындауы. Марсилий Падуанский, оның билік пен 

мемлекеттің шығуы туралы жаратылыстық-тарихи тұжырымдамасы. Халық-

суверен туралы ойшылдардың идеялары. Дантенің әлемдік монархия туралы 

идеалы. Әлемдік үстемдікке ұмтылысқа қарсы тұжырымдар. Қалалық 

мәдениеттің ерте кезеңінің дамуында Данте қалалық буржуазияның идеологы 

ретінде. Ортағасырлық ересьтердің әлеуметтік-саяси мазмұндағы ойлары. 

Вальденстер. Құдайшылдық. Патарендар. Альбигойцтар. Табориттер. 

Богемдік ағайындылар. Англиядағы лоллардтың қозғалысы. Джон Уиклиф. Ян 

Гус. 

 

Арабтық Шығыс елдерінің саяси ойлары (орта ғасырлар). 

Арабтық Шығыс елдеріндегі феодализмнің дамуы мен саяси 

идеологиялардың дамуының ерекшеліктері. Ислам – ортағасырлық 

Шығыстағы маңызды діни-саяси идеология. Теократизм Құранның саяси 

идеяларына тән сипат. Суннизм мен Шиизм. Хариджиттер мен исламистердің 

дүниетанымдары. Әбу ан-Насыр әл Фараби араб философиясының атасы 

ретінде «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы», 

«Мемлекеттік қайраткердің нақыл сөздері», «Азаматтық саясат» тракттары. 

Әл Мавардидің, Ибн Синаның, Ибн Рушдтың, Ибн Халдунның саяси ойлары 

 

Қайта өрлеу дәуірінің саяси идеялары. 

Қайта өрлеу – қоғам, билік, саясат туралы адамзаттың көзқарасындағы 

ұлы прогрессивтік төңкеріс. Адамның тағдыры, жеке тұлғаның бағасы туралы 
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идеялар; әрбір жеке адамның автономиясы. Қайта өрлеудің гуманизмі. 

Колюччо Салюти – азаматтық гуманизмнің негізін салушы. Леонардо Бруно 

Аретино. Германиядағы  гуманизм саяси идеясының негізін қалаған Ульрих 

фон Гуттен. Н. Макиавеллидің зайырлы саяси доктринасы. «Тақсыр», «Тит 

Ливияның бірінші декадасы туралы ойлар», «Флоренция тарихы». 

Мемлекеттік егемендіктің буржуазиялық теориясының туындауы. 

Франциядағы абсолютизм идеологиясы. Жан Боден мемлекеттік биліктің 

суверендігі идеясының негізін қалаушы. Жоғарғы билік пен оның қасиеттері 

туралы ілім. Басқарудың “араласх” формаларын жаратпау. Жан Боденнің 

қоғамдық даму мен мемлекет формаларының айналып келуі туралы 

көзқарастары. XVI-VII ғғ.  европалық утопиялық социализмнің саяси 

идеялары. Томас Мордың «Утопиясы» мен Томазо Кампанелланың «Күн 

қаласы». 

 

РЕФОРМАЦИЯ ДӘУІРІНЕН БАСТАП ҚАЗІРГІ КЕЗГЕ ДЕЙІНГІ 

САЯСИ ОЙДЫҢ ТАРИХЫ 

Реформация кезеңінің саяси ойлары. 

Реформация – католиктік шіркеудің іліміне, шіркеу мен феодалдық 

саяси тәртіпке қарсы күрестің діни-саяси идеологиясы, бірінші (Ф. Энгельс 

бойынша) буржуазиялық революция. Реформацияның жақтастарының екі 

лагері. Германиядағы халықтық реформация мен шаруалар соғысының саяси 

ағымдары. Шаруа-плебейлік лагердің лидері – Томас Мюнцердің әлеуметтік 

және саяси-құқықтық көзқарастары. Реформацияның діни-саяси бағытының  

идеологы – Мартин Лютердің саяси ойлары. Жан Кальвин – «құдай адамның 

өмірін маңдайына жазып қояды» деуші догмат, оның шаруа-плебейлік 

ересьтерге қатысты зұлым доктринасы, мемлекеттегі басқару формалары 

туралы  ойлары. 

 

XVII ғасырдағы Голландиядағы саяси ілімдер. 

Голландия – буржуазиялық билік пен буржуазиялық республика орнаған 

бірінші  Европа елі. Гуго Гроций – саяси ойшыл, мемлекет пен құқық жайлы 

ерте буржуазтялық ілімнің, табиғи және халықаралық құқықтың 

рационалистік доктринасының негізін салушы. Оның «Соғыс пен бейбітшілік 

құқығы туралы», «Кен өндіру құқығы туралы», «Ежелгі заман және  Бабайлық 

республиканың құрылысы, саясат, басқару формалары туралы, әділетті және 

әділетсіз соғыстар туралы» атты еңбектері. Барух (Бенедикт) Спинозаның 

саяси доктриналары. Оның «Саяси трактаты». Адам мен мемлекет – 

табиғаттың бөлігі. Адамдардың әлеуметтік өзара әрекеттесуінің себептері мен 

көріністері туралы психологииялық баяндау. Спиноза мемлекеттің формалары 

мен басқару түрлері, мемлекетаралық қатынастар туралы.  

 

XVII ғ. Англиядағы саяси идеялар. 

Англиядағы буржуазиялық революция мен оның ерекшеліктері: 

индепенденттердің саяси талаптарының ерекшелігі. Джон Мильтон. 

Левеллерлік саяси идеялары. Джон Лилберн. Диггерлер мен олардың 
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идеологы Джерард Уинстэнли. Ағылшындық ойшыл Томас Гоббстың саяси 

концепциялары. Оның: «Азамат туралы», «Философия негіздері», «Левиафан» 

шығармалары. Джон Локк әлеуметтік компромисстің идеологы. «Мемлекеттік 

басқару туралы екі трактат». Мемлекеттің туындауы туралы теория. 

Мемлекеттің мақсаты. Басқару формалары мен меншікке қатысты ойшылдың 

идеялары. Джон Локк билік бөлінісі мен халық суверенитеті туралы.  

 

Еуропалық Ағартушылық дәуірінің саяси идеялары. 

Вольтердің саяси көзқарастары. Монтескьенің саяси тұжырымдамасы: 

«Парсы хаттары», «Заңдар рухы туралы» шығармалары. Ойшылдың саяси 

бостандық туралы ой-толғамдары. Ж.Ж. Руссоның әлеуметтік-саяси ілімі: 

«Адамдар арасындағы теңсіздіктің туындауы мен негіздемесі туралы толғау», 

«Мәңгілік бейбітшілік туралы ойлар». Руссо іліміндегі бостандық, теңдік, 

халық суверенитеті идеялары.  

Якобиншілдердің саяси идеялары, олардың саяси идеалы. Максимилиан 

Робеспьер, оның «Конституция туралы», «Революциялық басқарудың 

принциптері туралы», «Саяси моральдың принциптері туралы» әйгілі 

баяндамалары. Жан Поль Марат. Деспотизм, оның қайнар көздері, деспоттық 

билікті орнатудың әдістері мен құралдары,онымен күрестің жолдары мен  

формалары. 

Француздық социализмнің саяси идеологиясы.  Мореллидің «Табиғат 

кодексі». Ж. Моленің «Өсиеті». Г. Мабли бойынша саяси биліктің 

конструкциясы. Г. Бабефтің бағдарламалық-саяси қондырсы және 

“теңдестердің қоғамы”. Революциялық заңдар жобасы. Халықтық 

конституция идеясы.  

 

Тәуелсіздік үшін күрес кезеңіндегі АҚШ саяси ілімі. 

«Демократиялық лагерь» өкілдерінің саяси көзқарастары. Т. Джефферсон 

саяси ілімі мен олардың «Тәуелсіздік декларациясында» және «Құқықтар туралы 

Биллде» жүзеге асуы.  Б. Франклиннің саяси және құқықтық көзқарастары. Т. 

Пейннің саяси-құқықтық идеялары. Оның «табиғи құқық» теориясы. Басқару 

формасы туралы көзқарастар. Бейбітшілік үшін күрес туралы көзқарастардың 

ерекшеліктері. «Федералистердің» саяси және құқықтық көзқарастары мен 

олардың  А. Гамильтон саяси ілімінде көрініс табуы. 1787 ж. Конституцияда 

оның идеяларының жүзеге асуы. Федерация мен штаттардың өзара 

әрекеттесуінің  принциптері. Дж. Адамстың саяси идеялары. Дж. Мэдисонның 

саяси-құқықтық ілімі мен олардың АҚШ Конституциясында жүзеге асырылуы.  

 

XVIII ғ. аяғы–XIX ғ. басындағы Германиядағы саяси ілімдер. 

Германиядағы саяси идеологияның негізгі бағыттарын жалпы сипаттау. 

Г.-Ф. Гегельдің философиялық доктринасының саяси астары. «Абсолютті 

рух» саяси процестің басты факторы ретінде. Саяси иерархия мен саяси 

бостандықтар мәселесі. Саяси процестің динамикасы мен ақырғы мақсаты. 

Азаматтық қоғам идеясының тұжырымдамасы. Гегельдің билік бөлінісі 

теориясын интерпретациялауы. Гегельдің саяси идеалы.  
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И. Канттың саяси көзқарастары. Мемлекет пен құқықты негіздеу. 

Категориялық императив. Қоғамдық келісім мен халық суверенитеті. 

Мемлекеттің шығуы мен мәні туралы көзқарастар. Мемлекет формаларын 

жіктеу. «Мәңгілік бейбітшілік» теориясы. И. Кант және қазіргі заман.   Фихтенің 

саяси-құқықтық теориясы. Оның көзқарастарының екіұштылығы мен қарама-

қайшылықтығы. Халықтың үстемдігі идеясы. Мемлекет пен оның мәнін 

анықтау. 

 

ХIХ ғ. еуропалық саяси ойдың негізгі бағыттары 

Консерватизм және оның дамуының негізгі кезеңдері. Франциядағы 

консервативтік теория (Ж. де Местр және т.б.), француз революциясына 

жағымсыз көзқарас. А исторических традиций в творчестве Э. Берктің 

шығармашылығындағы британ парламентаризмі мен  аристократизмінің 

тарихи дәстүрлерінің пологетикасы мен  «торийлік» идеологияның 

қалыптасуы. Б. Дизраэлидің саяси көзқарастары қалыптасуына XIX ғ бірінші 

жартысындағы парламенттік реформалардың ықпалы. Т. Карлейльдің 

көзқарастарындағы әлемдік саяси процестің тарихи динамикасы. 

Неоконсерватизм. 

Либерализм интеллектуальды және саяси ағым ретінде. Француздық 

либерализм (Б.Констан, А.де Токвиль). Монтескьенің билік бөлінісі теориясын 

қайта қарауы. Неміс либерализмі (В.фон Гумбольдт, Л.Штейн). Ағылшын 

либерализмі (И.Бентам, Дж.Ст.Миль).    О. Конттың саяси-құқықтық идеялары.  

Әлеуметтік дарвинизм және қоғам  мен мемлекет туралы ілімді 

вульгаризациялауға тырысу (Ж.А.де Гобино, Г. Спенсер).  

Социал-реформизм (Ф.Лассаль, Э.Бернштейн, Каутский) мен анархизмнің 

(Ж.Прудон, М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин)  саяси идеялары. 

Славянофильдердің саяси идеялары. 

Социалис-утопистердің саяси-құқықтық көзқарастары. А.Сен-Симон, Ш. 

Фурье, Р. Оуэн).  

Марксизм: теориялық қайнар көздері мен құрамдас бөліктері. Саяси 

дамуды экономикалық негіздеу. «Коммунистік партияның манифесті». 

Саясатты материалистік түсіндіру. Марксизмнің негізгі қоғамдық саяси 

ағымдары. 

 

 

ХХ –ХХІ ғасыр басындағы саяси ілімдер. 

Социал-демократиялық концепциялар: А. Бебель, Э. Бернштейн, К. 

Каутский, Г. Кунов,  Г. Кельзен, М. Вебер: саяси прогрестің тарихи және 

экономикалық тәуелділігін сынау. Легитимді үстемдік теориясы. 

Плебисцитарлық демократия концепциясы. 

Г. Моска: «саяси (үстем) тап» концепциясы. В. Паретто: адамның іс-

әрекетінің социологиясы. Элита ауысуы теориясы. Р. Михельс: интеллектуал 

және жұмысшы қозғалысы.  

Биологиялық инстинктер заманауи өркениетті қоғамдардағы саяси 

процестің негізі ретінде (З. Фрейд). К.Г. Юнг пен Э. Фроммның 
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көзқарастарындағы ұлтшылдық пен нәсілшілдіктің психопаттық негіздері. Л. 

Вольтманның нәсілшілдік теориясы.  

Ф.-В. Ницше. «Билікке деген ерік» пен «өлімге деген ерік» саяси 

процесте. Фашизмнің саяси идеологиясы.  Б. Муссолинидің «корпоративті  

мемлекет» идеясы. А. Розенбергтің «жоғары раса» теориясы. К.Хаусхофер  

халықтың «өмір сүру кеңістігі үшін күрес» концепциясын ұсынушы.  

Либералдық саяси доктринаның жаңаруы: И. Шумпетер,Э. Мунье, Э. 

Бенеш: шығыс еуропалық демократияның даму перспективалары. Жаңа типті 

саясат. Саяси партиялар мен бюрократияның пішіні. Либералдық және 

демократиялық құндылықтарды сынау: О. Шпенглер, К. Шмитт. Классикалық 

геосаясат: Ф.Ратцель.   

Тоталитарлық саяси жүйелер туралы тұжырымның туындауы, 

тоталитаризм және оны сынау: Э. Кассирер, Х.Аренд, Ф. Хайек, М. Джилас.  

Ғылыми-техникалық революция және «әл-ауқатты мемлекет»: Р. Арон, 

У. Ростоу, Дж. Гэлбрейт, Ч. Р. Миллс, Г. Маркузе. Батыстық 

интеллектуалдардың концепцияларындағы апологетикалық бағыт: Д. Белл, З. 

Бжезинский, Ф. Фукуяма, Э. Тоффлер. Постиндустриалды өркениет туралы 

қоғамдық-саяси ойдағы сыншыл бағыт: Л. Туроу, А. Турен. К. Поппер және 

оның батыстық «ашық қоғамды» дамыту жобасы. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

1. Саяси ілімдер тарихы ғылым және оқу пәні ретінде. 

2. Ежелгі Шығыстағы құл иеленушілік мемлекеттердің саяси ілімі. 

3. Антика дәуірінің саяси ілімдері. 

4. Римдік-эллинистік саяси ілімдер.  

5. Христианшылдық дүниетанымның кейбір әлеуметтік-саяси 

аспектілері (Батыс Европа). 

6. Ортағасырлық Араб Шығысы елдеріндегі саяси ойлар. 

7. Қайта өрлеу дәуірінің саяси идеялары. 

8. Реформация дәуірінің саяси көзқарастары. 

9. XVII ғ. Голландиядағы саяси ілімдер 

10.  XVII ғ. Англиядағы саяси идеялар 

11.  Еуропалық Ағарту дәуірінің саяси идеялары. 

12.  Тәуелсіздік үшін күрес кезеңіндегі АҚШ саяси ілімі. 

13.  XVIII ғ. аяғы –XIX ғ. басындағы Германиядағы саяси ілімдер 

14.  ХIХ ғ. батыс еуропалық саяси ойдың негізгі бағыттары 

15.  ХХ ғ. саяси ойлары 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Ежелгі Үндістанның саяси идеологиясы.  



43 

2. Платон мен Аристотельдің саяси режимдерді жіктеу принциптерін 

салыстырмалы талдау. 

3. Әулие Августиннің саяси ілімі мен оның ересьтермен күресі.  

4. Дантенің дүниежүзілік монархия идеалы.  

5. Т.Гоббс пен Дж.Локктың мемлекет туралы ілімдерін 

салыстырмалы талдау. 

6. Ж.-Ж.Руссо көзқарастарындағы үлгілі мемлекеттік құрылым.  

7. Гракх Бабефтің өндіріс пен тұтыну құралдарының көтерілісі мен 

жалпылама сипат алуы идеясы.  

8. Гегельдің саяси идеалы.  

9. Г. Бабефтің бағдарламалық-саяси қондырғылары мен «теңдестер 

қоғамы».  

10. Т.Пейн  адам құқықтары туралы.  

11. Франклиннің саяси және құқықтық көзқарастары.  

12. Л. Штейннің “таптан жоғары монархия” теориясы. 

13. И. Бентамның «Конституциялық кодексі»: саяси жүйедегі 

құрылымдық қайта өзгерулерді ғылыми модельдеу 

14. Классикалық геосаясат: Ф. Ратцель 

15. Л. Вольтманның нәсілшілдік теориясы 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Исламның мемлекеттік-саяси ойлары.  

2. И. Кант және қазіргі кезең.    

3. К. Маркс пен Ф. Энгельстің «Неміс идеологиясы» еңбегіндегі 

саяси институттардың мәні мен шығуын анықтау. 

4. М М.Вебер және оның ХХ ғасырдағы саяси ойға қосқан үлесі. 

5. В.И.Лениннің, Н.И.Бухариннің, Л.Д.Троцкийдің, И.В.Сталинның 

саяси идеялары: сыни талдау. 

6. Ф. Ницшенің көзқарастарындағы саяси зерттеулердің пәні мен 

әдістері. 

7. В. фон Гумбольдтың іліміндегі төңкерісшілдікті сынау мен 

конституциялық тәртіптің анықтамасы. 

8. А. Мюллердің мемлекет туралы «органикалық» теориясы. 

9. Техницизм мен сциентизм мемлекеттің технократтық 

концепцияларының әдіснамалық  базасы ретінде.  

10. Плюрализм және элитизм заманауи Батыстық саясаттануда.  

11. XX ғ. француздық саяси ойдағы қоғам мен мемлекеттің өзара 

әрекеттесу мәселелері 

12. И.Бентам утилитаризм теориясының авторы ретінде. 

13. К.Хаусхофердің  халықтың «өмір сүру кеңістігі үшін күрес» 

концепциясын негіздеуі.  

14. Р.Дарендорфтың «жанжал» теориясы. 
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15. Өзін-өзі реттейтін «ашық қоғам» туралы аңыз (Дж. Сорос). 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Арнольди С.С. Задачи понимания истории: Проект введения в 

изучение эволюции человеческой мысли. – М.: Либроком, 2015. 

2. Графский В.Г. История политических и правовых учений. –М.: Норма, 

2015. 

3. Мұсатаев С.Ш. Қазақстанның саяси ойы. –Алматы: Қазақ 

университеті, 2014. -285 б. 

4.  Мухаев Р.Т. История политических и правовых учений. Учебник для 

бакалавров.–М.: Юрайт, 2015. 

5. Чанышев А.А. История политических учений: классическая западная 

традиция. - М.: МГИМО, 2000. 

6. Чеботарев А. Политическая мысль суверенного Казахстана. – А.: Ин-

т Азиатских исследований, 2015. 

 

Қосымша: 

1. Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (ХХ-ХХI вв.) 

Политическая теория и международные отношения. Учеб пособие. – М.: 

Культурная Революция, 2014. 

2. Жуковский Ю.Г. Политические и общественные теории XVI века: 

Схоластика. Макиавелли и Томас Мор. Реформация: Лютер, Кальвин, 

анабаптисты. Жан Боден. Изд.2. - М.: URSS, 2012. 

3. История политических и правовых учений /Н.М. Азаркин, В.Н. 

Жуков, Ю.С. Завьялов и др/. –М.: Юристъ, 2000.  

4. Манчин И.Ф. История политических и правовых учений. Курс 

лекций. –М.: Юрайт, 2014. 

5. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. - М., 

Наука. 2007. 

6. Сатпаев Д., Умбеталиева Т., Чеботарев А., Жумалы Р., 

Кадыржанов Р., Сарым А., Жусупова А. «Сумеречная зона» или «ловушки» 

переходного периода. –Алматы, 2013. 

7. Чанышев А.А. История политических и правовых учений. –М.: 

МГИМО, 2000. 

8. Чичерин Б.Н. Политические мыслители древнего и нового мира. –

М.: Лань, 2002. 

9. Малахов В.П. История политических и правовых учений. 

Хрестоматия.–М.: Юнити-Дана, 2012. 

10.  Сюдр А. История коммунизма: От Платона до Прудона. Пер. 

с фр. – М.:Издательство: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2012. 

 

 

https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=197554
https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=197554
https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=162676
https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=162676
https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=162676
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SZHR 2205 – САЯСИ ЖҮЙЕ ЖӘНЕ РЕЖИМ 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар:  
Саитова Н.А. – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың философия және 

саясаттану факультетінің саясаттану және саяси технологиялар 

кафедрасының доценті  

Ақболат Д.Е. – саяси ғылымдарының кандидаты 

 

Пікір жазғандар: 

Нұрғалиева М.М. – саяси ғылымдар кандидаты, Қазақстан 

Республикасы Президенті жанындағы ҚСЗИ  

Абдирайымова Г.С. әлеуметтану ғылымдарының докторы, профессор, 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің әлеуметтану және 

әлеуметтік жұмыс кафедрасының меңгерушісі 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Саяси жүйе және режим» атты оқу пәні қоғамдық құбылыс болып 

табылатын жүйелік әдістің мәнін танып біліп, оны саясатта қолдана білуді 

студенттерге мүмкіндік етеді. Сол сияқты, микро және макро деңгейде 

құрылымдық элементтерді, ішкі және сыртқы байланыстар мен қарым-

қатынастарды айқындауға, түрлі саяси жүйелерде әрекет ететін заңдылықтар 

мен негізгі үрдістерді анықтауға және де саяси жүйенің объективті 

өлшемдерін шығаруға септігін тигізеді. Аталмыш курсты игеру үшін 

Қазақстан мен әлем саяси жүйесінің даму ерекшеліктерін және заманауи саяси 

ғылымның фундаменталды жағдайын талдауға деген шеберлік пен ықыласты 

талап етеді.  

Негізгі құзіреттер 

«Саяси жүйе және режим» атты пән студентке келісілерді біліп тануға 

мүмкіндік туғызады:  

- саяси ғылымда жүйелік әдістің негізгі даму кезеңдерін; 

- заманауи саяси жүйелердің теорияларын; 

- заманауи елдердің саяси жүйе ерекшеліктері мен саяси режимнің 

типтерін.  

Келесілерді үйрене біледі: 
- ғылыми дүниетанымды қалыптастыруға үлесін қосатын саясатта 

жүйелік әдісті қолдана білу; 

- саясаттанулық мектептер мен бағыттарда айтарлықтай жақсы 

бағдарлай білуді, саяси жүйенің жұмыс жасауында оқиғаларды, 

құбылыстарды және фактілерді танып және оларды бағалауда өзінің меншікті 

әдісін қалыптастыруды үйренеді; 
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- әлемнің саяси суреттерін, адам өмірінің мәнін, саяси білімнің формасы 

мен оның заманауи қоғамда әсер ететін ерекшеліктерін, рухани, материалдық 

және саяси құндылықтардың арақатынасын, олардың адамның, қоғамның, 

өркениеттің саяси тіршілік әрекетіндегі рөлінің негізгі ұғымдары мен 

мәселелерін пайдалана біледі;  

- саяси жүйе мен саяси режимге қолданылатын теориялық, қолданбалы 

және құндылықты аспектілерді айқындайды, оларды күнделікті өмір мен 

кәсіби қызметте тиісті шешімдерді негіздеу үшін қолдана біледі; 

- талдауды және сын көзімен саяси ойлауды үйрене біледі; 

- творчествалық қызметке ықыласы мен мүмкіндігін, ақыл мен ой өрісін 

өз бетінше кеңейтіп, үздіксіз өздігінен білім алу қажеттілігіне үйренеді. 

Келесі дағдыларды меңгереді: 

- саяси жүйе теориясы саласында әйгілі саяси ойлар өкілдерінің 

еңбектерімен жұмыс жасауды;  

- саяси жүйе мен қоршаған орта, қоғамдағы адамдар арасындағы қарым-

қатынасты реттейтін саяси-құқықтық нормалар арқылы тілдесуді.  

Курсты оқуға арналған пәндердің тізімі: саясат теориясы, саяси ілімдер 

тарихы. Аталған пәндердің барлығы «Саясаттану» мамандығы бойынша 

әзірленген оқу жоспарында бар.  

Аталмыш курс бойынша студенттермен алынған білім саяси және 

ғылыми-тәжірибелік қызметте саясаттанушы-мамандарға әдістемелік негіз 

ретінде қызмет етеді, сол сияқты олардың азамат ретінде қалыптасуына 

септігін тигізеді.    

Пререквизиттері: саясат теориясы, саяси ілімдер тарихы. 

Постреквизиттері: салыстырмалы саясаттану, қолданбалы саясаттану. 

 

ПӘННIҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ 

 

Тақырыптын атауы 

 Кіріспе 

Саяси жүйе теориясы 

1. Жүйенің жалпы теориясы.  Жүйелік талдаудың категориялары 

2. Қоғамның саяси жүйе теориясы. Саяси жүйенің легитимділік 

жағдайы 

3. Саяси жүйе типологиясы 

Саяси режим. Саяси режимнің типологиясы 

4. Саяси режим саяси билікті жүзеге асырудағы әдіс пен бақылау 

ретінде. Саяси режимнің классикалық және жаңа типтері  

5. Тоталитарлық режимнің теориясы мен саяси тәжірибесі 

6. Қазіргі заманғы авторитаризм. Дәстүрлі абсолютті монархиялар, 

олигархиялық және әскери режим 

7. Демократия:теориялық және тарихи моделдері. ХХІ ғасырдағы 

саяси дамудың демократиялық сценарилері 
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Қазіргі заманның саяси жүйелері, оларды салыстырмалы талдау 

8. Конституция — әлем мемлекеттері саяси жүйесінің құқықтық негізі  

9. Әлем мемлекеттер саяси жүйесіндегі мемлекет басшыларының 

институты мен басқару түрі  

10. Индустриалды дамыған әлем елдеріндегі мемлекеттер мен саяси 

жүйелер  

11. Африка, Латын Америкасы мен Азия елдеріндегі әскери-

диктаторлық және консервативтік режимдер. Латын 

Америкасындағы әскери төңкерістер 

12. Әлем саяси жүйесінің негізгі даму үрдістері 

13. Посткеңестік трансформацияның ерекшелігі 

14. Қазақстанның саяси жүйесі мен трансформация тәжірибесі. 

Қазақстан саяси жүйесінің бейімделу механизмдері 

15. Қазақстанның саяси жүйесі мен қоғамның ұлттық бірігу мәселесі  

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Саяси жүйе және саяси режим зерттеу нысаны ретінде. Курстың мақсаты 

– қоғамның саяси жүйесі туралы, саяси билікті жүзеге асырудағы әдістер мен 

басқару тәсілдері туралы, саяси жүйенің қызмет ету заңдылықтары туралы, 

олардың үлгілері туралы, саяси режим және оның типтері туралы, нақты бір 

елдердегі заманауи саяси жүйенің даму үрдісі туралы жүйеленген ғылыми 

түсінікті студенттерде қалыптастыру.  

Курстың міндеттері: саясат туралы білім жүйесінде саясаттану 

ғылымының жүйелік әдісінің орнын анықтау; жүйе теориясы мен саясат 

жүйесі теориясының негізгі жағдайын талдау; саяси жүйенің қызметтері, 

қағидалары, құрылымы және қызмет ету механизмдері туралы ғылыми 

түсінікті қалыптастыру; саяси жүйенің бейімделуіне, тұрақтылығына, 

легитимділігіне септігін тигізетін тетіктерді анықтау; саяси жүйенің заманауи 

үлгілерін зерттеу; саяси режимнің негізгі типтері мен олардың түрлерін 

талдау; демократияға өту жолында Қазақстан Республикасының, 

мемлекеттердің және халықтардың саяси өмірі мен саяси жүйесінің даму 

ерекшеліктерін талдай білуді қалыптастыру.  

Саяси жүйе мен басқару режимінің зерттеу әдіснамасы.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

САЯСИ ЖҮЙЕ ТЕОРИЯСЫ 

Жүйенің жалпы теориясы.  Жүйелік талдаудың категориялары 

Теориялық-жүйелік дүниетанымның ағымдары. Жүйелік әдістің дамуы 

және жүйенің жалпы теориясын құру. Жүйелік талдау мен жүйелік синтез 

күрделі ұйымдастырылған объектілердің зерттеу әдісі ретінде. Жүйелік 

объектілердің дефинициялары. «Жүйе емес» және «қоршаған орта» 
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категориялары. Кіріс және шығыс арқылы жүйе мен қоршаған орта 

байланысы. Құрылымдық-функционалды талдау жүйе элементтерінің өзара 

функционалды тәуелділігін зерттейтін  және олардың өзгермелі ортаға 

бейімделуін зерттейтін сала ретінде. 

Қоғамның саяси жүйе теориясы. Саяси жүйенің легитимділік 

жағдайы 

Т. Парсонстың әлеуметтік жүйе теориясы және оның саяси жүйе 

теориясының дамуына әсері. Д. Истон және Г. Алмонд саяси жүйе 

теориясының негізін қалаушылар ретінде, тұжырымдамаларының 

ерекшеліктері. К. Дойчтың саяси жүйе теориясы. Саяси жүйелердің заманауи 

түсіндірмелері, саяси жүйенің дербестігі туралы теріс бағалардын алдын алу. 

Саяси жүйелердің жүйешіктері: институционалды, нормативті, идеологиялық, 

коммуникативті, мәдени. Саяси жүйенің негізгі қызметтері. Саяси жүйенің 

легитимділік жағдайы. Саяси тұрақтылық, оның алғышарты және оған жету 

тәсілдері. Абсолютті, статистикалық және динамикалық тұрақтылық. Саяси 

қатер, қатердің тетіктері.  

Саяси жүйе типологиясы 

Саяси өмірдің өлшемділігі, сан алуан критерилердің ұстанымы жағынан 

талдауы. Саяси жүйе классификациясы. Қоғамдық құрылым талдауында 

Вебер мен Маркстың дәстүрлері. Ж. Блондель, Г. Алмонд, Д. Берг-Шлоссер, 

Х. Майер, Т. Штаменн. Ч. Эндрейн және т.б. типологиялары. Дәстүрлі және 

модернизацияланған, консервативті және трансформациялық, ашық және 

жабық, орталықтандырылған және орталықтандырылмаған, микроскопиялық, 

локалды, макроскопиялық және жаһанды саяси жүйелер. 

 

САЯСИ РЕЖИМ. САЯСИ РЕЖИМНІҢ ТИПОЛОГИЯСЫ 

 

Саяси режим саяси билікті жүзеге асырудағы әдіс пен бақылау 

ретінде. Саяси режимнің классикалық және жаңа типтері  

Саяси режим қоғамның саяси өмірін функционалдау тәсілі ретінде, онын 

мәні. Қоғамның саяси жүйесімен саяси режимнің функционалды байланысы. 

Саяси режим типтерінің сипаттамасы. Антидемократиялық режимдердің 

демократиялық режимге өту жолдары.  

Тоталитарлы режимнің теориясы мен саяси тәжірибесі 

Тоталитаризм тарихи және саяси құбылыс ретінде. Тоталитарлық 

режимнің идеялық ағымдары, пайда болу себептері және негізгі белгілері. 

Тоталитаризмнің түрлері. «Солшыл» және «оңшыл» тоталитаризм, олардың 

әлеуметтік базасы. Тоталитарлық режимдердің легитимділік пен тиімділік 

тұрғысынан сипаттамасы. Тоталитарлық қоғамдағы ұлы мақсаттардың 

тағдыры және рөлі.  

Қазіргі заманғы авторитаризм. Дәстүрлі абсолютті монархиялар, 

олигархиялық және әскери режим 

Авторитарлы саяси режим, оның ерекшеліктері. Авторитарлы және 

тоталитарлы режимнің негізгі айырмашылықтары. Қазіргі әлемде 
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авторитаризмді сақтау және оның орнын толтыру себептері. Бюрократиялық 

авторитаризм, оның қозғаушы күштері. Олигархиялық және әскери режимдер.  

Демократия:теориялық және тарихи моделдері. ХХІ ғасырдағы 

саяси дамудың демократиялық сценарилері  

Демократия ұғымы. Антикалық дәуірден қазіргі уақытқа дейін 

демократиялық басқарудың теориялары мен модельдері. Қоғамның 

демократиялық құрылысының әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік-

саяси алғы шарттары. Демократиялық қағидалар, тәртіптер және критерилер. 

Халық билігінің институттары мен құндылықтары. Қоғамдық өмірдің 

демократиялық ұйымдасуы, «адам құқығы» атты демократиялық модель. 

Қазіргі демократияның жалпы ерекшеліктері, олардың құндылықтары мен 

кемшіліктері.  

 

ҚАЗІРГІ ЗАМАННЫҢ САЯСИ ЖҮЙЕЛЕРІ, ОЛАРДЫ 

САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ 

 

Конституция — әлем мемлекеттері саяси жүйесінің құқықтық 

негізі. Конституция – мемлекеттің саяси жүйесін анықтайтын негізгі заң. 

Мазмұны мен түрі бойынша конституцияның классификациясы. 

Конституцияның құрылымы.  

Конституцияны жобалау, толықтыру мен өзгерту рәсімдері. 

Конституциялық реформалардың тәртібі.  

Конституцияның қызметтері: саяси, құқықтық, идеологиялық. Саяси 

режим мен конституция арасындағы қайшылық жағдайлары. 

Тарихи кезеңдегі нақты елдер территориясындағы конституцияның 

жұмыс жасауы. Уақытша және тұрақты конституциялар.  

Қазақстан Республикасының Конституциясы – егеменді мемлекеттің 

тұжырымдамасы мен әдістемесінің бейнесі.  

Әлем мемлекеттер саяси жүйесіндегі мемлекет басшыларының 

институты мен басқару түрі  

Әлем мемлекеттерінің басқару түрінің классификациясы: монархия 

және република. Монархия институтының генезисі. Монарх мемлекет 

басшысы ретінде.  Тақ мұрагерлігінің тәртібі: сеньоратты, майоратты, 

примогенитура. Регенттік және қамқоршылық.  

Парламентарлық монархия. Парламенттің үстемдік қағидалары. 

Контрасигнатура институты. Парламент алдында үкіметтің саяси 

жауапкершілігі. Жауапкершіліктің ниеттес сипаты. Парламентарлық 

монархия жағдайында мемлекеттік режим нұсқаулары: парламентаризм, 

министериализм («кабинет жүйесі»). 

Республиканың түрлері: президенттік, парламенттік, президенттік-

парламенттік. Мемлекет басшысы институты мен оның билікті бөлу 

жүйесіндегі орны. Мемлекет басшысы институтының ұжымдық және жеке 

түрі.  

Президент мемлекет басшысы ретінде.  
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Индустриалды дамыған әлем елдеріндегі мемлекеттер мен саяси 

жүйелер 

Индустриалды дамыған әлем елдеріндегі мемлекеттер мен саяси 

жүйелер, жалпы сипаты. Бюрократиялық аппарат пен мемлекеттік-әкімшілік 

механизмнің даму процесі мен жұмылуы. Бюрократиялық аппараттың 

жаңадан жасалу ерекшеліктеріне тән сипаты.  

Индустриалды дамыған елдердің саяси жүйесіне интеграционды 

процестердің әсері. Интеграционды қауымдастық мүше елдердің 

конституциясын қайта қарау. 

Африка, Латын Америкасы мен Азия елдеріндегі әскери-

диктаторлық және консервативтік режимдер. Латын Америкасындағы 

әскери төңкерістер. 

Әскери-диктаторлық режим авторитаризмді бейнелеуші ретінде, оған 

тән қасиеттер. Қазіргі Африкада диктаторлық режимдердін қалыптасуы мен 

қызмет етуі. Латын Америка елдеріндегі әскери төңкерістер. Латын 

Америкасындағы оңшыл авторитарлы және солшыл авторитарлы әскери-

диктаторлық режимдер. Әскери режимдердін ыдырауы, азаматтық басқару 

бағытына өту. Дамушы Азия елдердіндегі консервативті авторитарлы 

режимдер.  

Әлем саяси жүйесінің негізгі даму үрдістері  

Жаһандану қазіргі заман әлемінде негізгі даму үрдісі ретінде. Жаһандық 

және аймақтық интеграция жағдайында қазіргі мемлекеттердің әмбебапты 

және ұлттық-мемлекеттік мүдделердің саяси жүйесі. Демократия толқындары 

және демократиялық транзиттер. Демократияға өту ерекшеліктері. Әлемнің 

саяси жүйелеріне заманауи жаһандық қауіп-қатерлер.  

Посткеңестік трансформацияның ерекшелігі 

Посткеңестік және дәстүрлі авторитарлы режимдердің демакратияға өту 

ұқсастық мүмкіндіктері мен шегі. Посткеңестік трансформацияның 

ерекшеліктері. Бір мезгілді саяси демократияландыру міндеттері мен 

нарықтық экономика құру. Құрылымдық экономикалық модернизацияны құру 

қажеттілігі.  

Мемлекеттің құлдырауы мен тиімді мемлекеттік аппараттың мәселесі. 

Азаматтық қоғамның аморфтілігі. Посткеңестегі этноұлттық мәселелері.  

Посткеңестік транзиттердің түрлері. Өтпелі режимдер. Гибридті 

режимдер. Жұмылған демократия. Бәсекелі авторитаризм.  

Посткеңестік трансформацияда сыртқы факторлардың рөлі. 

Қазақстанның саяси жүйесі мен трансформация тәжірибесі. 

Қазақстан саяси жүйесінің бейімделу механизмдері 
Қазақстанда посттоталитарлы модернизацияның негізгі кезеңдері. 

Модернизация кезеңдерінде даму парадигмалары. Қазақстанда саяси биліктің 

жүзеге асу механизмдері. Саяси реформалардың жалпы ұлттық бағдарламасы 

– мемлекеттік, саяси және қоғамдық институттарды реформалауға бірегей 

және біртұтас ұстаным. ҚР Конституциясын келешекте қолдану әлеуеті. 

Атқарушы биліктің реформалары. Заң шығарушы биліктің саяси беделін 

нығайту. Азаматтарды құқықтық қорғау және сот жүйесінің реформалары. 
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Азаматтық қоғам институттарының таңдауы және дамуы. Жемқорлық пен 

қылмыстылықпен күрес.  

Жалпы ұлттық саяси реформа бағдарламасын жүзеге асыру негізінде 

саяси жүйені нығайтуда Н.Ә. Назарбаевтың ұлт Лидері ретіндегі рөлі.  

Қазақстанның саяси жүйесі мен қоғамның ұлттық бірігу мәселесі 

Ішкі саяси тұрақтылықты сақтау, нығайту және қоғамның бірігуі өмірге 

ұлттық стратегияны алып келу шарты ретінде. Әлеуметтік-экономикалық 

өсімнің шынайы, нық және артушы қарқынға жетуі. Экономиканың басты 

секторларының дамуы, кәсіби мемлекетті құру. Өмір жағдайын, денсаулықты, 

білім беруді, қоршаған экологиялық ортаны жетілдіру. Ұлттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету және Қазақстанның тәуелсіз зайырлы мемлекет ретінде дамуы.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Д. Истон мен  Г. Алмонд саяси жүйелерінің концептуалды 

модельдерін салыстырмалы талдау 

2. Саяси жүйелердің жүйешігі, олардың құрылымы 

3. Саяси тұрақтылықтың шарты және оны қамтамасыз ету әдістері 

4. Саяси қатер, есептеу әдістемесі  

5. Саяси режим саяси билікті жүзеге асыру әдісі мен басқару тәсілі 

ретінде. Саяси режимдердің типтері 

6. Солшыл және оңшыл тоталитаризм: салыстырмалы талдау 

7. Р. Дальдің полиархия теориясы. Дискуссия «Демократия – адамзат 

болашағы немесе батыс өркениетінің құбылысы»  

8. Демократия дамыған елдердің саяси жүйе институттары мен 

құндылықтары ретінде (ел тануды талдауға бағытталған  баяндама)  

9. Азия елдеріндегі авторитарлы дәстүр жүйесі (ел тануды талдауға 

бағытталған  баяндама)  

10.Африка елдеріндегі авторитарлы дәстүр жүйесі (ел тануды талдауға 

бағытталған  баяндама)  

11.Латын Америка елдеріндегі авторитарлы дәстүр жүйесі (ел тануды 

талдауға бағытталған  баяндама)  

12. Посттоталитарлы өтпелі саяси жүйелердің ерекшеліктері. 

Посткеңестік кеңістікте кеңестік саяси жүйені реформалау (ел тануды 

талдауға бағытталған  баяндама)  

13. Қазақстанның саяси жүйесі 

14. Қазақстандағы саяси модернизация және демократия 

15. Қазақстанның саяси жүйесіндегі коммуникация механизмдері.  
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СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Истон Д. Саясаттың жүйелік талдау категориясы (М., 1997). 

2. Парсонс Т. Қазіргі қоғам жүйесі (М., 1998). 

3. Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Жүйелер: құрылымы 

және қызметтері (М., 2002).  

4. Арендт Х. Тоталитаризмнің көздері (М., 1996). 

5. Арон Р. Демократия және тоталитаризм (М., 1993). 

6.Лейпхарт А. Көп құрамды қоғамдардағы демократия: салыстырмалы 

зерттеу (М., 1997). 

7. Қоғамның саяси жүйесіндегі әр жүйешіктің мазмұнын және 

қызметтерін ашу 

8. Берілген белгілер бойынша салыстырмалы кесте құру: «солшыл» 

тоталитаризм және «оңшыл» тоталитаризм 

9. Х.Линцтің саяси режим типологиясы бойынша салыстырмалы кесте 

құру 

10. А.Хелдтың типологиясы бойынша демократиялық режимнің 

жалпылығы мен ерекшелігін айқындау 

11. Қазіргі қоғамда гибридті режимді анықтау 

12. Сараптамалық шолу жасау: тұрақтылық пен қауіп-қатер дәрежесі 

бойынша саяси режимдерді салыстыру 

13. «Посткеңестік кеңістік елдеріндегі (таңдау бойынша) саяси жүйе 

модернизациясының ерекшеліктері. Саяси жүйенің трансформациясындағы 

ұлттық-спецификалық және жалпы факторлардың байланысына 

салыстырмалы талдау» атты тақырыбына реферат жазу 

14. «2007 жылғы конституциялық реформа және Қазақстан 

Республикасында мемлекеттік билік механизмін жетілдіру» атты тақырыпқа 

эссе жазу 

15. «Саяси жүйе және елдің (таңдау бойынша) саяси-құқықтық режимі» 

атты тақырыпқа ғылыми баяндама жасау 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Саясаттағы жүйеліктің негізгі қағидалары  

2. Тоталитарлық жүйенің авторитарлық жүйеден ерекшелейтін негізгі 

көрсеткіштер 3. Мемлекет саяси басқарудың құралы ретінде  

4. Саяси жүйедегі биліктің бөлінуі  

5. Шынайы және номиналды монархиялар  

6. Шынайы және номиналды республикалар  

7. Құқықтық мемлекет: шынайылық пен кіршіксіздігі  

8. Саяси жүйе модернизациясы 

9. Қазіргі саясаттанудағы саяси транзит теориясы  
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10. Өтпелі қоғамның негізгі мәселелері  

11. Қазіргі Қазақстандағы реформациондық процестің ерекшеліктері  

12. Қазіргі Қазақстанда азаматтық қоғам мен мемлекеттің өзара 

әректтесу мәселесі  

13. Қазақстанның саяси процесіндегі ұлттық идея  

14. Саяси лидерлік және посткеңестік транзит 

15. Қазақстан саяси жүйесінің жұмылуы  

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1.Антология мировой политической мысли. В 5-ти томах. - М., 1997. 

2.Теориялық саясаттану: оқулық / Л. Ә. Байділдинов. - Алматы : ОФППИ 
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преобразования: [Учеб. пособие]. - М.,2000. 

5. Султанов Б.К. и др. Президент Н.А.Назарбаев и современный 

Казахстан. Том II. Н.А.Назарбаев и казахстанская стратегия политических 

реформ. - Алматы, 2010.  

6. Шоманов А.Ж. и др. Реформирование системы государственного 

управления: зарубежный опыт и Казахстан. - Алматы, 2005.  

7. Булуктаев Ю.О. Политический режим и посткоммунистическая 

трансформация: теория, методология, практика.- Алматы, 2008. 

 

Қосымша: 

1. Ашимбаев, М.С. Политический транзит: от глобального к 

национальному измерению.- Астана, 2002. 

2. Дербишайр Д. Денис Политические системы мира: В 2-х т. – М., 2004. 

3. Сейлеханов Е.Т. Политическая система Республики Казахстан: опыт 

развития и перспективы.- Алматы, 2009. 

4. Султанов Б.К. Казахстанский путь - 2050. Книга 2. Общественно-

политическое и социальное развитие. – Алматы, 2014.  

5. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические 

технологии: Учебник для студентов вузов. - М., 2010. 

6.Симонишвили Л.Р. Формы правления: история и современность: 

учебное пособие.- М, 2007. 

7. Казахстан в глобальном мире: вызовы и сохранение идентичности.-

Алматы, 2011. 

8. Воскресенский А.Д. Политические системы и модели демократии на 

Востоке: учеб. пособие для студентов вузов. – М., 2007. 

9. Иванников И.В. Политические системы и государственное устройство 

стран Европы: учебно-методич. пособие. - СПб., 2011. 



54 

10. Косов Ю.В., Торопыгин А.В. Содружество независимых государств: 
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Республике Казахстан (1991-2012 гг.). Книга 1. Становление 
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14. Машан М.С. Политическая система Казахстана: трансформация, 
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общность. - Алматы, 2014.  
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ASP 3206 – ӘЛЕМДІК САЯСИ ПРОЦЕСС 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар: 
Мекебаева М.А. – саяси ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ-нің саясаттану кафедрасының доцентінің міндетін 

атқарушы 

 

Пікір жазғандар: 
Жандосова Ш.М. – «Саясаттану» мамандығының PhD докторы, 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ғылым Комитетінің 

философия, саясаттану және дінтану Институтының ғалым хатшысы 

Мұсатаев С.Ш. –  саяси ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің философия және саясаттану факультетінің 

саясаттану кафедрасының профессоры 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Пәннің қысқаша сипаттамасы. «Әлемдік саяси процесс» курсы 

«5B050200 – Саясаттану» мамандығы және бағыты бойынша міндетті жалпы 

кәсіби пән болып табылады және қазіргі әлемдік саяси ғылымдардың жоғарғы 

жетістіктеріндегі деңгейде зерттеушілік, талдаушылық және оқытушылық 

әрекеттерге лайықты, әлемдік саяси мәселелерге, нақты саяси оқиғаға 

эксперттік баға бере алатын  саясаттанушыларды дайындауға бағытталған. 

«Әлемдік саяси процесс» пәні жаһандық саяси процестің мәселелерін 

қазіргі әлемдік даму барысында түсіну үшін қажет. Әлемдік саяси процесті 

адекватты түрде ұғыну үшін  саяси жүйенің өкілдік, модернистік және 

постмодернистік түрлерінің тарихи қалыпасуын экономика, демограия, 

мәдениеттегі процестермен қарама-қайшы қояды. Ондағы  тенденциялар    

мемлекеттің ұлттық, мәдени, діни және басқа ерекшеліктеріне, халықтың 

тарихи менталитетіне  байланысты  нақты тарихи формада орындалады. 

Бағдарлама жоғары мамандырылған мамандарды даярлау мақсатындағы 

талаптармен толықтай сәйкес келеді. 

«Әлемдік саяси процесс» пәнін игеру барысында студенттер білуі 

керек: 

- әлемдік саяси процестің жалпы даму заңдылықтары, саяси жүйенің 

дамуы, қазіргі саяси даму спецификасы; 

- саяси биліктің қызмет ету тенденциялары, олардың халықаралық 

сахнадағы өзара іс-әрекеттестігі; 

-   саяси жүйелердің модернизация бағыты жаңа әлемдік тәртіп 

барысындағы қалыптасуы, әлемдік қауымдастық тепе-теңдігі ретінде және 

оны құраушы бөліктер шеңберінде. 

Бакалавр істей білуі керек: 
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- жаңа тарихи факторлар контекстіндегі саяси процестерді талдай алу; 

- әлемдік саяси процестің негізгі тенденцияларын талдау алу; 

- саяси процестің негізгі акторларын, әлеуметтік-экономикалық, саяси 

және мәдени дамуының  негізгі факторларын анықтай алу; 

Бакалавр игеру керек дағдылар: 

- ғылыми және оқу әдебиетімен, саяси картамен жұмыс; 

- саяси дамудың сол немесе басқа түрлерінң жалпы логика тұрғысында 

және әлемдік процесс тұрғысында жекелей талдауға; 

- Қазақстан мен басқа елдердегі саяси жүйе мен саяси процесстерге 

салыстырмалы талдау беру; 

- Power Point (презентация жасау) бағдарламасында жұмыс істеу, эссе 

жазу, ауызша сөйлей алу. 

Пререквизиттер: халықаралық қатынастар теориясы, әлемдік саясат 

және халықаралық қатынастар. 

Постреквизиттер: ҚРның әлемдік қауымдастағы саяси 

дипломатиялық әректі, қазіргі халықаралық қатынастар және жаһанды 

даму. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

NN Тақырыптың аты 

 Кіріспе 

 Модуль 1. Әлемдік саяси процестің құрылымы 

1. Әлемдік саяси процесс саяси ғылымның объектісі ретінде 

2. Әлемдік саяси процессті зерттеудегі теоретикалық әдістемелік 

тәсілдер 

3. Саяси процестің құрылымы және ерекшеліктері. Саяси процестің 

принциптері 

4. Әлемдегі саяси процестердің динамикасы, олардың негізгі 

тенденциялары 

5. Әлемдік саяси процесстің сипатын және бағыттарын анықтайтын 

факторлар 

6. Саяси процестің ресурстары, типі, әртүрлілігі№ Саяси даму және 

модернизация. 

 Модуль 2. Әлемдік саяси процестің негізгі бағыттары 

7. Халықаралық қатынастар және әлемдік саясат: тарихи және қазіргі 

жағдайы 

8. Трансұлттық саяси ортаның қалыптасуы және демократизация 

«толқындары» 

9.  Халықаралық жанжалдар және қазіргі саяси процестегі бейбітшілік 

мәселелері 

10. Қазіргі саясилықтың экономикалық өлшемдері 

11. Қазіргі демографиялық процестің негізгі тенденциялары 
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12. Қазіргі әлемдегі өркениет пен мәдениеттің өзара іс-әрекеттестігі: 

мәселелері мен қауіптері 

13. Қазіргі әлемдік саяси процестегі адамдық өлшемі 

14. Қоғамдық өмірдің демократизациялануы Қазақстандағы қазіргі саяси 

процестің тенденциясы ретінде 

15. Әлемдік саяси процесс және Қазақстанның геосаяси басымдықтары 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Курстың мақсаты  –  жаһандану және тарихы шыңайылық контексті 

барысындағы қазіргі әлемдік саяси процесс дамуының маңызды аспектілері 

мен тенденцияларын ашу. 

Курстың міндеті: 

1. Қазіргі әлемдік процестің қарама-қайшылықтарын, бүтін, өзара 

байланысты және өзара тәуелді, жаңа халықаралық қатынастар жүйесі, жаңа 

әлемдік тәртіп  контексінде зерттеу. 

2. Қазіргі әлемнің жаһандық мәселелерінің негізгі аспектілер ашу: саяси, 

экономикалық, демографиялық, мәдени. 

3. Студенттердің креативті ойлауын дамыту И.Кант айтпақшы «Ойларға 

емес ойлауға үйрету» қажет. 

Адамзаттың қазіргі жаһанды мәселелері, әр түрлі жаһандық және 

аймақтық оқиғалар, құбылыстар және институттар пәннің зерттеу нысаны 

болып табылады. 

Пәннің зерттеу әдістері: логикалық, тарихи, жүйелік, функционалды, 

компаративистика, зерттеудің эмпирикалық әдісткері. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

ӘЛЕМДІК САЯСИ ПРОЦЕСТІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ 

Әлемдік саяси процесс ғылым пәні ретінде 

Саяси процесс ұғымы. Саяси процесстің құрылымы және акторлары. 

Кәсіби білім жүйеснідегі алатын орны.  Курстың методикалық қамтамасыз 

етілуі. «Әлемдік саяси процесс» курсы бойынша негізгі категориялдық 

аппарат.  Халықаралық саяси процестің субъектілері. Саяси процестің негізгі 

ерекшеліктер, негізгі түрлері. Саяси процестің кеңістік пен уақыттағы негізі. 

Саяси процестің нақтылығы. Күрделілік, көпдеңгейлік және саяси процестік 

алуан түрлілігі. Саяси процестің төрт деңгейі-саяси биография, саяси оқиға, 

бір топ, ұйым, аймақтың мүшелері енген  оқиғалар, жалпы ұлттық 

масштабатғы саяси оқиғалар, қалааралық және жаһандық саяси процестер 

деңгейі. 

Әлемдік саяси процессті зерттеудегі теоретикалық әдістемелік 

тәсілдері 

Әлемдік саяси процессті зерттеудегі әдістеменің рөлі. Әдістемелік 

тәсілдердің көптүрлілігі. Саяси процестің концептуалдық тәсілдері мен 
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интерпретациялары. Институционалдық және  неоинституционалдық 

тәсілдер. Салыстырмалы (компаративистік) тәсіл. Бихевиоральный тәсіл. 

Құрылымдық функционалды тәсіл. Дискурсивті тәсіл. Реалистік және 

идеалистік теориялар. Дәстүрлік  және модернистік теориялар. Мемлекеттік  

және жаһандық теориялар. 

Саяси өзгерістердің түрлері мен типологиясы. Революция, реформа, 

модернизация ұғымдары. Саяси қақтығыстардың ерекшеліктері, олардың 

негізгі түрлері. Саяси қақтығыстың дамуы және реттелуі.  

Саяси процесстің құрылымы және ерекшеліктері. Саяси процестің 

принциптері 

Саяси процесстің легитимділігі. Мемлекеттің конституциясы және 

конституциялық құрылым. Саяси процессті зерттеудегі саяси-жағдайлық 

әдістің ерекшелігі. Саяси процестің негізгі акторларының өзара қарым-

қатынастары мен өзара әрекетінің саяси механизмдері. Саясат субъектілерінің 

арасындағы бәсекелестік. Көзқарастар плюрализмі. Саяси шешімдер қабылдау 

принциптері. Саяси процестің макродеңгейі. Саяси процестің микродеңгейі. 

Саяси процестің параметрлері. Саяси процестің құрылымы: субъектілер, 

объектілер, құралдар, әдістер, ресурстар. Саяси процестердің типологиясы 

мен олардың көрсеткіштері. Қазіргі мемлекеттердегі саяси процестің негізгі 

ерекшеліктері. Саяси процестің көрсеткіштері: саяси процесті өлшеудің 

уақыттық және кеңістік бірліктері (жалпығылыми әдістер, әлеметтерді жинау 

әдісі, мәлеметтерді талдау әдістері). 

Әлемдегі қазіргі саяси процестердің динамикасы, олардың негізгі 

тенденциялары. 

Қазіргі дәуірдің жаһанды проблемалары: діни экстремизмнің тарауы, 

терроризм қаупі, есірткі тасымалының дамуы, заңсыз көші-қон, әлемдік 

экономикалық кризис. Қазіргі әлемдік процесс және оның құрылымы. Саяси 

акторлардың түсінігі мен түрлері. Жаһанды проблемалар мен қазіргі дәуір 

қарама-қайшылығының жолдары мен оларды шешу тәсілдері. Қазақстандық 

саяси процестердің гуманитарлық және әлеуметтік-мәдени негіздері. Саяси 

процестердің қызметі: қазіргі Қазақстандағы саяси партиялар мен қоғамдық-

саяси бірлестіктер. Қазақстандық саяси процестердің гуманитарлық және 

әлеуметтік-мәдени негіздері. 

Қазіргі саяси процестің сипаты мен бағытын анықтайтын 

факторлар.  

Жаһанды билік және жаһанды басқару.  Жаһанды басқарудың 

институттары мен акторлары: Әлемдік банк, G 8, МВФ, ТҰК, АТЭС, ЕуразЭҚ. 

Қауіпсіздіктің саясаты – жаһанды қауіптер мен жауаптар. Су қауіпсіздігі. 

Энергетикалық қауіпсіздік. Азық-түлік қауіпсіздігі. Экологиялық қауіпсіздік. 

Қазақстандағы саяси процесс: қазіргі тенденциялар мен тарихи контекст. 

Посткеңестік кеңістіктегі 1980 жылдардан бастап бүгінгі күнге дейінгі 

саяси процесті айқындаудың мәні мен негізгі ерекшеліктері. Саяси процестің 

негізгі ерекшеліктері – саяси рөлдерді жүзеге асырудағы жаңа элементтерді 

рекруттаудың үлкен масштабтары.  
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Әлемдік саяси процестің ресурстары, түрлері және әртүрлілігі. 

Саяси даму және модернизация 

Әлемдік саяси процестің ресурстары, түрлері және әртүрлілігі. Саяси 

дамудың мазмұны және факторлары. Саяси өзгеріс және саяси даму. Саяси 

дамуды зерттеудің негізгі тәсілдері. Модернизация барысындағы саяси 

дамудың дағдарысы. Дәстүрлі қоғам және қазіргі саяси жүйе. Саяси 

модернизация теориялары.модернизация кезеңдері: алғашқы, екінші, 

жаһанды. Саяси сала модернизациясының концепциялары. Саяси 

модернизация мазмұны. Саяси модернизацияның түрлері және кезеңдері. 

Саяси модернизацияның модельдері. Өтпелі кезең эволюциясының өзгеру 

кезеңдері. Қазақстан Республикасының саяси модернизациясы. 

 

ӘЛЕМДІК САЯСИ ПРОЦЕСТІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 

Әлемдік саясат пен халықаралық қатынастар: қазіргі жағдайы мен 

тарихы 

«Халықаралық саясат» және «халықаралық қатынастар» ұғымы, 

«сыртқы саясат», «халықаралық қатынастар жүйесі». Жаңа халықаралық 

қатынастар жүйесінің қалыптасуы мен оның принциптері. Халықаралық 

қатынастар дамуының қазіргі тенденциялары. Жаңа әлемдік тәртіп. 

Биполярлы (екіполюсты)  жүйеден полиполярлы (көпполюсты)  жүйеге өту. 

Жаңа жағдайдағы қауіпсіздіктің проблемалары. Мемлекетаралық саясат. 

Ұлтүстілік саясат. Мультиұлттық саясат. Трансұлттық саясат. Сыртқы саясат. 

Қазіргі халықаралық қатынастардағы мұнай факторы.. «Арабтық көктем» 

және әлемдік саяси процесс. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Қазақстан. 

Трансұлттық саяси орта мен демократияландыру 

«толқындарының» қалыптасуы 

Демократияландыру процесс ретінде. Демократияландырудың тарихи 

формалары. Демократияның консолидациясы мен демократияландырылуы. 

Демократия саясатындағы қазіргі қатерлер. Делиберативті демократия 

феномені. Демократияландыру саясатының динамикасы. Саясаттағы 

либералды емес демократияның моделі. XX ғасырдың 70-90 жылдарындағы 

демократияландырудың «Үшінші» толқыны. ХХ ғ басындағы 

демократияландырудың принципиалды түрдегі жаңа шарттары. Ю. Хабермас 

демократиясының болашағы мен постұлттық констелляция. Қазақстан 

Республикасындағы демократияландыру процесінің ерекшеліктері. 

Халықаралық жанжалдар мен қазіргі саяси процестегі бейбітшілік 

мәселелері  

Конфликтогендігі жоғары негізгі аймақтар. Халықаралық 

қақтығыстарды реттеудегі халықаралық ұйымдардың рөлі. Халықаралық және 

аймақтық қақтығыстар саласын реттеудегі БҰҰ-ның бейбітшіл қызметінің 

негізгі тенденциялары. Әлемдік саяси процестегі саяси қақтығыстардың рөлі 

мен қызметтері. Бейбіт операциялардың классификациясы және бейбітшілікті 

сақтауда халықаралық қақтығыстарды басқару технологияларының рөлі. 

Халықаралық қауіпсіздіктің жаңа қатерлері және ғаламның қазіргі «қызу 

нүктелеріндегі» (Ирак, Ауғаныстан, Сирия, Украина және т.б.) қақтығыстарды 
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басқару технологияларының тиімді қолдану тәжірибесі. Халықаралық 

қақтығыстарды басқару мен «түсті революцияда» (Солт. Африка және Таяу 

Шығыс) «жұмсақ күш» технологияларының эволюциясы. Бейбіт 

операцияларда және қазіргі локалды соғыстарда жанжалдарды басқару 

технологиясының әсер ету тиімділігі. АҚШ, Ресей және ЕО-ның бейбіт 

операцияларында халықаралық жанжалдарды басқару модельдері мен қазіргі 

концепциялары. Ортаазиялық аймақта тұрақтылық пен бейбітшілікті 

қамтамасыз ету.  

Терроризм және оның қазіргі мемлекеттердегі көрінісі. Терроризмнің 

пайда болу тарихы және анықтамасы. Халықаралық терроризм. Терроризмнің 

түрлері. Әлемде терроризмнің дамуына әсер етуші факторлар. Терроризмге 

қарсы күрес шараларының жүйесі. 

Әлемдік саяси процестің экономикалық өлшемі 

Халықаралық саяси экономия. Халықаралық экономикалық процестерді 

басқаратын механизмдер. Әлемдік экономикалық дағдарыстың «екінші» 

толқыны. Мемлекеттегі қазіргі тәжірибедегі әлеуметтік-экономикалық 

өзгерістердің жаңаша өлшемдері. Әлеуметтік-экономикалық өмірде 

азаматтардың қатысу модельдері. Посткеңестік кезеңде Қазақстандағы 

әлеуметтік-экономикалық процестер. Саяси процестің саяси құрылымы 

постиндустриалды қоғамдағы адам құқығы мен бостандығы проблемасы 

ретінде. Қазақстан Республикасындағы экономикалық саясат. 

Қазіргі демографиялық процестің негізгі тенденциялары  

Әлемдегі демографиялық процестің түсінігі. Қазіргі демографиялық 

процестің негізгі тенденциялары. Еуропа, АҚШ: демографиялық көрсеткіштің 

жаңа моделі. Үндістан, Қытай: демографиялық даму. Миграциялық процестер. 

Кері жақты демографиялық динамикаға ие мемлекеттердегі демографиялық 

дағдарыстың негізгі детерминанттары. Тұрғындардың миграциясы жайлы 

жалпы мәліметтері: процестің құрылымы мен түрлері және түрлі аспектілері. 

Еңбек ресурстарының сандық және сапалық өсуі. Халықтың иммиграциясы, 

урбандалу және эмиграция. Миграциялардың себептері және олардың тарих 

негізі. Қазақстан Республикасындағы демографиялық саясат. Демографиялық 

дағдарыс жағдайындағы Қазақстанның геосаяси перспективалары.  

Қазіргі әлемдегі өркениеттер мен мәдениеттердің өзара әрекет етуі: 

бұрыңғы мәселелер және жаңа қауіптер  

Мәдениеттер мен өркениеттердің өзара әрекеттесуі, өзара байланысы. 

Саяси мәдениеттің қалыптасуының объективті факторлары. Саяси мәдениет 

және саяси жүйе. Батыс саяси мәдениетінің қалыптасуы. Локалды өркениеттер 

мен қазіргі әлемдегі мәдениет бірегейлігінің сақталу проблемасы. Мәдениет 

және өркениет. О. Шпенглер бойынша мәдениеттің өркениетке өтуі. Бердяев 

бойынша «мәдениет» және «өркениет» ұғымдарын салыстыру. Мәдениет 

жанжалы. Шешу жолдары. Шығыс мемлекеттерінің мәдени құндылықтары. 

Қазақстан Республикасында саяси мәдениеттің қалыптасуы. 

Қазіргі саяси процестегі адами өлшемдер 

Саяси өлшеудің антропологиялық принципі. Тұлғаның саяси 

көрсеткіштерінің қалыптасуындағы әлеуметтік және институционалды-
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құқықтық жағдайы. Адами өлшемдердің ерекше белгісі. Класстық 

конфронтациядан әлеуметтік әріптестікке, консенсуске өту тенденциясы. 

Саяси элиталар: даму үлгілері мен генезисі. Қазіргі қоғамдағы саяси элиталар. 

Саяси элитаны рекруттау процесі және «әлеуметтік лифттер». Қазахстан 

Республикасының саяси элитасы.  

Қоғамдық өмірдің демократизациялануы Қазақстандағы қазіргі 

саяси процестің тенденциясы ретінде 

Демократия концепцияларындағы тұлға және қоғам қарым 

қатынастарының мәселелері. Биліктің демократ иялық жүйесінің 

қалыптасуының алғы шарттары. Демократияның құрылымдық элементтері. 

Саяси демократияның идеалы. Қазақстандық қоғамның әлеуметтік 

модернизациясы. Қазіргі Қазақстандағы демократиялық өзгерістердің 

мәселелері және саяси тәртіптің сипаты. Қазақстандағы демократияның 

ерекшеліктері. Қазақстандағы саяси процестің ерекшеліктері. Қазақстан 

халқының Ассамблеясы. ҚР масс медианың дамуы. Азаматтық қоғам және 

құқықтық қоғам. 

Әлемдік саяси процесс және Қазақстанның геосаяси басымдықтары 

Қазіргі геосаяси шындық. Геосаясаттың құрылымы, қызметтері мен 

категориялары (географиялық детерминизм, геосаясат, Хартленд, Римленд, 

аймақтылық, әлемдік геосаяси кеңістік, геостратегиялық аймақ, 

геостратегиялық сызықтар, шекаралар, буферлік мемлекет, мемлекеттің күші, 

көпполярлы геосаяси жүйе, ұлттық және геостратегиялық мүдде). Әлемдік 

саясаттың дамуының жаңа тенденциялары. 

Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Қазақстанның рөлі. Қазақстанның 

геосаяси жағдайының күшті және әлсіз жақтарын талдау (территория, 

экономика, халқы, халықтың мәдени біліми деңгейі, саяси тәртіп, мемлекеттік 

құрылымы және т.б.) және ХХ ғ. соңы мен ХХІ ғ. басындағы олардың 

дамуының динамикасы. Қазақстанның геосаяси мәртебесі. 

Халықаралық саясаттың геосаяси факторлары мен Қазақстан 

Республикасының сыртқы саяси басымдықтары. Аймақтық қауіпсіздік 

ұйымдарының қалыптасуындағы Қазақстанның рөлі: ҰҚШҰ, ШЫҰ,  

АӨСШК. Орталық Азиядағы аймақтық қауіпсіздік мәселелері. ХХІ ғ. әлемнің 

қазіргі геосаяси келбетіндегі Қазақстанның орны мен рөлі. Қазақстан 

Республикасының геосаяси факторлары. 

 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 
 

1. Әлемдік саяси процесс саяси ғылымның объектісі ретінде. 

2. Әлемдік саяси процесті зерттеудегі теоретикалық-әдістемелік 

негіздер. 

3. Мемлекеттердегі саяси процестің ерекшеліктерінің негізгі сипаты. 

Әлемдік саяси процестің принциптері мен параметрлері. 

4.Қазіргі әлемдік дамудың жалпы тенденциялары.  
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5. Әлемдік саяси процестің жүзеге асуының негізгі кезеңдері. 

6. Әлемдік саяси процестің ресурстары, түрлері және әртүрлілігі. 

7. Қазіргі кездегі саяси жүйелер 

8. Жаһандану және жаңа әлемдік тәртіп. 

9. Трансұлттық саяси орта мен демократияландыру «толқынының» 

қалыптасуы. 

10. Халықаралық қақтығыстар және қазіргі саяси процестердегі 

бейбітшілік мәселелері.  

11. Қазіргі саяси процестің экономикалық өлшемі  

12. Қазіргі демографиялық процестің негізгі тенденциялары 

13. Қазіргі әлемдегі өркениеттер мен мәдениеттердің өзара әрекет етуі: 

бұрыңғы мәслелер, жаңа қауіптер. 

14. Қазіргі саяси процестегі адами өлшемдер 

15. Қазіргі әлемдік саяси процестегі Қазақстанның орны мен рөлі. 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 
 

1.Реферат тақырыбы: Әлемдік саяси процестің институционалдық 

ерекшеліктері 

2.Эссе тақырыбы: Әлемдік саяси процестің  объективті және субъективті 

факторлары 

3.Реферат тақырыбы: Әлемдік саяси процестегі әлеуметтік мүдде 

4.Дискуссия тақырыбы: Әлемдік саяси процестің 

институционализациясындағы жаһандану саясатының рөлі 

5.Әлемдік саяси процестің әдістемесін талдау 

6.Эссе тақырыбы: Әлемдік саяси процестегі тұлғаның, қоғамның және 

мемлекеттің құқығы және мүддесі 

7.Жоба әдісін қолдану арқылы: Әлемдік саяси процесі туралы 

концептуалды саяси көзқарастардың эфолюциясы 

8.Эссе тақырыбы: Әлемдік саяси процестегі әлеуметтік мүдде және 

оның өкілеттілігі 

9.Елді танулық талдау тақырыбы: Әлемдік саяси процестегі саяси 

партиялар және саяси элита 

10.Эссе тақырыбы: Әлемдік саяси процестің конституциялық және 

парламенттік процедураларын іс жүзіне асырудың мақсаттары және 

міндеттері 

11.Саяси процестің қазіргі технологиялары туралы дискуссия 

12.Эссе тақырыбы: Әлемдік саяси процестегі биліктің бөлінісуі 

принциптері 

13.Шығыс және батыс қоғамдарына салыстырмалы талдау жасаңыз. 

14.Әлемдегі қазіргі саяси процесстердіңқалыптасуныа әсерін тигізетін 

факторларды талдаңыз. 

15.Саяси процесті зерттеудегі әдістеменің рөлі. 
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СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1.Қазақстандық модернизациясының тәжірибесі және мәселелері 

2.Қазақстандағы демократизация процесінің ерекщеліктері 

3.Әлеуметтік стратификация және саяси даму 

4.Қазіргі саясаттағы мүдде топтары 

5.Қазіргі қоғамдағы саяси элиталар. Қазақстандағы басқарушы 

элитаның эволюциясы және даму кезеңдері 

6.Қазақстанның сайлау жүйесі. Қазақстандағы сайлау жүйесінің 

қалыптасуының негізгі кезеңдері және дамуы. 

7.Қазақстандық қоғамның партиялық жүйесінің қалыптасуының негізгі 

кезеңдері. 

8.80-нші жылдардың соңы мен  90-ншы жылдардың басындағы 

Қазақстандағы партиялар мен қоғамдық ұйымдардың пайда болуының 

әлеуметтік саяси жағдайлары 

9.Саяси бәсекелестік: халықтың қалауы немесе бюрократияның диктаты 

10.Шығыс және батыс қоғамдардағы саяси процестің ерекшеліктері. 

11.Әлемдік саяси процестің конфликтогендік факторлары. 

12.Экономикадағы, экологиядағы, демографиялық және көші-қон 

салаларындағы әлемдік процестерді талдау. 

13.Қазіргі халықаралық қақтығыстардың ерекшеліктері және оларды 

реттеу. 

14.Этнодіни қақтығыстар және «өркениеттер қақтығысы» туралы 

болжамдар. 

15.Әлемдік саяси процесті тұрақсмыздандыратын фактор ретіндегі 

сепаратизм. 

 

 

 

 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1 Стратегия 2050 «Новый политический курс состоявшегося 

государства». www.akorda.kz 

2 Иватова Л.М., Қайдарова Ә.С., Мұхитденова Ә.Т. Халықаралық 

қатынастар теориясы. Алматы, изд. Қазақ университеті. 2014.  

3 Насимова Г.О. Политическая конфликтология. Уч. пособие. Алматы. 

2008. 

http://www.akorda.kz/
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4 Сеңгірбай М.Ж. Этносаралық конфликт және оның алдын алу мен 

реттеу технологиялары. Уч. Пособие. Алматы. Изд. Қазақ Университеті 2015г. 

213стр.  

5 Жотабаев  Н.Р. Проблемы войны и мира в истории цивилизации: 

учебное пособие / Н.Р.Жотабаев. – Алматы: Казак университеті, 2016. -302 с.  

 

Дополнительная: 

1 Белов А.А., Елисеев С.М. Политические процессы и институты в 

современной России: Учебно-методическое пособие. – СПб: Изд-во С.-

Петерб. Ун-та, 2006. 184 с. 

2 Мировая политика и международные отношения: Учебное пособие / 

Под ред С.А. Ланцова, В.А. Ачкасова. – СПб.: Питер, 2006. -488.  

3 Протопопов А.С., Козьменко В.М., Елманова Н.С. История 

международных отношений и внешней политики России (1648-2005): 

Учебник для студентов вузов / Под ред А.С. Протопопов. – 2-е изд, испр. и 

доп. – М.: Аспект Пресс, 2010. -399 с. 

4 Центральная Азия сегодня: вызовы и угрозы.  Под об.ред. К.Л. 

Сыроежкина. Алматы. КИСИ при Президенте РК.  2011. – 456 с. 

5 Мировые процессы, политические конфликты и безопасность. Ред. 

Л.И. Никовская. М. 2007. 248 с. 

6 Сейлеханов Е.Т. Политическая система Республики Казахстан: опыт 

развития и перспективы. Монография. Алматы: КИСИ при Президенте РК. 

2009. – 296 с. 
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HKT 3207 – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ТЕОРИЯСЫ  

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар: 
Мухитденова Ә.Т. – саяси ғылымдарының кандидаты, саясаттану және 

саяси технологиялар кафедрасының доценті міндетін атқарушы 

Мекебаева М.А. – саяси ғылымдар кандидаты, саясаттану және саяси 

технологиялар кафедрасының доценті міндетін атқарушы 

 

Пікір жазғандар: 
Мусатаев С.Ш. –  саяси ғылымдар докторы, әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің философия және саясаттану факультетінің, 

саясаттану және саяси технологиялар кафедрасының профессоры 

Нургалиева М.М. –  саяси ғылымдар кандидаты, Қазақстан 

Республикасы Президентінің жанындағы ҚСЗИ, Алматы қ. 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Халықаралық қатынастар теориясы» міндетті оқу пәні болып 

табылады, «халықаралық қатынастар» бағыты бойынша теориялық және 

қолданбалы пәндерді одан әрі оқытудың методологиялық негізін құрайды. 

«Халықаралық қатынастар теориясы» курсын ұсынылатын бағдарламалар 

бойынша зерттеу нәтижесінде білім алушылар әлемдік саясат пен 

халықаралық қатынастар қалыптасуы мен дамуына қатысты сұрақтарды, 

зерттеудің негізгі концепциялары мен тәсілдерінің негізгі түсініктерін, 

сонымен қоса, әлемдік саясатта бар негізгі мәселелерді қалыптастыруға 

қабілетті меңгеру керек.   

Курс студенттерге халықаралық қатынастар теориясының бастапқы 

ұғымдарын, халықаралық қатынастарды оқып үйренудегі принциптер мен 

бағыттарды игеруге, одан әргі кәсіби қызмет үшін керек халықаралық 

оқиғаларды талдау дағдыларын алуға мүмкіндік береді.  

Негізгі құзыреттер: 

«Халықаралық қатынастар теориясы» курсын меңгергенде студенттер 

білуі керек: 
- халықаралық қатынастардың теориялық көздері мен концептуалды 

негіздері; 

- халықаралық қатынастардың теориясындағы парадигмалардың түрлері 

мен негізгі ережелері туралы; 

- халықаралық қатынастарды құқықтық реттеудің  формалары туралы;                

- халықаралық-саяси ғылымдағы түрлі теориялық мектептер мен 

бағыттар арасындағы ерекшеліктер туралы; 

-халықаралық қатынастаржүйесінің мазмұны туралы. 

жасай алуы:   
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- халықаралық қатынастарды зертеудегі түрлі концептуалды тәсілдер 

мен бағыттардың өзіндік айырмашылықтарын мен мәнін анықтау,  ғылымның 

әдіснамалық құралдарын білуі;  

- халықаралық қатынастардың теориясының түрлі ғылыми 

мектептерінің жақтаушыларымен ұсынылатын теориялық ережелерді бағалау 

мен   қатыстылығы; 

- халықаралық қатынастардың теориясының мәселелері бойынша 

ғылыми әдебиеттерді өз бетінше табу; әлемдік саясат пен халықаралық 

қатынастардың маңызды мәселелерін бейнелейтін даулы мәселелерді 

талдайтын жазбаша үй жұмыстарын, эссе жазу. 

дағдыларды меңгеру:  

- оқу материалын зерттеу; дерек көздері мен әдебиеттерді талдау, 

әлемдік саясат жағдайын болжау мен оларды зерттеуде қолдану;  

- халықаралық оқиғаларды талдау;  

- зерттеу процесінің әдістерін жасау.  

Пререквизиттер: жоқ 

Постреквизиттер: Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар  

 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 1 Модуль Халықаралық қатынастардың теориялық және 

концептуальды  негіздері 

1 Халықаралық қатынастар теориясы ғылым және оқу пәні ретінде. 

2 Халықаралық қатынастар жүйесі 

3 Халықаралық қатынастар теориясының теориялық тәсілдері мен 

негізгі дәстүрлі мектептері 

4 Халықаралық қатынастар теориясында саяси неореализм және 

неолиберализм. 

5 Халықаралық қатынастар теориясындағы постмодернистік және 

неомарксистік тәсілдері 

6 Халықаралық қатынастар теориясындағы қазіргі постпозитивистік   

тәсілдер. 

7 Халықаралық қатынастардың қатысушылары 

 2 Модуль Халықаралық қатынастардағы интеграция мен  

дезинтеграция. 

8 Халықаралық ынтымақтастықтың теориясы мен тәжірибесі  

9 Ұлттық мүдделер мен халықаралық қауіпсіздік 

10  Халықаралық қатынастарды саяси-құқықтық реттеу. 

11 Сыртқы саяси шешімдерді қабылдау теориясы мен практикасы. 

12 Халықаралық тәртіп. 

13 Халықаралық жанжалдар. 

14 Дипломатиялық қатынастар. 

15 Қазақстан халықаралық қатынастар жүйесінде.   
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ПӘН МАЗМҰНЫ  

 

Кіріспе 

«Халықаралық қатынастар теориясы» пәні студенттерге халықаралық 

қатынастарды зерттеуде қалыптасқан негізгі теориялық бағыттарын,  

халықаралық қатынастарды өзекті теориялық зерттеуге  бағытталуға, одан әрі 

кәсіби қызметте қажетті халықаралық жағдайларды талдау  машығын алуға, 

терең меңгеруге мүмкіндік береді.     

Пәнді оқыту мақсаты-халықаралық қатынастар теориясы саласында 

негізгі білімдерді меңгерген және осы білімдерді практикада қолдануға 

қабілетті маманды дайындау. Курс негізі мемлекетаралық қатынастар 

жүйесінде теориялық концепциялардың рөлін зерттеу болып табылады.  

Оқу пәні шеңберінде: халықаралық қатынастар жайлы теориялық 

білімдер ерекшелігі; халықаралық қатынастар теориясындағы 

заңдылықтардың сипаттамасы мен  мәні; түрлі мемлекеттердің халықаралық 

саясат мәселелерін зерттеуде қолданылатын негізгі әдістерді  оқытылады. 

Аталған курста халықаралық-саяси оқу пәнінің ғылыми түсінік аппаратын 

құрайтын негізгі категориялар, халықаралық өмірдің кереғарлығын белгілі бір 

дәрежеде түсінуге мүмкіндік беретін парадигмалар, теориялар, концепциялар 

көрініс тапқан және түсінік берілген.   

Пәнді оқытудың міндеттері:  

- Студентке халықаралық қатынастар теориясы саласындағы 

теориялық-әдістемелік білімдер мен дағдылардың кешенін беру;  

- Халықаралық қатынастар жайлы әлемдік ғылыми және оқу-

әдістемелік әдебиеттердегі негізгі парадигмалар мен теориялық мектептерді 

жинақтау және жүйелеу; 

- Халықаралық қатынастардың құрылымдық және функционалдық 

аспектілерін;  

- Халықаралық-саяси ғылымдағы теориялық мектептер мен бағыттар 

арасындағы ерекшеліктерді зертртеу; 

- Халықаралық тәртіп мәселелерін қарастыру; 

- Саясаттанушының кәсіптік біліктілігін жоғарылатын 

коммуникативті дағдылар мен тәсілдердерге үйрету. 

Курстын зерттеу объектici: халықаралық қатынастарды зерттеудегі 

түрлі концептуалдық және  бағыттардың мәні мен ерекшеліктерін ашу. 

Курстын зерттеу әдістері: жүйелі, салыстырмалы, құрылымлы-

функционалды , контент-зерттеу. 

Бұл курспен қатар оқылатын пәндер: «Әлемдік саясат және халықаралық 

қатынастар», « Геосаясат». 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ 

КОНЦЕПТУАЛДЫ  НЕГІЗДЕРІ 

Халықаралық қатынастар теориясы ғылым және оқу пәні ретінде. 

Халықаралық қатынастар теориясы: нысаны, пәні, әдістемесі. Халықаралық 
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қатынастар әлеуметтік-саяси ойлардың тарихында. Халықаралық 

қатынастардың теориялық бастаулары мен концептуалдық негіздері. 

«Әлемдік саясат», «халықаралық саясат», «халықаралық қатынастар», 

«сыртқы саясат» түсініктерінің  ара-қатынасы. Халықаралық қатынастар 

теориясы әлеуметтік-гуманитарлық  ғылымдар құрылымында. Зерттеудің  

нысаны және пәні. Халықаралық қатынастарды зерттеудің әдістері-жағдайды 

зерттеудің әдістері, экспликативті әдістер, болжамдық әдістер.  

Халықаралық қатынастар жүйесі.  Халықаралық қатынастар жүйесі 

түсінігі. Халықаралық қатынастарды зерттеуде жүйелік тәсілді қолданудың 

мүмкіндіктері мен шектері.  Халықаралық қатынастар құрылоымының 

ерекшеліктері, ірі державалардың жүйелік құрауыш рөлі.  Халықаралық 

қатынастар құрылымы мен жүйешіктерінің деңгейлері. Халықаралық 

қатынастар жүйесінің типологиясы және олардың қызмет етуінің құрылымдық 

заңдылықтары.  

Халықаралық қатынастар теориясының теориялық тәсілдері мен 

негізгі дәстүрлі мектептері. Халықаралық қатынастар теориясының негізгі 

дәстүрлері мен парадигмаларының қалыптасуы. Фукидид, Н. Макиавелли, 

Т.Гоббс және олардың реалистік концепцияны негіздеудегі орны. XVII- XX ғғ. 

Мемлекетаралық қатынаастар практикасындағы саяси реализм. 

Н.Макиавелии, Г.Моргентау, Р.Арон саяси реализм теориясының негізгі 

принциптері жайлы. Классикалық реализмнің пәндік саласының 

ерекшеліктері, анализдің негізгі категорияларының және халықаралық 

қатынастарды бағалауының мазмұны – анархия, күш, өзара көмек, күш 

балансы, ұлттық мүдде.  

Халықаралық қатынастар теориясындағы саяси идеализм. адамзаттың 

бірлігі мен халықаралық ынтымақтастық туралы ортағасырлық теология.  

Э. Роттердамский, Г. Гроций, Э. Крюссе, И. Кант, Д.Бентам және 

олардың либералды концепцияны негіздеудегі орны. Саяси идеализм 

жақтаушыларының идеясындағы морал мен құқық. XIX-XX ғғ. тоғысындағы 

халықаралық ұйымдардың құрылуы мен халықаралық құқықтың қалыптасуы. 

Халықаралық қатынастардың геосаяси концепциясы. Геосаясаттың пайда 

болуы. Геосаясаттағы географиялық детерминизм идеясынан өту. Ф. Ратцель, 

Р. Челлен. Геосаясаттың герман мектебі. К. Хаусхофер. Панидеялар 

концепциясы. Геосаясаттың Британ мектебі. Х. Макиндер. Геосаясаттың 

солтүстікамерикандық мектебі. А. Мэхэн, Н. Спайкмен, С. Коэн. 

Халықаралық қатынастар теориясындағы неореализм мен 

неолиберализм. «Неореализм» ұстанымы жағынан халықаралық 

қатынастарды зерттеу. Модернистік тәсіл – әлеуметтік мен жаратылыстану 

ғылымдарының әдістерін пайдалану, халықаралық қатынастар жүйесін 

зерттеудегі жүйелік талдауды қодану (иерархия ұғымы, поярлық, 

тұрақтылық). К. Уолтцтің «құрылымдық реализмі» мен жүйелік тәсілдің 

дамуы. Сыртқы саяси қызмет пен әскери стратегия тәжірибесіндегі саяси 

неореализм идеяларын қолдану. Р.Гилпин. С.Браун, С. Уолт. Неореализмнің 

пәндік салаларының ерекшелігі, халықаралық қатынастарды бағалау мен 

талдаудың негізгі категорияларының мазмұны – гегомония үшін күрес, қауіп 
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балансы, қауіпсіздік диллемасы. ХХІ ғ. басындағы халықаралық 

қатынастарды бағалаудағы қазіргі неореализм.  

Халықаралық қатынастардағы неолибералдық концепциялар.  

Транснационализм. Р.Кохейн, Дж. Най көзқарасы бойынша халықаралық 

қатынастардағы күш факторының рөлінің төмендеуі мен өзара тәуелділіктің 

өсуі. ХХ ғ. екінші жартысындағы халықаралық қатынастар сипатындағы 

өзгерістерді бағалау үшін либеральды-идеалистік  парадигманы қолдану. 

Зерттеудің пәндік саласын кеңейту. Саяси идеализмнің, либералды 

интернационализм, либералды институционализм. қазіргі нұсқаларының 

қалыптасуы.  

Өзаратәуелділік , пайда табуға, ұжымдық қауіпсіздікке, демократиялық 

әлемге, халықаралық режимдер, халықаралық қатынастардағы нормалар мен 

институттарға қатысты жаһандық қоғам ұғымы. 

Неореалистер мен неолибералдық тәсілді жақтаушылардың пікірталасы, 

олардың бәсекелестілігінің сипаты, теорияның синтезі мен өзара байытылуы. 

Реализм еуропоцентристік, мемлекеттік-центристік парадигмаларын сынау. 

Қоғамның әлеуметтік құрылымына неореализм өкілдерінің қатынасы мен 

мемлекетаралық қатынастардағы мораль мәселесі, нөлдік суммамен ойнау.  

Халықаралық қатынастар теориясындағы постмодернистік және 

неомарксистік тәсілдер. 

Халықаралық қатынастар теориясындағы әлемдікжүйелік тәсілдің 

қалыптасуы. Империализм теориясының интеллектуалды және саяси көздері, 

А. Грамшидің (гегемонизм және тарихи блок) шығармашылық мұрасы, Батыс 

елдерінің идеялық-саяси өмірінің солшыл радикалдық бағыты. 

С. Амин, Й. Галтунг – дамыған елдердің  Батыс Еуропа, Жапония мен 

Солтүстік Американың Азии, Африка мен Латинской Американың дамушы 

елдерімен қарым-қатынас мәселесі. И.Валлерстайннің әлемдік жүйе 

концепциясы, оның тұтастығы мен тарихилығы. Әлемдік жүйе, орталық, 

жартылай периферия, периферия, геоэкономика мен геомәдениет, жүйеден 

тыс қозғалыстар ұғымы. «Географияның өлімі» концепциясы, «уақыттың 

қысқаруы-кеістік», «территориялықтың эмансипациясы». Қазіргі әлемдік 

жүйенің тағдырларын болжау мен процестерді бағалау.  

Халықаралық қатынастар теориясындағы қазіргі 

постпозитивистік тәсілдер. Халықаралық қатынастар теориясындағы 

рефлективистік және конструктивистік бағыттардың қалыптасуы.  

Халықаралық қатынастардағы нормативтік тәсілдер. Постпозитивистік 

бағыттардың - постмодернизм, феминизм, тарихи әлеуметтану, сыни теория 

ортақ белгілері мен өзгешеліктері, олардың мәселелері. Халықаралық 

қатынастар теориясындағы дәстүрлі мектептермен алшақты жеңудегі 

әлеуметтік конструктивизм. 

Халықаралық қатынастардың қатысушылары. Мемлекет жетекші 

халықаралық актор ретінде, оның өзгеруші әлемдегі халықаралық 

қатынастардың орны мен рөлінің эволюциясы. Үкіметаралық ұйымдар, 

олардың халықаралық қатынастардағы негізгі қызметтері мен топтары. 

Халықаралық ұйымдар ұғымы мен классификациясы. Жаһандық мәселелерді 
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шешуге халықаралық ұйымдардың ықпалуы. Халықаралық ұйымдардың 

мақсаты мен міндеті: ООН, НАТО, ДКБ, ШОС, АСЕАН, СНГ, ЕвразЭС, 

СВМДА, ОБСЕ және т.б. Үкіметтік емес ұйымдар және қозғалыстар, 

халықаралық қатынастардың сипатын анықтауда олардың рөлінің өсуі. ТҰК 

халықаралық рөлінің ерекшелігі, халықаралық актор ретінде индивидтің 

нақты-саяси және теориялық статусы.  

 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДАҒЫ ИНТЕГРАЦИЯ МЕН 

ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ 

Халықаралық ынтымақтастықтың теориясы мен тәжірибесі.  

Интеграция ұғымы, оның дамуындағы негізгі кезеңдері. Халықаралық 

ынтымақтастықтың теориясы мен тәжірибесі. Халықаралық ұйымдар мен 

мемлекетаралық ынтымақтастықтың рөлі. Ынтымақтастық пен 

интеграциялық процесстер. Функционализм мектебі мен неофункционализм, 

федерализм мен транснационализм мектебі (немесе «плюралистік мектебі»).  

Халықаралық біріккен әрекет формаларындағы ынтымақтастық: экономика, 

мәдениет, ғылыми-техникалық байланыс және т.б. Мүмкіндіктер, 

халықаралық қатынастар жүйесінде ынтымақтастық саласы мен шарттары. 

Саяси  интеграция. Халықаралық ынтымақтастыққа мемлекеттердің қатысуы: 

әрекеттердің тиімділігінің өсуі, сыртқы саясатты жүргізуге шығындардың 

азаюы,  ортақ қауіптерге күрес пен ортақ мәселелерді шешу. Дезинтеграция 

ұғымы. Оның өмір сүруінің негізгі себептері. Дезинтеграция процесіне ықпал 

етуші объективті және субъективті факторлар.  

Ұлттық мүдде мен халықаралық қауіпсіздік. Әлеуметтік жүйелердің 

бірегейлігі мен өмір сүру шарты ретінде ұлттық мүдделер ұғымы. Ұлттық  

мүдделердің қалыптасуында топтық мүдделер мен қоғамның негізгі 

құндылықтарының орны. Ұлттық  мүдделердің мазмұны, өмірлік маңызды, 

маңызды, қосымша (екінші деңгейлі), тұрақты және уақытша, ортақ және 

арнайы, сайкес келетін және жанжалдасушы мүдделер. Сыртқы  қауіптерден 

маңызды өмірлік мүдделерді қорғауға бағытталған ұлттық қауіпсіздік 

сыртқысаяси шешімдер мен әрекеттер ретінде. Қауіптерді саралау. Ұлттық  

қауіпсіздік саясаты, оның мақсаттары мен құралдары. Ұлттық  қауіпсіздік 

стратегиясының құрамдас бөліктері мен мазмұны. Сыртқысаяси және әскери-

стратегиялық доктриналар ұлттық қауіпсіздік стратегиясының міндеттері мен 

мақсаттарын нақты ресімдеу ретінде. Ұлттық және халықаралық қауіпсіздіктің 

қатынасы, халықаралық қатынастар жүйесіндегі қауіпсіздік пен тұрақтылық. 

Халықаралық  қауіпсіздіктің мазмұны. Халықаралық  қауіпсіздік деңгейлері: 

индивидуалды, топтық, ұлттық, халықаралық. Халықаралық қауіпсіздіктің 

негізгі аспектілері: әскери, саяси, экономикалық, әлеуметтік, экологиялық, 

идеологиялық, мәдени, діни т.б. Ұжымдық қауіпсіздік. Халықаралық 

режимдер: ұғымы мен мазмұны. Режимдердің  типтері мен формалары, күшті 

және әлсіз режимдер. Қауіпсіздік режимдері. Жалпы-әлемдік және аймақтық 

деңгейдегі халықаралық қауіпсіздіктің негізгі жүйелеріне сипаттама. 

Халықаралық  қауіпсіздіктің негізгі өлшемдері мен оларды шешу 

мүмкіндіктері, әлемдік қауымдастықтағы ынтымақтастықты дамыту келешегі.  
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Халықаралық  қатынастарды саяси –құқықтық реттеу. Тарихтағы 

халықаралық  қатынастарды  құқықтық реттеу формалары. Қазіргі 

халықаралық  құқық, оның негізгі принциптері. Халықаралық   құқық пен 

халықаралық саясаттың қатынасы. Құқық пен моралдің әрекеттесуі. Адам 

құқығының жалпы декларациясы (1948) мен оның ережелерінің басқа 

халықаралық құжаттарда дамуы. Құқық пен мораль көзқарасынан  

«Гуманитарлық қол сұғу» концепциясы. Халықаралық қатынастар 

теориясындағы халықаралық құқық пен халықаралық саясат. Халықаралық  

гуманитарное құқық пен оның нормалары. Халықаралық қатынастардағы  

этикалық өлшем және халықаралық моралдегі оның негізгі императивтері. 
Қазіргі халықаралық  қатынастарды  саяси–құқықтық режимі.  

Сыртқысаяси шешімдерді қабылдау теориясы мен тәжірибесі. А. 

Джордж бойынша сыртқы-саяси шешімдерді қабылдаудың теориялық 

моделдері.  О. Холсти – сыртқы-саяси стратегияны анықтауда принциптер 

жүйесі ретінде операционалды код. Д. Розенау, Н.Форвард, С.Уолкер- 

необихевиористік әдіснама. А. Этциони, И. Джейнис, Л. Манн, Л. 

Фальковский, Г. Лассуэл сыртқысаяси шешімдерді қабылдау стратегиясы. Ч. 

Херманның сыртқысаяси шешім қабылдауға қатысушы шағын топтардың 

тпологиясы.  

Халықаралық тәртіп.  Халықаралық тәртіп теориялық ұғым ретінде 

және халықаралық қатынастар жүйесіндегі динамикалық тепе теңдік 

жағдайындағы ықпал ету мен күш орталықтарының жиынтығы ретінде. 

Халықаралық тәртіптің тарихи типтері. М. Каплан мен халықаралық тәртіптің 

теориялық моделдері. Қазіргі халықаралық тәртіптің тарихи типтері мен 

ерекшеліктері. Жаңа әлемдік тәртіптің қалыптасу мәселесі. Жаңа халықаралық 

тәртіп американша – Pax Americana. Батыс Европа мен оның  қалыптасқан 

әлемдік тәртіпке қатысты  преференция. Қазақстан және жаңа әлемдік тәртіп.     

Халықаралық конфликт. Халықаралық жанжалдар: себептері, даму 

сипаты мен байқалу формалары. Халықаралық жанжалдардың негізгі 

теориялары. Қазіргі халықаралық қатынастардағы әскери фактор. Дағдарс 

жанжалдар мен  халықаралық қатынастар жүйесіндегі өзгерістердің негізгі  

факторы ретінде. Жанжалдардың типтері, олардың мәні, мазмұны мен 

формасы. Жанжалдардың даму фазалары мен этаптары. Халықаралық  

қатынастардағы зорлық пен қарулы жанжалдар мәселесі. Соғыс халықаралық 

шиеленістерді шешу құралы ретінде, соғыс түрлері.  Жанжалдарды реттеу 

механизмдері мен тәсілдері – дәстүрлі құралдар: келіссөздер, кеңес беру, 

делдалдық, халықаралық арбитраж. 

Дипломатиялық қатынастар. Дипломатия теориясы мен 

дипломатиялық қатынастар. Дипломатия мемлекет сыртқы саясат құралы 

ретінде. Халықаралық  қатынастардағы  дипломаттың рөлі. Ресми, бейресми 

дипломатия. Екіжақты, көпжақты дипломатия.  Дипломатияның формалары 

мен негізгі түрлері. Сыртқы  істер министрлігінің  қызметі мен құрылымы. 

Дипломатиялық қызмет: ұғымы, қызметі, міндеті. Дипломатиялық 

өкілдіктердің қалыптасуы. Дипломатиялық құжаттар ерекшеліктері.  
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Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Қазақстан. Қазақстан 

Республикасының сыртқысаяси басымдықтары. Сыртқы саясатты анықтау 

(әрекетті таңдау үшін шешімдерді таңдау) мен  сыртқы саяси тәртіп 

(мемлекеттің басқаларға қатысты таңдалған мақсаты мен оларға қол жеткізу 

құралдары негізінде). Ішкі және сыртқы саясат – әрекеттестік пен қызмет 

саласын шектеу. Сыртқы саясаттың мақсаты – қауіпсіздік, тәуелсіздік, әл-

ауқат пен ұлттық байлықты көбейту, азматтар мен одақтастарды  қорғау, 

мемлеккеттің мәртебесі мен дәрежесі. Қазақстанның әлемдік қауымдастыққа 

интеграциясы.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Халықаралық қатынастар  теориясы: объектісі, пәні, әдіснамасы.  

2. Халықаралық қатынастардың теориясындағы теориялық білімнің 

еркешеліктері. Халықаралық қатынастардың зерттеу әдістері.  

3. Халықаралық қатынастарды талдаудағы жүйелік тәсілді 

пайдалану. Халықаралық қатынастар жүйесі ұғымы, оның элементтері мен 

қызметтері, халықаралық қатынастардың сыртқы ортасы. 

4. Халықаралық қатынастар құрылымының ерекшеліктері, 

халықаралық жүйелер типологиясы, қатынастар түрлері мен құрылым деңгейі.  

5. Халықаралық қатынастардың теориясындағы парадигмалардың 

түрлері мен негізгі ережелері.  

6. Қоғамдық-саяси ой тарихындағы реализм мен идеализм 

дәстүрлері.  

7. Саяси реализм: негізгі авторлары, концепциялар мен ұғымдар. 

Халықаралық қатынастардың құрылымын бағалаудағы неореализм. Саяси 

идеализм мектебінің қалыптасуы, оның негізгі идеялары мен зерттеу мәселесі. 

Қазіргі халықаралық қатынастарды талдаудағы қазіргі либералды-идеалистік 

тәсілдер, бағыт өкілдері.  

8. Ұлттық мүдделер мазмұны. Қазақстан Республикасының ұлттық 

қауіпсіздік стратегиясы.  

9. Халықаралық қатынастардың «жалпы» және «жеке» теориясының 

ерекшеліктері  

10. Сыртқысаяси шешім қабылдау процесін оқытудағы негізгі 

бағыттар.  

11. Халықаралық қатынастардың қатысушыларының мақсаты мен 

құралдары. БҰҰ: құрылымы, мақсаты мен міндеттері, қызметтің негізгі 

бағыттары.  

12. Ынтымақтастықты дамытудағы халықаралық ұйымдардың орны, 

халықаралық интеграция. 

13. Халықаралық қауіпсіздіктің мазмұны, оның деңгейлері мен негізгі 

аспектілері.  

14. Ұжымдық қауіпсіздік, халықаралық режимдер, олардың мазмұны 

мен негізгі формалар, қауіпсіздік режимдері.  
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15. Халықаралық қауіпсіздік нығайтудағы халықаралық құқықтың 

рөлі. Адам құқығы мен халықаралық гуманитарлық құқық. 

 
 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Фукидид еңбегіне талдау жасаңыз «Пелопонесс соғысының 

тарихы». 

2. «Соғыс пен бейбітшілік құқығы туралы» Г. Гроций еңбегіне 

талдау жасаңыз   

3. Жазбаша жұмыс: «Д.Бентамның утилитаризм принциптері». 

4. Т.Гоббстың «Левиафан» еңбегіне талдау жасаңыз.   

5. Эссе: «Мақсат амал құралдарды ақтайды» деген пікірмен 

келісесіз бе?  

6. Эссе: «Халықаралық қатынастардағы идеологиялық факторлар». 

7. Эссе:  «Халықаралық қатынастардағы халықаралық мораль 

және этикалық  өлшем». 

8. Эссе: «Гуманист И.Канттың «Мәңгілік бейбітшілік» деген 

көзқарасымен келісесіз бе?». 

9. Г. Моргентау бойынша саяси реализмнің негізгі принциптерін 

талдаңыз.  

10. Эссе: «Халықаралық қатынастардағы экономикалық факторлар».  

11. Эссе: «Ф. Фукуяманың «Тарихтың соңы» деген көзқарасымен 

келісесіз бе?». 

12. Эссе: «З.Бжезинскийдің «Шахмат тақтасы» деген көзқарасымен  

пікірмен келісесіз бе?». 

13. Еңбекті талдау: К.Дойч «Халықаралық деңгейдегі саяси 

қауымдастық. Анықтауыш және өлшем мәселелер». 

14. К. Токаевтың «Нұр мен көлеңке» деген еңбегіне талдау жасаңыз. 

Эссе: «Өркениеттер қақтығысы мүмкін бе?». С.Хантингтон 

«Өркениеттер қақтығысы» 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ  
 

1. Халықаралық қатынастарды зерттеу әдістері. 

2. Қоғамдық саяси ой тарихындағы реализм, идеализм, радикализм 

дәстүрлері. Мына бағыттарды салыстырыңыз. (Фукидид,  Т.Гоббс, Г.Гроций, 

И.Кант, М.Вебер,  Дж.Локк, Дж.Бентам, Г.Моргентау.). 

3. Сыртқы саяси шешімдерді қабылдау теориясы мен тәжірибесі.  

4. Р. Кохэн,  Дж. Най. «Транснационалды қарым-қатынас және 

әлемдік саясат». Конспект.  

5. А. Уолферс «Қарсы тұру және ынтымақтастық: халықаралық 

саясат очеркі». Конспект. 
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6. Реферат: «Халықаралық қауіпсіздіктегі әскери-саяси аспектілер».   

7. И.Валлерстайнның әлемдік жүйе теориясы. А. Грамши мектебі. 

8. БҰҰ, НАТО, ҰҚШҰ, ШЫҰ, ТМД, ЕҚЫҰ халықаралық  

ұйымдарының мақсаттары мен міндеттері. 

9. Халықаралық қақтығыстың негізгі теориялары. 

10. «Халықаралық қатынас теориясы» саяси сөздік. 

11. Еңбекті талдау: Г.Киссинджер  «Дипломатия». 

12.   Теория гуманитарлық араласу теориясының жағымды және 

жағымсыз жақтары. 

13. Шабуылдаушы реализмнің теориясы: жақтаушылар және 

даттаушылар.  

14. Халықаралық режим теориясын жүзеге асыруға мысал келтіріңіз.  

15.  Демократиялық әлем теориясы. Таяу Шығыстағы демократияның 

кеңею Доктринасы. 

 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 

 

Негізгі : 

1. Иватова Л.М., Кайдарова А.С., Мухитденова А.Т. Халықаралық 

қатынастар теориясы. – Алматы: Қазақ университеті,  2014 ж. 

2. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 

«Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, 

развитие».www.akorda.kz, 2015 г. 

3. Rengger N.I. Political theory, modernity and postmodernity 

https://googledrive.com 

4. Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учебное 

пособие. М., 2008. 

5. Нуракишев А.А. , Симтиков Ж.К., Ишпекбаев Ж.Е. Хрестоматия 

по теории международных отношений. Алматы: КазНПУ имени Абая, 2007.  

 

Қосымша: 

1. Антология мировой политической мысли: Т.1: Зарубежная 

политическая мысль: история и эволюция. - М.: Мысль, 1997. Т.2: Зарубежная 

политическая мысль XX в. - М.: Мысль, 1997. 

2. Акимбеков С. Афганский фактор и проблемы безопасности 

Центральной Азии: Издание 2-е, испр. и доп. – Алматы: Континент, 2003 

3. Жотабаев Н.Р. Проблемы войны и мира в истории цивилизации: 

учебное пособие.- Алматы: Қазақ ун-ті,2016. 

4. Chandler David. International Statebuilding - The Rise of the Post-

Liberal Paradigm. — Abingdon, Oxon: Routledge, 2010. 

5. Карин Е.Т. «Солдаты халифата»: Мифы и реальность, Алматы, 

2014. С.174 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Routledge


75 

6. Laumulin M.T. The Geopolitical Evolution of Central Asia: Region 

during the World Crisis. Алматы: Friedrich Ebert Stiftung, 2012. 

7. Мorgenthau, Hans J.; Thompson, Kennth W. Politics Among Nations. 

The Struggle for Power and Peace. Sixth edition. New York: Alfred A. Knoff, Inc., 

1985.  

8. Mankoff, Jeffrey. The United States and Central Asia after 2014. 

Washington, D.C.: Center for Strategic & International Studies, 2013 

 9. Мұсатаев С. Ш., Симтиков Ж. Қ. Еуразия төсінде табысқан 

өркениеттер. Алматы: Infiniline, 2011. 

10. Reus-Smit, Christian. «Constructivism» Theories of International 

Relations, ed. Scott Burchill,  Palgrave, 2005. 

11. Сатпаев Д. Умбеталиева Т. Чеботарев А. Жумалы Р. и др. 

«Сумеречная зона» или «ловушки» переходного периода. Алматы: Альянс 

аналитических организаций, 2013. 

12. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2003. 
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SS 3301 – САЛЫСТЫРМАЛЫ САЯСАТТАНУ 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлары:  
Омарғазы Е.Е. – саяси ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ-дың философия және саясаттану факультетінің саясаттану 

және саяси технологиялар кафедрасының доценті м.а. 

Саитова Н.А. – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың философия және 

саясаттану факультетінің саясаттану және саяси технологиялар 

кафедрасының доценті 

 

Пікір жазғандар: 

Мұсатаев С.Ш. – саяси ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-дың философия және саясаттану факультетінің саясаттану және саяси 

технологиялар кафедрасының профессоры 

Сеңгірбай М.Ж.  – доктор PhD, Демирел атындағы Университеттегі 

қоғамдық пәндер кафедрасының меңгерушісі 

 

 

ТҮСІНДЕРМЕ ХАТ 

 

«Салыстырмалы саясаттану» курсы саясаттану саласы бойынша 

мамандар даярлайтын әлемнің барлық университеттерінде оқытылады. Бұл 

саяси ғылымның бөлімі, саясат әлеміндегі әртүрлі құбылыстарды олардың 

арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарын анықтау үшін, өмір сүріп 

отырған теорияларды тексеру мен жаңа бағыттарды айғақтау үшін жүйелі 

түрде салыстыруды жүзеге асырады, яғни, бұл пән пәні бойынша ғана емес, 

сонымен қатар, салыстырмалы талдаулар саясаттың әртүрлі аймақтарын қамти 

отырып – жекелеген әлеуметтік топтардың саяси мінез-құлқынан бастап саяси 

институттарға дейін, мемлекеттердің саяси жүйелерінен бастап әлемдік саяси 

жүйелерге дейін, қазіргі уақытта бақыланып отырғаны секілді, басқа да тарихи 

дәуірлерде және т.б. көрсеткіштерді жүйелі салыстыру әдістері бойынша 

анықталады. 

Аталмыш пәнді оқыту саясаттану саласында мамандар даярлау ісінде 

компаративистика әдістерінің көмегі арқылы пәнаралық зерттеулер жүргізуге 

қабілетті мамандар даярлауға мүмкіндіктер береді.  

Негізгі құзіреттер 

«Салыстырмалы саясаттану» пәнін оқып үйрену студенттерге 

келесілерді білуге мүмкіндік туғызады:  

- жалпы саясаттанудың бөлігі ретіндегі салыстырмалы саясаттанудың 

қалыптасуы мен дамуы; 

- салыстырмалы саяси зерттеулердің тарихи дәстүрлері, заманауи 

компаративистикадағы мектептер мен ғылыми бағыттар; 
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- салыстырмалы саяси зерттеулердің үрдістері мен құрылымын; 

- салыстырмалы саясаттанудың түрлері мен деңгейлерін; 

- салыстырмалы саяси зерттеулердің теориялық құралдары, 

классификациялары, типологиялары, модельденуі. 

істей алуға дағдыланады: 

- салыстырмалы саясаттанудың тақырыптық салаларында дұрыс 

бағыттылуға; 

- жариялы саясаттың талдауларында, қоғамдық өмір саласындағы 

үрдістерде, саяси жүйелер, саяси режимдер, партиялық және сайлау 

жүйелерінде, саяси мәдениет және т.б. елтанымдық қиылымындағы 

зерттеулерде компаративистиканың заңдылықтарын (принциптерін) қолдану. 

келесідей біліктіліктерді игеру керек:  

- салыстырмалы елтанымдық талдауларды жүргізу және саясат пен 

саяси жүйелердің ерекшеліктерін анықтау; 

- түпнұсқалық мәтіндерменен жұмыс істеу; 

- адамдар арасындағы қатынастарды реттеуші саяси-құқықтық 

нормалар көмегімен қоғаммен араласу. 

Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, саясат теориясы, саяси жүйелер 

мен режимдер. 

Постреквизиттер: қолданбалы саясаттану. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ 

р/н 

Тақырыптың атауы 

 Кіріспе 

 Салыстырмалы саясаттану ғылым ретінде 

1 Салыстырмалы саясаттану саяси ғылымның саласы ретінде 

2 Салыстырмалы саясаттанудың негізгі методологиялық мәселелері. 

Салыстырмалы талдау 

3 Салыстырмалы саясаттанулық зерттеулердің әдістемесі 

 Салыстырмалы саясаттанудағы жүйе, үрдіс және саяси курс 

4 Салыстырмалы саясаттанудағы саясаттың концептуализациясы 

5 Салыстырмалы саясаттанудағы саяси жүйелер 

6 Саяси режимдердің салыстырмалы талдауы. Салыстырмалы 

саясаттанудағы демократияның концептуализациясы 

7 Демократия өлшемдері 

8 Мемлекеттік-саяси институттардың салыстырмалы талдауы 

9 Саяси курсты әзірлеудегі мемлекеттік институттардың 

іскерліктерінің салыстырмалы талдауы 

10 Салыстырмалы саясаттанудағы партиялық жүйелерді зерттеу 

11 Салыстармалы саясаттанудағы заманауи сайлау жүйелері 

12 Әлеуметтік саясат: салыстырмалы талдау 

 Елтану (жағдайлардың салыстырмалы зерттеуі) 
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13 Жағдайды салыстырмалы-бағыттамалы зерттеу: Ұлыбританияның 

саяси жүйесі 

14 Жағдайды салыстырмалы-бағыттамалы зерттеу: Францияның саяси 

жүйесі 

15 Аймақтық салыстырмалы талдау: посткеңестік кеңістік елдерінің 

саяси жүйелері 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Салыстырмалы саясаттану» курсы саясат пен саяси дамудың 

тұжырымдамаларын салыстырмалы зерттеуге бағытталған. 

Курсты оқыту мақсаты салыстырмалы саясаттанудың теориялық және 

әдістемелік негіздерімен таныстыру, қазіргі заманғы компаративистика 

әдістерін қолдану негізінде әлемнің әртүрлі елдерінің саяси жүйелері мен 

саяси мәдениеттерінің түрлерінің құрылымдары мен қызметтерімен 

таныстыру.  

 Курстың тапсырмалары  

-  салыстырмалы саясаттанудағы теориялар мен әдістердің мәселелерін 

зеррттеу, таныстыру; 

-  салыстырмалы саяси зерттеулердегі үрдістер мен құрылымдарды 

зерттеу; 

-  саяси өмірдің факттілері, жағдайлары, құбылыстары, үрдістері мен 

институттардың түрлері мен деңгейлерінің сипаттамасы; 

- әлемдегі және қазақстандағы саяси курсты әзірлейтін  

мемлекеттік-саяси институттардың салыстырмалы талдаулын жүргізу. 

 

САЛЫСТЫРМАЛЫ САЯСАТТАНУ ҒЫЛЫМ РЕТІНДЕ 

 

Салыстырмалы саясаттану саяси ғылымның саласы ретінде 

Салыстырмалы саясаттану саяси ғылымдардың тармағы ретінде 

Салыстырмалы саясаттанудың қалыптасуы мен дамуының тарихы. 

Салыстырмалы аспектте саясатты зерттеудің негізгі бағыттары. 

Объектті-пәндік саланың эволюциялық кезеңдері, талдау бірліктері, 

жағдайлар саны, байыту деңгейлері, сандық әдістерді қолдану: 1) дәстүрлі 

кезең (немесе «жариялы құқық» кезең); 2) бихевиористік кезең (немесе «жаңа» 

салыстырмалы саясаттану); 3) постбихевиористік кезең (немесе 

неоинституционалдық кезең) 4) плюралистік кезең («жаңа эклектизм»). 

Салыстырмалы саясаттанудың объектісі мен пәні. Салыстырмалы 

саясаттанудағы дәстүрлер: бірегей, қайталанбас заңдылықтарды табу мен 

түсіндіру.  

Салыстырмалы саясаттану функциялар: танымдық, 

теориялық-методологиялық, эвристикалық, аксиологиялық, қолданбалы 

функция, болжамдық.  
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Салыстырмалы саясаттанудағы негізгі методологиялық мәселелер. 

Салыстырмалы әдіс 

Салыстырмалы саясаттанудағы эванстондық семинар, оның маңызы мен 

ондағы негізгі ережелер. Салыстыру талдаудың әдісі ретінде. Салыстырмалы 

саясаттанудың әдісі мен теориясы. Ауыспалылардың түрі мен деңгейлері. 

Салыстырмалы зерттеулерді ұйымдастыру. Салыстырудың әдістемелік 

мәселелері. Салыстырмалы зерттеулердің түрлері. 

Компаративистикалық зерттеулердің түрлері: 1) жағдайды 

салыстырмалы-бағытамалы зерттеу; 2) бинарлы; 3) аймақтық; 4) жаһандық; 5) 

кросстемпоралды (синхронды және ассинхронды). 

Жағдайға бағытталған зерттеулер. Айнымалыларға бағытталған 

зерттеулер. Салыстырмалы саясаттанудағы сандық және сапалық зерттеулер.  

Салыстырмалы саясаттанулық зерттеулердің әдістемесі 

Салыстырмалы саясаттанудың негізгі түсініктері. Концептуализация 

зерттелініп отырған сипаттамаларды түсінуде жалпы әдісті анықтауға 

көмектесуші, гипотезаларды тудырушы үрдіс ретінде. Гипотеза, оның 

верификациясы. Салыстырмалы талдаудағы жағдай. Талдау бірліктері.  

Айнымалылардың түрлері мен деңгейлері: тәуелді, тәуелсіз, араласушылық.  

Плюрализм, корпоративизм және саяси желілер. «Саяси желілер» түсінігі. 

Саяси желілер түрлері. Саяси желілер тұжырымдамасының эволюциясы: 

құрылымдық әдістен конитивті әдіске. Саяси желілерді салыстырмалы талдау. 

Гипотезаларды верификациялау және теорияларды түзу. 

 

САЛЫСТЫРМАЛЫ САЯСАТТАНУДАҒЫ ЖҮЙЕ, ҮРДІС ЖӘНЕ 

САЯСИ КУРС 

 

Салыстырмалы саясаттанудағы саясаттың концептуализациясы 

Мемлекеттік саясаттың салыстырмалы талдауы. Салыстыру 

критерийлері: билік пен оның міндеткерліктерінің аясы; билік туындатушы 

ретінде; мемлекеттің және мемлекеттік саясаттың түрлері; әл-ауқаттылық; 

ішкі әл-ауқаттылық; халықаралық саясат саласындағы мәселелерді шешу; 

саяси игіліктер мен құндылықтар, ауқаттылық 

Салыстырмалы саясаттанудағы саяси жүйелер 

Саяси жүйе салыстырмалы зерттеудің объектісі ретінде. Салыстырмалы 

саясаттанудағы саяси жүйелер ұғымы, түсінігі және жіктемелері.  

Э. Шильз бойынша саяси жүйелердің типологиясы. Г. Алмондтың саяси 

жүйелер типологиясы. Г. Алмонд пен Б. Пауэллдің жүйешіктік автономдылық 

пен функционалдық әртаптануы (специализациялы) /секуляризациялы 

критерийлері бойынша саяси жүйелердің салыстырмалы-ретроспективті 

типологиясы. Р. Дальдің саяси жүйелердің екіөлшемді типологиясы. Ч. 

Эндрейннің саяси жүйелер типологиясы. Саяси жүйелерді 

типологизациялаудың мәселелері: еуроцентризм, универсализмнің болмауы, 

статикалық. 

Саяси режимдердің салыстырмалы талдауы. Салыстырмалы 

саясаттанудағы демократияның концептуализациясы 
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 Салыстырмалы саясаттанудағы саяси режимдердің классификациясы. 

Демократиялық емес режимдердің негізгі түрлері. Демократиялық режимнің 

классификациясы.  

Демократиялық транзиттерді зерттеудегі негізгі бағыттар. Транзит 

парадигмасы: өтпелілік бағыты (авторитаризмнен демократияға өту); 

өтпелілік кезеңдері (либерализация – демократизация - консолидация); 

сайлаулар – өтпелі үрдістің негізі ретінде; транзиттің ерекшеліктері; 

мемлекеттің әлсіздігі. 

«Толық емес демократиялық» режимдердің салыстыру: «өтпелі» 

(«гибридті» режим) түсінігі; «электоралды демократия», «басқарылатын 

демократия», «авторитарлық демократия», «демократура», 

«псевдодемократия» және т.б. 

Демократия өлшемі 

Демократияны өлшеу тарихы. Демократия индексі – қарапайымнан 

күрделіге, түрінен мазмұнына, беткейліктен тереңге. Д. Нейбауердің, Т. 

Ванхэнанның, Р. Дальдің демократияның процессуалды өлшемі. «Фридом 

Хаустың» еркіндік индекстері. 

Мемлекеттік-саяси институттардың салыстырмалы талдауы 

Билеу түрлерінің типологиясы. Билеудің әртүрлі формаларының 

кемшіліктері мен басымдықтары.  Х. Линцтің гипотезасы. Билеу түрлерінің 

өлшемдері.  

Унитарлы және федерациялық мемлекеттердегі заманауи даму 

тенденциялар. Әлемдегі унитарлық мемлекеттердің әртүрлілігі: 

орталықтанған және орталықсызданған. Революция орталық органдардан 

аймақтық органдарға құзірет беруші үрдіс ретінде. Қазіргі заманғы әлемдегі 

федерациялар: формалды және шынайы; орталықтанған және 

орталықсызданған.  

Даму тенденциялары: федерализация және дефедерализация. 

Саяси курсты әзірлеудегі мемлекеттік институттардың 

іскерліктерінің салыстырмалы талдауы 

Парламенттің саяси рөлі мен функциялары. Парламенттердің 

классификациясы: а) доминанттық парламент; ә) автономды парламент; б) 

шектеулі автономды парламент; в) бағынышты парламент. Рационалданған 

парламентаризм концепциясы. Парламенттік коалициялар моделдері. 

Атқарушы билік үстінен парламентік бақылау. 

Мемлекет басшысы саяси субъект ретінде. Мемлекет басшысының 

биліктік құзыреттері көлемінің салыстырмалы талдауы: заңи және ресми 

жақтары. Билеу формаларына байланысты мемлекет басшыларының 

рөлдерінің дифференциациясы. 

Үкімет саяси актор ретінде. Министрлер кабинетін жасақтауға әсер 

етуші факторлар. Парламенттік және жартылайпрезиденттік елдердегі 

кабинеттік басқарудың «президенциализациясы». 

 

Салыстырмалы саясаттанудағы партиялық жүйелерді зерттеу 
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Салыстырмалы саясаттанудағы саяси партиялар мен партиялық 

жүйелердіің генеалогиясы. Саяси партиялардың дағдарысы. Саяси 

партиялардың классификациясы. Саяси партиялардың эмпирикалық 

типологиясы. Саяси қаржылар. Азаматтық қоғам: партиялар түрлері мен 

демократия үлгілері. Саяси ұйымдардың баламалы формалары. Саяси 

жүйелердің эмпирикалық талдауы. Қысым топтары. Саяси курс көзқарасынан 

алғандағы мүдделер артикуляциясы.  

Салыстармалы саясаттанудағы заманауи сайлау жүйелері 

Электоралдық компаративистика. Сайлау жүйелерінің түрлері. Сайлау 

жүйелерінің өлшемдері. Сайлаушы және сайлау жүйелері. Партиялар және 

сайлау жүйелері (Дюверже қағидаттары). Сайлау жүйелерінің 

сайлаушылардың электоралды мінез-құлқына әсері. Сайлау жүйелерінің 

сайлауларға қатысушы партиялар мен кандидаттардың стратегиясы мен 

тактикасына әсері. 

Әлеуметтік саясат: салыстырмалы талдау 

Әлеуметтік саясат – саяси жүйенің бейімдеуші механизмі ретінде. Адам 

дамуы – компаративистикадағы әлеуметтік саясаттың тиімділігінің 

критерийлері.  

Әлемнің дамыған елдеріндегі әлеуметтік қорғау жүйелерінің 

салыстырмалы талдауы. Швецияның, Норвегияның, Финляндияның, 

Данияның Скандинавиялық жүйесі. Германиядағы, Франциядағы, Грециядағы 

және Құрлықтық Еуропаның басқа да елдеріндегі әлеуметтік саясаттың 

(институционалданған) консервативтік үлгілері. Ұлыбритания мен АҚШ-тағы 

әлеуметтік саясаттың либералды үлгілері. 

Орталықтан басқарылатын экономикалардағы әлеуметтік саясаттың 

үлгілері. 

 

ЕЛТАНУ (ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ ЗЕРТТЕУІ) 
 

Жағдайды салыстырмалы-бағыттамалы зерттеу: 

Ұлыбританияның саяси жүйесі 

 Британ қоғамының тарихи, географиялық, әлеуметтік-экономикалық 

және мәдени сипаттамалары.  

Билеу формаларының жалпы сипаттамалары: дәстүрлер мен 

жаңашылдықтар. Британдық жүйенің ерекшеліктері: монархизмдердің 

сақталуы, үкіметтің жоғары тұрақтылығы, заңи-құқықтық реформалар.  

Селективтілік. Азаматтық қоғамда саяси белсенділікті ұйымдастыру. 

Партиялар жүйесі және сайлаулар. Партиялық ұйымды басқару. Саяси курс 

және партиялардың құқықтық құзіреттілігі. Әлеуметтік саясат. Саяси курстың 

сәттілігі мен қоғамдағы оң өзгерістер. 

Ұлыбританияның саяси жүйесі. Монарх мәртебесі. Британ үкіметінің 

құрылымы мен құзіреті. Ұлыбританияның саяси жүйесіндегі парламенттің 

рөлі мен орны.  

Орталықтандыру және оның шекаралары. Британиядағы аймақтық 

саясат. Англиядағы, Уэльстегі, Шотландиядағы және Солтүстік 
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Ирландиядағы билікті ұйымдастырудың ерекшеліктері. 

Солтүстікирландиялық мәселе: католиктер және протестанттар. 

Жағдайды салыстырмалы-бағыттамалы зерттеу: Францияның  

саяси жүйесі 

Францияның тарихи және саяси-мәдениеттік ерекшеліктері. І және IV 

республикалардағы саяси (үкіметтік) тұрақсыздық. Экономикадағы, 

әлеуметтік өмірдегі, жеке капиталды реттеудегі, әлеуметтік 

бағдарламалардағы мемлекеттің рөлі. Специфика: француздық ұлттық 

бірегейлік. 

Францияның саяси жүйесі. Франция  Конституциясы. Франциядағы 

Президент, Парламент және Үкімет. 

Саяси партиялар мен партиялық жүйелер. Оңшыл (Голльдіктер) және 

Солшыл (Социалистер) арасындағы күрес. Электораттың блоктық 

биполяризациясы. Францияның Ұлттық Жиылысына сайлау және сайлау 

жүйелері. 

Аймақтық салыстырмалы талдау: посткеңестік кеңістік елдерінің 

саяси жүйелері 

Посткеңестік елдердің саяси эволюциясы. Бұрынғы КСРО елдерінің 

экономикалық дамуы деңгейлері, мәдени-өркениеттік аспекттер 

(Шығыстық-Батыстық), демократия деңгейлері және т.б. бойынша 

классификациялары.  

Посткеңестік саяси жүйелердің дамуының көпвекторлылығы. Елдер 

арасындағы саяси ерекшеліктер (демократия-автократия; 

бәсекелесуші-бәсекелесуші емес режимдер; бірпартиялы-көппартиялы және 

т.б.). Аймақтық емес акторлардың ықпалы (ЕО, АҚШ, Туркия, Иран). Жаңа 

ұлтаралық интеграциялар (ШЫҰ, ҰҚКҰ, ГУӘМ, Балтық Одағы, ЕурАзиялық 

Одақ). 

ТМД-ға мүше-мемлекеттердің саяси жүйелері мен тәртіптерінің 

типологизациясы. Балтық елдерінің саяси жүйелерінің модернизациясы: 

Латвия, Литва, Эстония.  

Посткеңестік елдердегі саяси режимдер, жалпы және ерекшеліктер, 

«түрлі түсті революциялар». 

Бұрынғы КСРО елдеріндегі билеу формаларының типологизациясы. 

Президенттік құраушының доминациясы. Парламенттік билеу түріне 

басымдық беретін баланс өзгерістерінің конституциялық реформалары 

(Украина, Молдавия, Грузия, Армения, Қазақстан, Қырғыз Республикасы, 

Өзбекстан).  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Салыстырмалы саясаттанудың ғылыми пән ретіндегі қалыптасуы мен 

дамуы 

2. Салыстырмалы саясаттанудың негізгі методологиялық мәселелері 

3. Салыстырмалы саяси зерттеулердің әдістемелері 
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4. Кроссұлттық салыстырмалы зерттеулер 

5. Неоинституционализм, рационалды таңдау теориясы және саясат  

6. Саяси желіліер мен салыстырмалы саясаттану  

7. Салыстырмалы саясаттанудағы концептуализация және демократия 

үлгілері 

8. Саяси курсты әзірлеудегі мемлекеттік институттардың салыстырмалы 

талдауы  

9. Cалыстырмалы саясаттанудағы саяси мәдениет пен саяси әлеуметтену 

үрдістері 

10. Салыстырмалы саясаттанудағы саяси партияларды зерттеу. 

Мүдделер агрегациясы 

11. Әлеуметтік саясат: салыстырмалы талдау 

12. Бинарлы салыстырмалы зерттеулер: АҚШ пен Канаданың саяси 

жүйелері 

13. Еуропа елдерінің саяси жүйелерінің салыстырмалы талдауы.  

14. Азия Тынық Мұхиты Аймағы елдерінің саяси жүйелерін 

салыстырмалы-бағыттамалық зерттеу 

15. Посткеңестік кеңістік мемлекеттеріндегі саяси жүйелердің 

қалыптасуы мен даму ерекшеліктерін салыстырмалы талдау 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

1. Ежелгі заман философтарының еңбектерінің салыстырмалы 

әдістердің дамуына қосқан үлесі. 

2. Салыстырмалы саясаттанудың жеке ғылыми сала ретінде 

институционалдануына ықпал етуші факторлар. 

3. Салыстырмалы саясаттанудың пәндік алаңдары туралы пікірталас. 

4. Салыстырмалы зерттеулердің классикалық және постклассикалық 

әдістері. 

5. Замануи салыстырмалы саясаттанудағы зерттеулердің негізгі 

тақырыптары. 

6. Салыстырмалы зерттеулердің негізгі этаптары. 

7. Салыстырмалы зерттеулердегі айнымалылардың түрлері және 

деңгейлері. 

8. Салыстырмалы зерттеулердегі концептуализация және гипотеза. 

9. Салыстырмалы саясаттың ең өзекті әдістемелік мәселелері. 

10. Салыстырмалы зерттеулердің түрлері. 

11. Бірінші, екінші және үшінші әлем елдерінің кроссұлттық 

салыстыруы (елдерді өз таңдауы бойынша). 

12. Билікті қалыптастыру мен мемлекеттік-саяси институттарда 

міндеткерліктерді анықтау механизмдерін салыстыру (әртүрлі мемлекеттік 

басқару формалары бар екі елдің мысалында).  

13. Заң жинақтарының құрылымдары. (ТМД-ның екі мемлекетін 

салыстыру арқылы айырмашылықтарын анықтау). 
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14. Жарыспалы партиялық жүйелердің классификациясы. 

15. Мүдделі топтардың протестісі және әрекет етуінің саясатын 

салыстыру. 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Индустриалды дамыған елдердегі демократияның дамуының 

негізделуі мен салыстырмалы еркіндігінің салыстырмалы талдауын жасау. 

2. Салыстырмалы саясаттанудың қазіргі заманғы бағыттарын талдау   

(Д.Манк пен Р. Снайдердің мақалаларының негізінде шағын салыстырмалық 

зерттеу жазып, қорғау).  

3. Саяси тәжірибедегі мысалдарды салыстыру арқылы консенсустық 

және конфликтік саяси мәдениеттің ерекше белгілерін анықтаңыз. 

4. Елтанымдық қиылымдағы саяси процесстердің деңгейлерінің 

сипаттамаларын анықтау (елдер өз таңдауы бойынша).  

5. Д. Истонның саяси жүйелер теориясының ерекшеліктерін 

компаративистика шегінде сараптау. 

6. Салыстырмалы саясаттану тарихындағы Эванстондық 

семинардың рөлі мен орнын анықтаңыз. Ондағы қарастырылған басты 

мәселелерді сипаттап жазып, талдаңыз. 

7. АҚШ тың «Pax Americana» доктринасының одан ары қарай да 

жүзеге асуына кедергі болатын қатерлердің салыстырмалық шағын креативтік 

болжауы сценарийін құрастырыңыз. 

8. Ұлыбритания мен Француз республикасындағы үкіметтің саяси 

рөлі мен құзыреттіктерінің салыстырмалық талдамасы негізіндегі кестесін 

жасаңыз. 

9. Германиядағы национал-социализмнің даму генезисі: берілген 

тақырып бойынша салыстырмалы-ретроспективалық талдау жүргізіңіз. 

10. АТР аймағы елдерінің саяси-экономикалық дамуының 

ерекшеліктеріне шағын салыстырмалық талдау құрастырыңыз (таңдау 

бойынша 1-2 елдің мысалында). 

11. Ирандағы теологиялық революиядан кейінгі даму критерийлері: 

құлдыраған Ираннан державалық Иранға дейін: арнайы тақырыптық 

салыстырмалық талдау жүргізіңіз. 

12. Постсоветтік мемлекеттердегі саяси жүйелердің жалпы 

айырмашылықтары мен ұқсастықтарын компаративистикадағы жүйелерді 

зерттеу талдауларына сәйкес анықтаңыз. (өз таңдауы бойынша 2-3 елдің 

мысалында). 

13. Қазақстандағы әлеуметтік мемлекеттіліктің болашағы: 

Швецияның әлеуметтік мемлекеттілігімен салыстырмалы талдау түзіңіз. 

14. «Сіздің ойыңызша, Қазақстанды келер онжылдықта 

шикізаттық-флюстік тәуелділіктен арылтып, интеллектуалдық адами 

рессуртар күшіне сүйену негізіндегі экономика үлгісін қалыптастыруға 

болады ма»? тақырыбына салыстырмалы шағын сценарий құрастырыңыз. 
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15. Отандық салыстырмалы саясаттанудың институционалдануы мен 

дамуы үрдістерін талдаңыз. Кемшіліктері мен басымдықтарын көрсетіңіз, 

ретроспективасы мен перспективасына шолу жасаңыз. 
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KS 3302 – ҚОЛДАНБАЛЫ САЯСАТТАНУ 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Автор: 

Насимова Г.О. – саяси ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ-дың философия және саясаттану факультетінің саясаттану 

және саяси технологиялар кафедрасының меңгерушісі   

 

Пікір жазғандар: 

Алияров Е.К. – саяси ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстандық гуманитарлық-саяси конъюктура орталығының президенті 

Мұсатаев С.Ш. –  саяси ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ философия және саясаттану факультетінің саясаттану және саяси 

технологиялар кафедрасының профессоры 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

 «Қолданбалы саясаттану» пәні «5В050200-Саясаттану» мамандығының 

типтік оқу бағдарламасына сәйкес жасалды. Пән саясаттанушы студенттерге 

қолданбалы саясаттанулық зерттеулер әдістемесі мен әдістерін зерттеуге, 

саяси процестерді талдау және саяси шешімдер қабылдау тәсілдерін ұғынуға 

көмектеседі. 

Негізгі біліктіліктер  

білуі қажет: 

- қолданбалы саясаттану әдістері;   

- қолданбалы саясаттанулық зерттеулердің негізгі түрлері; 

- қолданбалы саясаттанулық зерттеулердің кезеңдері;  

- саяси шешім қабылдаудың алгоритмі және әдістері; 

- саяси кеңес берудің түрлері мен үлгілері;  

- саяси болжаудың принциптері мен әдістері. 

икемденуі қажет: 

- қолданбалы саясаттанудың негізгі категориялары мен түсініктерін 

қолдану; 

- қолданбалы саясаттану әдістерін қазіргі саяси процестерді сараптауда 

қолдану;  

- қолданбалы зерттеулер бағдарламаларын дайындау және құрастыру;  

- саяси жағдай және қоғамдағы саяси күштерді орналастыру тәсілдерін 

сараптау. 

дағдылар иелену: 
- қазіргі саяси процестерді талдау; 

- саяси ақпаратпен қамтылған өзіндік зерттеу жұмысы мен болжамдық-

сараптамалық қорытынды дайындау; 

- сайлау науқанын өткізу. 
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Пререквизиттер: Саясат теориясы, Саяси жүйелер мен режимдер, 

Әлемдік саяси процесс, Салыстырмалы саясаттану, Халықаралық қатынастар 

теориясы. 

Постреквизиттер: Коммуникациялық процестер мен саясат, ТМД-дағы 

саяси процестер, Азаматтық қоғам және құқықтық мемлекет, Халықаралық 

қақтығыстар және оны реттеу тәжірибесі, Қазіргі әлемдегі этносаяси 

процестер, Халықаралық институттар және әлемдік саясат құралдары.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

Қолданбалы саясаттанулық зерттеулердің әдістемесі және әдістері 

1. Қолданбалы саясаттанудың пәні мен ерекшеліктері 

2. Қолданбалы зерттеуге дайындық 

3. Қолданбалы зерттеу бағдарламасын құрастыру 

4. Саяси процестерді зерттеу әдістері 

5. Мәліметтерді дайындау және сұрыптау 

          Саяси процестер мен саяси шешімдерді қабылдауды талдау 

6. Саяси жағдай мен процестерді қолданбалы модельдеу тұрғысында 

зерттеу 

7.  Саяси талдау 

8. Саяси кеңес беру 

9. Саяси болжам 

10. Саяси шешімдерді қабылдау және орындау процесі  

11. Саясаттағы ақпараттық технологиялар 

12. Саяси дағдарыстар: талдау және еңсеру технологиялары 

13. Саяси қақтығыстарды реттеу және шешу технологиялары 

14. Сайлау науқаны қолданбалы саясаттанудың нысаны ретінде 

15. Сайлау технологиялары 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Қолданбалы саясаттану» курсы зерттеудің теориялық модельдері, 

әдістемелік принциптері, әдістері мен процедураларын, тәжірибелік 

қолданысқа бағытталған, нақты саяси салдарға жетудің саяси технологиялары, 

белгілі бағдарламалар мен ұсыныстарды оқытуға бағытталған. 

Оқу пәнінің нысаны ретінде саяси процестер мен саяси институттарды 

зерттеудің қолданбалы аспектілері саналады. Зерттеу әдістемесі саяси 

процестерді қолданбалы саясаттанулық талдаудың әдістемелік негіздерінен 

құралған. Қолданбалы саясаттану зерттеу әдістемесінде жүйелік әдіс, 

салыстырмалы талдау әдісі, контент-талдау, математикалық модельдеу, саяси 

шешім мен процестерді болжау қолданылады. 

Пәннің негізгі мақсатына саясаттанулық зерттеулердің әдістемелік 

принциптері және саяси процестерді қолданбалы сараптау саласындағы негізгі 
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әдістерін игеру жатады. 

Пәннің міндеті: студенттерді қолданбалы саясаттанудың қазіргі 

заманғы әдістерімен таныстыру; саяси сараптама, болжау, модельдеу және 

жобалау әдістерін игеру. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМІ 

 

ҚОЛДАНБАЛЫ САЯСАТТАНУЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ 

ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ ӘДІСТЕРІ 

Қолданбалы саясаттанудың пәні мен ерекшеліктері 

Қолданбалы саясаттанудың нысаны және пәні. Қолданбалы саясаттану 

зерттеулерінің ерекшеліктері мен деңгейлері. Қолданбалы саясаттанулық 

зерттеулердің негізгі түрлері. Қолданбалы саясаттанудың басқа арнайы 

пәндермен ара-қатынасы. Қолданбалы зерттеуді ұйымдастыру ерекшелігі. 

Эмпирикалық және нормативті зерттеулер. Зерттеудің негізгі белгілері: 

сипаттамалық, жүйелілік және бақылаушылық. Қолданбалы саясаттанулық 

зерттеулердің кезеңдері: теорияларды операцияландыру;  зерттеудің дәлме-

дәл әдістерін таңдау; мінез-құлықты бақылау; мәліметтерді сараптау; 

нәтижелерді түсіндіру. Қолданбалы саясаттанулық зерттеулердің 

субъектілері. Қолданбалы саясаттанулық зерттеулердің Қазақстандық және 

шет елдік қолданбалы саясаттанулық зерттеу ғылыми орталықтары 

Қолданбалы зерттеуге дайындық 

Зерттеушілік теориясы логикалық үйлесім ретінде. Құрылым логикасы 

және теориялар компоненттері. Теориялар құрылымындағы гипотезалар 

тұжырымдамалары мен рөлі. Эмпирикалық болжам және эксперименталды 

тексеру гипотезалары. Ізденіс зерттеулері. Абстрактіліктен нақтылыққа: 

операциялылық және өлшем.   

Қолданбалы зерттеу бағдарламасын құрастыру 
Зерттеудің мақсаты мен бағдарламасы.  Зерттеу бағдарламасында 

балама бәсекелес гипотезаларды айқындау. Зерттеудің экспериментальды 

бағдарламалары. Топтарды қалыптастыру. Ашық эксперименттер мен 

бейэкспериментальды бағдарламалар. Квазиэкспериментальды 

бағдарламалар. Зерттеу бағдарламаларын таңдау. Валидтілікке қатерлі 

факторлар. Қолданбалы саясаттанулық зерттеудегі таңдау мәселесі. 

Көрнекілікті сұрыптау түсінігі.  Рандомизация көрнекілікті сұрыптауды 

қалыптастырудың принципі ретінде. Жай кездейсоқ және жүйелі кездейсоқ 

сұрыптау. Кластерлы сұрыптама, бөліктілген сұрыптама қалыптастыру. 

Саяси процестерді зерттеу әдістері 

Әлеуметтанулық бақылау. Сұрау әдістері (анкеталық әдістер). Саяси 

мониторинг. Сұхбат. Социометрикалық әдістер. Саяси жағдайлар мен 

процестер зерттеулеріндегі контент-талдау. Контент-талдау әдістемесін 

қолдану техникасы. Контент-талдау әдістемесін қолдану кезеңдері. Саяси 

жағдайлар мен процестер зерттеулеріндегі ивент-талдау. Саяси жағдайлар мен 

процестер зерттеулеріндегі когнитивті жұмыстар. Сарапшылар бағалауы 

әдістері. 
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Мәліметтерді дайындау және сұрыптау 

Кодтау. Мәліметтерді сипаттау: кестелер, диаграммалар, гистограммалар 

құру. Статистика I: бірөлшемді бөліс сараптамасы. Статистика II: екi 

тұрақсыздықтың арасындағы өзара байланысты зерттеу. Статистика III: 

бiрнеше тұрақсыздықтардың арасындағы өзара байланыстарды зерттеу. 

Математикалық модельдеу. 

 

САЯСИ ПРОЦЕСТЕР МЕН САЯСИ ШЕШІМДЕРДІ 

ҚАБЫЛДАУДЫ ТАЛДАУ 

Саяси жағдай мен процестерді қолданбалы модельдеу тұрғысында 

зерттеу 

Саяси жағдай қолданбалы зерттеудің нысаны ретiнде. «Саяси жағдай» 

және «саяси оқиға» категорияларының ара-қатынасы. Саяси жағдайлар 

типологиясы мен модельдері. Саяси жағдайлар диагностикасы: түрлері және 

әдістері.  

Саяси модельдеу түсінігі. Саяси процестер мен құрылымдар модельдері. 

Саяси модельдеу процесі: кезеңдері, тәсілдері және құралдары.  

Логикалық-интуитивті модельдеу. Мазмұнды модельдерді нысандау 

және квантификациялау. Эмпирикалық және нормативті модельдеу. 

Саяси талдау 

Саясатты зерттеудегі саяси талдаудың орны мен рөлі. Саяси талдау 

міндеттері. Саяси талдаудың құрылымдық элементтері. Саяси талдаудың 

негізгі кезеңдері. Саяси талдау әдістері. Саяси жағдайларды талдау алгоритмі.  

Саяси талдау ерекшеліктері. Саяси талдау және саясаттанулық зерттеу 

арасындағы айырмашылық. Саяси жағдайды сценарийлер әдісімен талдау.   

Саяси кеңес беру 

Саяси кеңес берудің міндеттері. Саяси кеңес берудің негізгі түрлері мен 

үлгілері. Саяси кеңес беру процесінің тиімділік критерийлері. Саяси кеңес 

беруге дайындық және алғашқы сатылары. Кеңес берудің аяқталған кезеңі. 

Қазақстандағы саяси кеңес беру. 

Саяси болжам 
Саяси болжам мәні. Саяси болжамның өмiр сүру формалары мен 

типологиясы. 

Саяси болжамның объективті негіздері мен шарты. Саяси болжамның 

негізгі принциптері мен әдістері. Болжам дайындаудың негізгі кезеңдері және 

оның нақтылығы мәселесі. Болжаудың негiзгi кезеңдерiн жасақтау және оның 

нақтылығы мен дәлдiгi мәселесi. 

Саяси шешімдерді қабылдау және орындау процесі  
Саяси шешімдерді қабылдау қолданбалы саясаттанудың саласы ретінде. 

Саяси шешімдерді қабылдау түсінігі және негізгі әдістері. Саяси шешімдер 

түрлері (рационалды, интуитивті, құндылықты, стратегиялық, тактикалық, 

оперативті). Саяси шешімдер қабылдау кезеңдері.  Саяси шешімдер 

қабылдаудың институтталған және интеллектуалды механизмдері. Саяси 

шешімдер уәкілдері. Саяси шешімдер қабылдау алгоритмі. Саяси шешімдер 

қабылдаудың әдістері. Шешімдер тәуекелділігін бағалау. «Шеткі» және 
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«аралық» шешім түсініктері әдісі, «мүмкін» шешімдер нұсқасы. Саяси шешім 

қабылдау процесіндегі «рационалды» таңдау моделі. Саяси шешімдерді енгізу 

механизмі. Саяси шешімдерді орындаудағы мемлекеттік және мемлекеттік 

емес институттардың рөлі. Саяси шешімдер қабылдауды жүзеге асыру 

процесін бақылау. 

Саясаттағы ақпараттық технологиялар 
Іргелі және қолданбалы саяси зерттеулер құрылымындағы ақпарат.  

Саяси зерттеулер тәжірибесіндегі ақпараттық технологиялар. 

Ақпараттық-сараптамалық технологиялар және ақпараттық-болжамдық 

технологиялар. Саяси зерттеулерді ақпараттық қамтамасыз етудің 

технологиялық жағдайындағы Интернеттің рөлі. 

Саяси дағдарыстар: талдау және еңсеру технологиялары 

Саяси дағдарыстар және олардың пайда болуының алғышарттары. Саяси 

дағдарыстардың кезеңдері мен классификациясының талдамасы. Саяси 

дағдарыстарды болжау. Дағдарыс жағдайында саяси шешім қабылдау әдістері. 

Саяси қақтығыстарды реттеу және шешу технологиялары 

Саяси қақтығыстарды реттеу және шешу түсінігі. Саяси 

қақтығыстардың институтталуы оны реттеудің шарты ретінде. Саяси 

қақтығыстарды модельдеу. Компромисс және консенсус саяси қақтығыстарды 

реттеу мен шешудің әдістері ретінде. 

Келіссөздер саяси қақтығыстарды шешудің тәсілі ретінде. Келіссөздер 

жүргізудің кезеңдері. Келіссөздер жүргізудің стратегиясы мен тактикалық 

тәсілдерінің талдамасы. 

Сайлау науқаны қолданбалы саясаттанудың нысаны ретінде 
Сайлау процесі және сайлау науқаны. Сайлау науқанының негізгі 

кезеңдері және қатысушылары. Саяси маркетинг түсінігі және оның негізгі 

кезеңдері. Сайлау науқанының тиімділік факторлары. Сайлау науқанына 

қатысушыларды мотивациялауды талдау. Сайлау науқандарындағы БАҚ рөлі. 

Сайлау науқанындағы қоғамдық пікір сауалнамалары. Сайлау 

науқандарындағы фандрейзинг. Сайлау науқандарындағы спичрайтинг. 

Қазақстан Республикасындағы сайлау науқандары. 

Сайлау технологиялары 

Сайлау технологиялары түсінігі. Сайлау технологиялары түрлері: 

«ашық»,  манипуляторлық және дискредитация технологиялары. Сайлау 

технологиялары модельдері.  

Сайлау штабтарын қалыптастыру. Кандидатты ұсыну және тіркеу. 

Сайлау науқанының мақсаттарын дайындау. Электорат құрылымын талдау. 

Сайлауалды тұғырнама мен бағдарламаны дайындау. 

Кандидат имиджін қалыптастыру технологиялары. 

Сайлау науқаны стратегиясы мен тактикасын дайындау. Сайлау 

науқанын техникалық жабдықтау. БАҚ-пен жұмыс. Жедел топпен жұмыс 

және полиграфиялық жарнама. Ақпарат жинау және қауіпсіздік шаралары. 

Сайлау күніндегі негізгі шаралар. Сайлаудан кейінгі жұмыс. 

Қазақстан Республикасындағы сайлау науқандарын ұйымдастыру және 

өткізудің негізгі технологиялары.    
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СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 
 

1. Саяси процестерді зерттеуді ұйымдастыру және кезеңдері 

ерекшеліктері. 

2. Теориялық-қолданбалы зерттеу бағдарламасы. 

3. Қолданбалы саяси зерттеулерді әдістемелік қамтамасыз ету.  

4. Саяси жағдай мен процестерді зерттеудің пәні және ерекшелігі. 

5. Қолданбалы саяси зерттеулерді ақпараттық қамтамасыз ету. 

6. Саяси мәселе бойынша мәтіндік ақпаратты қолданбалы талдау. 

7. Модельдеуді ғылыми құрал ретінде қолдану. 

8. Саяси басқару мен болжау міндеттеріндегі сараптамалық әдістердің 

мәні. 

9. Сарапшы бағалауының түрлері мен әдістері.  

10. Саяси процестерді  нысандаудың ерекшеліктері мен әдістері.  

11. Саяси процестерді қолданбалы зерттеудегі математикалық әдістерді 

қолдану. 

12. Қолданбалы жобалардың қорытынды құжаттарын дайындау.  

13. Қолданбалы жобаның құрылымы мен көлемі. 

14. Сараптамалық қорытындылар мен тәжірибелік ұсыныстар дайындау. 

15. Саяси тәжірибенің қажеттіліктеріне бағытталған сараптамалық 

құжаттарды жазу стилінің өзіндік ерекшеліктері. 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Іргелі және қолданбалы саясаттанулық әзірлемелер тақырыптарын 

айқындау.  

2. Саяси жағдай мен процестерді қолданбалы зерттеу шеңберіндегі 

ақпаратты өңдеудің негізгі кезеңдерін көрсету. 

3. Нақты саяси құбылыстарға қатысты болжамдық пікірлерді 

тұжырымдау және оны негіздеудің мүмкін жолдарын анықтау.  

4. «Саяси тұрақтылыққа ықпал етуші факторлар» тақырыбында эссе 

жазу.  

5. Мәтіндік ақпаратпен контент-талдау жүргізу (студент таңдауы 

бойынша). 

6. Құрылымдық  нысандау әдісі көзқарасындағы SWOT-талдау және 

STEP-талдау салыстыруын жүргізу.  

 7.  «Саяси шешімдерді қабылдаудағы сарапшы қорытындысының рөлі» 

тақырыбында реферат жазу. 

8. «Электораттың азаматтық белсенділігін жоғарылату» тақырыбында 

жоба дайындау. 

  9. «Саясаттың қандай өзекті мәселелері қарқынды қолданбалы 
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әзірлемеге лайықты?» тақырыбындағы саяси шығарманы үй тапсырмасы 

ретінде жазу. 

10. Саяси қақтығыстың талдау картасын дайындау (студент таңдауы 

бойынша).  

11. Саяси зерттеулер саласындағы пәнаралық тәсілдердің 

басымдықтары. 

12. Саясат саласындағы қолданбалы жобаларды ақпараттық қамтамасыз 

ету.  

13. Тиімді сайлау науқандарын жобалау. 

14. Тиімді саяси шешім дайындау және таңдау. 

15. Сайлауалды жағдайдың маркетингтік талдауындағы электоратты 

саралау және позициялау. 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Логикалық-интуитивтік және нысандандырылған модельдеудің 

сараптамалық мұмкіндіктерін салыстыру. 

2. Сапалық контент-талдау жүргізу (мақалалар, баяндама мен басқа 

мәтіндер). 

3. ТМД-дағы саяси процестерге салыстырмалы талдау жүргізу. 

4. Мемлекеттік шешімді дайындау мен қабылдау жүйесіндегі саяси 

талдау мен оқиғалық мониторингтың рөліне сараптама жүргізу. 

5. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 

Жолдауларын зерттеу негізінде Қазақстанның саяси дамуындағы баламалы 

сценарийлер дайындаңыз. 

6. «Қолданбалы сыртқысаяси зерттеулердегі болжау әдісінің рөлі 

мен маңызы» тақырыбына реферат дайындау. 

7. Саяси жағдайларға дескриптивті талдау жүргізу.  

8. «Саяси сарапшылардың кәсіптік этикасы мен жұмыс принциптері 

неде?» атты тақырыпта эссе дайындау. 

9. Саяси қақтығыстарды реттеудің негізгі кезеңдерін дайындау 

(студент таңдауы бойынша).  

10. Мемлекет саяси тұрақтылығының эмпирикалық индикаторларын 

жүйелеу.  

11. Сайлау науқанының негізгі кезеңдерін өңдеу (студент таңдауы 

бойынша). 

12. «Партиялардың сайлауалды бағдарламаларын талдауға арналған 

кодталған сызба» жобасын дайындау. 

13. «Модельдеу сыртқысаяси процестерді талдау әдісі ретінде» 

тақырыбына эссе дайындау. 

14. Халықаралық мәселелер бойынша мәтіндік ақпаратқа контент-

талдау жүргізу. 

15. Халықаралық процестерді зерттеуге ивент-талдау жүргізу. 
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PRYa 2201 – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы: 

Мухамадиев Х.С. – кандидат филологических наук, доцент 

Абаева Ж.С. – кандидат филологических наук, доцент 

Насимова Г.О. – доктор политических наук, профессор, заведующая 

кафедрой политологии и политических технологий 

Саитова Н.А. – доцент кафедры политологии и политических 

технологий  

Сейсебаева Р.Б. – кандидат политических наук, и.о.доцента кафедры 

политологии и политических технологий  

 

Рецензенты: 

Алияров Е.К. – доктор политических наук, Президент Казахстанского 

центра гуманитарно-политической конъюнктуры 

Рахимбекова Б.К. – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

политологии и политических технологий факультета философии и 

политологии Казахского национального университета им. аль-Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Профессиональный русский язык» направлена на усиление 

лингвистического компонента в образовательном процессе – осуществление 

языковой подготовки студентов специальности «5В050200-Политология», 

обучающихся на государственном языке. Это означает, что формирование 

профессиональной языковой подготовки будущего специалиста осуществляется 

преподавателями-языковедами.  

Актуальность изучения данной дисциплины обусловлена современными 

реалиями. В условиях интенсификации межкультурных и межгосударственных 

связей возникает потребность в специалистах, владеющих развитыми речевыми 

навыками и умениями не только на родном, но и на других языках в 

социокультурной и научно-профессиональной сферах. Иными словами, 

успешное развитие личности специалиста-политолога и его профессиональная 

реализация   обусловлены навыками межкультурной коммуникации в 

современном мире, основанными на соизучении  родного и неродного языков. В 

связи с этим дисциплина «Профессиональный русский язык» представляет собой 

один из способов совершенствования содержания профессиональной 

подготовки будущих политологов.   

Данная дисциплина предполагает более глубокое изучение русского языка 

с учетом специфики специальности, использование его не в качестве объекта, а 

в качестве средства овладения базовыми политическими знаниями.                                                       
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Изучая научную литературу по специальности на русском языке, студент 

совершенствует приемы работы со специальной литературой, усваивает 

базовый понятийно-категориальный аппарат, с помощью которого 

описывается предметная сфера его профессиональной деятельности. Данный 

аспект изучения языка приводит к связи с профилирующими предметами. Курс 

направлен на становление высококвалифицированного и 

конкурентоспособного специалиста-политолога. 

Программа обучения профессиональному русскому языку опирается на 

знания и умения, приобретенные в процессе изучения базового курса русского 

языка.  

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

- о жанровом многообразии научного стиля; 

- о правилах  построения научного текста и его языкового оформления;  

- об особенностях функционирования системы языка в профессиональном 

общении; 

 знать: 

  - научную лексику и  научные конструкции общественно-гуманитарного 

профиля; 

-  правила продуцирования устных и письменных политических текстов 

разных жанров; 

-  речевые нормы профессиональной сферы деятельности; 

-  основы деловой коммуникации и документации; 

 

- технологию интерпретации и анализа текстов научно-профессиональной 

литературы; 

- стратегии и тактики речевой коммуникации в политической сфере 

общества; 

уметь: 

- использовать технологию самостоятельного поиска научной информации 

как основы  профессиональной деятельности и основные приемы переработки 

устного и  письменного политических текстов; 

- выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной 

интенцией и ситуацией общения, критического анализа политических текстов 

и социально-политических проблем. 

иметь навыки: 

- устного и письменного перевода на русский язык политологической 

литературы, результатов конкретных политических исследований; 

- подготовки письменных докладов, устных выступлений и презентаций, 

написания письменных работ в форме краткого анализа текста, аннотации 

статьи и книги, реферата, эссе и других заданий на русском языке. 

Пререквизиты: русский язык, теория политики, история политических 

учений.  
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Постреквизиты: данная дисциплина имеет связи с такими смежными 

и последующими дисциплинами как «Кратология», «Сравнительная 

политология», «Прикладная политология» и другие. 

  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Название темы 

 Введение 

Профессиональный  русский язык как дисциплинарный феномен  

1 Профессиональная коммуникация: функции, языковые формулы. 

Качества и языковые средства научной речи. Особенности 

терминологии специальности «5В050200-Политология»  

2 Культура письменной речи. Письменные формы выражения мысли в 

профессиональной коммуникации: статья, монография, аннотация, 

реферат, рецензия и др. Структурные и языковые особенности научной 

статьи. Выбор и формулировка темы  

Специальный профессионально-ориентированный материал и 

использование русского языка в заданных профессиональных ситуациях 

политолога 

3 Аннотирование научной статьи по специальности. Использование 

устойчивых речевых сочетаний – клише – в тексте аннотации 

4 Реферирование научной статьи по специальности. Сообщение об 

основных положениях реферируемого текста 

5 Рецензирование научной статьи по специальности. Критическое 

обсуждение основных положений анализируемой статьи 

6 Эссе как жанр письменной речи. Признаки, композиционные приемы, 

виды эссе 

7 Написание эссе на политические темы 

8 Устные формы выражения мысли в профессиональной коммуникации 

политолога. Специфика и жанры устного публичного выступления. 

Особенности подготовки к публичному выступлению. Приемы 

привлечения внимания аудитории. Контакт с аудиторией 

9 Качества образцовой речи. Соблюдение качеств образцовой речи в 

публичном выступлении 

10 Речевые нормы в публичном выступлении: орфоэпические, 

лексические, грамматические и стилистические.  Анализ типичных 

речевых ошибок 

11 Мини-лекция на актуальную тему по политологии  

12 Учебная дискуссия как средство развития диалогической речи. 

Классификация споров, правила поведения участников. Полемические 

приемы. Особенности подготовки к дискуссии на социально-значимые, 

профессиональные темы 
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13 Виды вопросов, законы логики в дискуссии. Проведение дискуссии на 

заданную общественно-политическую тему 

14 Культура делового общения. Формы делового общения. Основные 

требования и типичные ошибки в процессе делового общения  

15 Виды, специфические структурные и языковые особенности  

документации в сфере политики и государственного управления 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 
Содержание программы определяется коммуникативными потребностями 

студентов в политической  сфере общественной жизни, целями и задачами 

обучения русскому языку как успешному средству осуществления 

профессиональной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование и развитие навыков  

коммуникативной компетенции  на русском языке, обеспечение 

профессионально-ориентированной языковой подготовки компетентной 

личности, способной адекватно выстраивать общение в профессионально 

значимых ситуациях.   

Задачи дисциплины: 

- углубить представление об особенностях функционирования системы 

языка в научной и деловой сферах,  

- ознакомить с типологией политических текстов и их компонентов, 

- совершенствовать коммуникативные навыки и речевые  умения при 

продуцировании устных и письменных научных текстов по специальности 

«5В050200-Политология», 

-совершенствовать навыки компрессии текста по специальности, 

- сформировать представление о коммуникативных качествах образцовой 

речи и нормах политической речи, 

- совершенствовать умение логично и убедительно отстаивать свою 

позицию в споре и обсуждении, 

-развить умение логично, выразительно, используя разнообразные 

языковые средства и  методики,  писать тексты по политологии в разных 

формах (аннотация, реферат, эссе, доклад, статья и другое). 

Объектом изучения является научный стиль, особенности языка 

специальности «5В050200-Политология».  

Изучение данной дисциплины предполагает использование, как 

политических методов анализа социальных явлений, так и методов обучения 

профессиональной речи и академическому письму на русском языке. В ходе 

обучения используются разные методы и формы, включающие как 

лекционное усвоение материала, так и семинарские занятия в форме 

обсуждений, тематических дискуссий, работы в малых группах, учебных игр, 

докладов, презентаций самостоятельных работ на студенческой конференции. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  РУССКИЙ ЯЗЫК КАК 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ФЕНОМЕН 

  

Профессиональная коммуникация: функции, языковые формулы. 

Качества и языковые средства научной речи. Особенности терминологии 

специальности «5В050200 – Политология» 

Функции профессиональной коммуникации: обмен информацией, 

формирование согласия, обеспечение согласованных действий, складывание 

особой культуры группы и др.  

Качества научной речи: объективность, обобщенность и отвлеченность, 

точность, логичность, доказательность. Языковые средства научного стиля: 

термины, общенаучные слова, лексика с отвлеченным и обобщенным 

значением, именной характер речи, наличие страдательных конструкций, 

использование сочетаний с последовательной понятийно-признаковой 

конкретизацией  и др. Особенности терминологии специальности: значение, 

виды и т.д. 

Культура письменной речи. Письменные формы выражения мысли 

в профессиональной коммуникации: статья, монография, аннотация, 

реферат, рецензия и др. Структурные и языковые особенности научной 

статьи. Выбор и формулировка темы 

Основные характеристики письменной речи: дистантность, 

монологичность, подготовленность, инициативность. Определение жанров 

письменной речи – статьи, монографии, аннотации, реферата, рецензии.  

Статья как небольшое исследование, в котором излагаются результаты 

собственного исследования. Структура статьи: введение; методы исследования, 

основные результаты, заключение, список цитированных источников. Выбор 

темы на основе актуальности, степени ее изученности, возможности 

практического применения и др. Формулировка темы статьи, анализ достоинств 

и недостатков на конкретных примерах. 

  

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В ЗАДАННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СИТУАЦИЯХ ПОЛИТОЛОГА 

 

Аннотирование научной статьи по специальности. Использование 

устойчивых речевых сочетаний – клише – в тексте аннотации 

Основные требования, предъявляемые к аннотации: предельное 

обобщение информации, использование устойчивых речевых сочетаний, 

отсутствие цитирования, наличие основных и факультативных компонентов 

текста аннотации, оформление библиографического описания. Анализ 

структуры, языковых особенностей аннотаций монографий, учебных пособий, 

научных статей. Написание аннотации к статьям из научного журнала 

общественно-политического профиля.  
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Реферирование научной статьи по специальности. Сообщение об 

основных положениях реферируемого текста 

Виды реферата. Требования, предъявляемые к написанию реферата: 

информативность, полнота изложения, неискаженное фиксирование основных 

положений первоисточника. Структура, устойчивые речевые сочетания (клише), 

оформление списка литературы. 

Анализ образцов реферата, написание реферата к научной статье по 

политологии. Сообщение в устной форме об основных положениях 

реферируемой статьи. 

Рецензирование научной статьи по специальности. Критическое 

обсуждение основных положений анализируемой статьи     
Структура рецензии: предмет анализа, актуальность темы, краткое 

содержание, оценочная часть, выводы. Устойчивые речевые сочетания, 

используемые в рецензии.  

Анализ образцов рецензии. Написание рецензии к статье по политологии. 

Обсуждение преимуществ и недостатков анализируемой статьи. 

Эссе как жанр письменной речи. Признаки, композиционные 

приемы, виды эссе 

Виды эссе: повествовательное, сопоставительное, причинно-

следственное, эссе-доказательство. Структурные особенности эссе: введение 

(магнит, соединяющая информация, утверждение), основная часть, 

заключение. 

Анализ различных образцов эссе. 

Написание эссе на политические темы 
Выбор социально-значимой, актуальной темы, связанной с политикой и 

политической жизнью, и написание эссе.  

Устные формы выражения мысли в профессиональной 

коммуникации политолога. Специфика и жанры устного публичного 

выступления. Особенности подготовки к публичному выступлению. 

Приемы привлечения внимания аудитории. Контакт с аудиторией  
Лекция, доклад, научное сообщение как устные жанры политической 

речи. Подготовленность, логичность устного публичного выступления. 

Анализ особенностей подготовки к публичному выступлению: выбор темы, 

поиск и отбор материала, структуризация материала, использование 

интересных примеров. Приемы привлечения внимания аудитории: пауза, 

элементы юмора, примеры из различных источников, тайна занимательности, 

прямое требование внимания и др. Вежливая и рабочая тишина как 

свидетельство контакта с аудиторией или его отсутствия. 

Качества образцовой речи. Соблюдение качеств образцовой речи в 

публичном выступлении  

Богатство, чистота, точность, выразительность и логичность, ясность и 

правильность речи. Анализ примеров соблюдения и нарушения качеств 

образцовой речи. 

Устное выступление на заданную политическую тему с учетом качеств 

образцовой речи. 
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Речевые нормы в публичном выступлении: орфоэпические, 

лексические, грамматические и стилистические. Анализ типичных 

речевых ошибок 

Анализ примеров соблюдения и нарушения речевых норм: 

орфоэпических, лексических, грамматических и стилистических.  

Устное выступление по проблемам политики и политической жизни с 

учетом речевых норм. 

Мини-лекция на актуальную тему по политологии  

Выступление перед аудиторией с мини-лекцией на актуальную тему по 

политологии  с учетом следующих требований: озвучить вопросы, которые будут 

освещены (3-4), подготовить презентацию, работать с аудиторией, используя 

приемы привлечения ее внимания. 

Учебная дискуссия как средство развития диалогической речи.  

Классификация споров, правила поведения участников. Полемические  

приемы. Особенности подготовки к дискуссии на социально-значимые,  

профессиональные темы 

Виды споров в зависимости от цели, социально-политической значимости 

предмета спора, количества участников и формы проведения спора. 

Уважительное отношение участников спора друг к другу. Полемические 

приемы: критика доводов оппонента, юмор, ирония, сведение к абсурду, прием 

бумеранга, атака вопросами и др. Подготовка к дискуссии на политическую 

тему: анализ и оценка основных позиций, приведение доводов, опровергающих 

доводы оппонента. 

Виды вопросов, законы логики в дискуссии. Проведение дискуссии 

на заданную общественно-политическую тему  

Уточняющие и восполняющие, сложные и простые, корректные и 

некорректные вопросы. Четыре закона формальной логики и их применение в 

дискуссии: закона тождества, закона противоречия, закона исключенного 

третьего и закона достаточного основания.  

Культура делового общения. Формы делового общения. Основные 

требования и типичные ошибки в процессе делового общения 
Особенности делового общения: официальность, точность, сдержанность, 

лаконичность. Деловая беседа, деловая переписка, деловое совещание, деловые 

переговоры в сфере политики и государственного управления. Анализ 

требований и ошибок. 

Виды, специфические структурные и языковые особенности  

документации в сфере политики и государственного управления  

Стилистическое своеобразие разных видов официально-деловых 

политических текстов. Законодательные, административно-управленческие 

тексты. Языковые особенности: клише, деловая терминология, отыменные 

предлоги, конструкции с последовательной понятийно-признаковой 

конкретизацией и др.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СРС) 

 

1.Написание статьи небольшого объема по теме, связанной со 

специальностью 

2.Написание реферата-обзора на основе нескольких первоисточников 

3.Написание аннотации, реферата к собственной статье 

4.Написание рецензии к статье другого студента 

5.Написание эссе на общественно-политические темы 

6.Подготовка к дискуссии по проблемам политики и государственного  

управления 

7.История спора. Ирония Сократа. Известные истории споров между 

представителями политических учений 

8.Структурные особенности различных документов: заявления, 

автобиографии, резюме и др. 

9.Составление глоссария основных политических терминов с 

использованием словарей 

10. Реферат оригинальной политологической работы  М. Вебера  

«Политика как профессия и призвание» 

11.Разработка анкеты экспертного опроса с использованием 

профессиональной  терминологии 

12.Написание  научной статьи о политических реформах в 

казахстанском обществе для участия в студенческой конференции 

13.Подготовка текста информационного письма о предстоящей научной 

конференции 

14. Эссе на тему «Портрет политического лидера или политической 

элиты» 

15. Подготовка проекта одного из видов официально-деловой 

документации (политического решения) 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (СРСП) 

 

1. Письменное и устное изложение текста из научной статьи или раздела 

монографии о месте и роли политологии в системе социально-гумнитарных 

наук 

2. Составление и презентация «Терминологического политологического 

словаря»  

3. Презентация содержания политической теории (Э.Дюркгейм, 

М.Вебер, П.Штомпка, Ч. Мерриам, Д. Истон, Г. Алмонд и другие) 

4. Перевод и изложение содержания статьи из профессиональных 

журналов, раскрывающей особенности политической жизни конкретной 

страны 
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5. Подготовка библиографии научной публикации на русском языке по 

теме: «Политические  институты казахстанского общества»  

6. Подготовка устного выступления по актуальной теме, связанной с 

вопросами межнациональных и межконфессиональных отношений в 

казахстанском обществе 

7. Презентация результатов анализа социально-политической ситуации 

страны на выбор с использованием профессиональной терминологии  

8. Подготовка заявки на участие в конференции  

9. Характеристика облика современного мира с использованием 

профессиональной терминологии  

10. Сделать презентацию цели и средств внешней политики РК  

11. Выявить национальные интересы Казахстана в условиях 

современного соотношения сил в мире и презентовать их  

12. Определить перспективы развития международных отношений в 

современном мире с использованием русского языка 

13. Предложить способы и пути преодоления политического кризиса в 

рамках обсуждения  

14. Подготовка презентации о формах участия в политической жизни 

Казахстана 

15. Устное выступление на тему «Политические партии Казахстана» 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1.Аксарина Н.А. Технология подготовки научного текста. Учебно-

методическое пособие – М.: Наука, 2014. – 112 с. 

2. Жаналина Л.К., Килевая Л.Т., Касымова Р.Т., Маймакова А.Д., Абаева 

М.К.  Язык современной науки: языковые портреты. Учимся искусству 

научной речи./Учебное пособие. – Алматы, 2010. – 344 с. 

3. Рогова К.И., Колесова Д.В. и др. Текст: теоретические основания и 

принципы анализа. Учебно-научное пособие. – СПб, 2011. – 464 с. 

4. Мухамадиев Х.С. Профессионально-ориентированный русский язык.  

– Алматы, Казак университетi, 2013, 2016. – 210 с. 

5. Антология мировой политической мысли. В 5-ти томах. - М., 1997. 

6. Байдельдинов Л.А. Теориялық саясаттану. – Алматы, 2005.  

 

Дополнительная:  

1. Салагаев В.Г. Риторика. Технология сотрудничества: учебное 

пособие. – Астана: Дарын, 2007. – 304 с. 

2. Салагаев В.Г. Студенческие научные работы. Академическая 

риторика. – Алматы: Раритет, 2004. – 200 с. 

3. Колесов Д.В., Харитонов А.А. Пишем эссе. Учебное пособие для 

изучающих русский язык. - (электронное издание). - 5-е изд. - СПб.: Златоуст, 

2013. - 100 с.  
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4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Р-на-Д, 

2005. – 576 с. 

5. Васильева Т.В. Информатика: учебное пособие по языку 

специальности (читаем тексты по специальности; вып. 12). –  СПб., 2012. – 136 

с.   

6. Маслова А.Ю. Введение в прагмалингвистику. – М.: Наука, 2010. – 

152 с. 

7. Салагаев В.Г.  Составление деловых документов. Учебно-справочная 

книга / Пер. на каз.язык  А.А. Какишевой – Алматы: Раритет, 2013. – 300 с. 

8. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по 

развитию навыков письменной речи. – 2-е изд. – М.: Наука, 2003. – 288 с. 

9. Теория политики. Под редакцией Б. А. Исаева.- М., 2008. 

10. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические 

технологии: Учебник для студентов вузов. – М., 2010. 

11. Казахстан в глобальном мире: вызовы и сохранение идентичности.- 

Алматы, 2011. 
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POIYa 2202 – ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы:  

Мадиева Г.Б. – доктор филологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой общего языкознания и европейских языков  

Таева Р.М. – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранной филологии и переводческого дела  

Насимова Г.О. – доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой 

политологии и политических технологий факультета философии и 

политологии  

Саитова Н.А. – доцент кафедры политологии и политических 

технологий факультета философии и политологии  

Сейсебаева Р.Б. – кандидат политических наук, и.о. доцента кафедры 

политологии и политических технологий факультета философии и 

политологии  

 

Рецензенты: 

Окушева Г.Т. – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков Казахского национального университета имени аль-

Фараби 

Сарыбай М.Ш. – кандидат филологических наук, доцент Казахского 

университета  Международных отношений и мировых языков им. Абылай 

хана 

Алияров Е.К. – доктор политических наук, Президент  Казахстанского 

центра гуманитарно-политической конъюнктуры 

Рахимбекова Б.Л. – кандидат исторических наук, и.о. доцента 

кафедры политологии и политических технологий КазНУ имени аль-Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Языковая подготовка по профессиональному иностранному языку для 

специальности «5В050200 - Политология» является неотъемлемым 

компонентом профессионально ориентированной образовательной 

программы выпускника современного ВУЗа инновационного типа. Знание 

иностранного языка – одно из важных условий осуществления 

международного сотрудничества и повышения квалификации в рамках 

академической мобильности в условиях полиязычного образования в 

соответствии с принципами развития научно-исследовательского 

университета. Профессионально-ориентированный язык выступает как 

средством, так и целью обучения, т.к. подборка и изучение 

специализированного материала ориентированы, во-первых, на 

http://www.sarap.kz/rus/news.php?page=60
http://www.sarap.kz/rus/news.php?page=60


105 

использование студентами профессиональных знаний, а во-вторых, на 

успешное овладение языком. 

В ходе обучения дисциплине наряду с дальнейшим совершенствованием 

базовых умений иноязычного общения достигается профессионально-

ориентированный уровень системных, предметных, межличностных, 

социокультурных компетенций в использовании языка в целях 

профессионального общения. Профессионально-ориентированный язык – 

продолжение курса базового английского языка, изучаемого в школьной 

программе, а также в рамках цикла общеобязательных дисциплин (ООД). 

Релевантным является усиление общепрофессиональной и межкультурной 

направленности траектории обучения студента на основе лингвистического 

компонента, формирование неподдельного интереса к будущей профессии, к 

феноменам иной ментальности и культуры в сопоставлении с семантическим 

и ценностным фондом родной культуры. В ходе презентации учебного 

материала курса предусматривается использование аутентичных специальных 

текстов, аудио- и видеоматериалов, адекватно отражающих содержание 

изучаемой тематики и сфер общения, языковые единицы, обозначающие 

реалии, связанные с профессиональной деятельностью, а также важнейшими 

историческими событиями, культурно-историческими ассоциациями, 

особенностями общественно-политической жизни, государственным 

устройством и экономикой стран изучаемого языка. Программа нацелена на 

то, чтобы дать знания языков в объеме уровней В2-С1; выработать умения и 

навыки по четырем видам речевой деятельности в объеме уровней В2-С1; 

развивать межкультурно-коммуникативные компетенции; формировать 

умения и навыки использовать языки в профессиональной сфере 

В результате изучения дисциплины «Профессионально-

ориентированный иностранный язык» студент должен владеть следующими 

компетенциями: 

системные компетенции: 

 знание функциональных особенностей устных и письменных 

профессионально-ориентированных текстов;  

 практическое владение основами документоведения (в пределах 

программы), принятые в профессиональной и деловой коммуникации;  

 знание стратегий и тактик коммуникативного поведения в ситуациях 

международного профессионального и научного общения (в пределах 

программы). 

 

предметные компетенции: 

уметь: 

  понимать устную (монологическую, диалогическую) речь в пределах 

профессиональной тематики; 

   участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 
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 самостоятельно готовить и делать устные сообщения на 

профессиональные темы, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий; 

   извлекать необходимую информацию из англоязычных источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.) в типичных ситуациях 

профессионально-делового, научного общения;  

 аннотировать, реферировать и излагать на родной язык / с родного 

языка основное содержание текстов по специальности, при необходимости 

пользуясь словарем;  

 аргументировать, решать типовые стандартные профессионально-

ориентированные задачи. 

иметь навыки: 

 писать сообщения, статьи, тезисы, рефераты на профессиональные 

темы; 

 распознавать и употреблять в устных и письменных 

высказываниях основные грамматические единицы, характерные для 

профессиональной речи; 

 распознавать и употреблять в устных и письменных 

высказываниях основную терминологию своей специальности, включающую 

активный и пассивный лексический минимум терминологического характера; 

 отбирать информационные источники и критически оценивать 

информацию, необходимую для выполнения коммуникативных задач в 

профессиональной деятельности; 

 самостоятельно определять способ достижения поставленной 

учебной и коммуникативной задачи. 

 

социокультурные компетенции:  

 способность конструировать речевое поведение с учетом 

социальных норм поведения, обусловленной культурой страны изучаемого 

языка; 

 целенаправленное и активное использование возможностей 

информационных технологий как важнейшего средства формирования 

профессиональной компетенции в области делового общения современного 

специалиста (работа с поисковыми сайтами, страницами зарубежных вузов и 

профессиональных сообществ, электронными энциклопедиями и др., 

пользование электронной почтой на иностранном языке); 

 умение работать в команде, проектной деятельности, в 

организации и проведении учебной и научно-исследовательской работы 

(доклады и выступления на конференции, оформление заявок на гранты и 

стажировки по программам академической мобильности и др.). 

 

Пререквизиты: иностранный язык, теория политики, история 

политических учений.  
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Постреквизиты: данная дисциплина имеет связи с такими смежными 

и последующими дисциплинами как «Кратология», «Сравнительная 

политология», «Прикладная политология» и другие. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№№ Наименование тем 

1 Учебно-профессиональная сфера общения: введение в предметную 

область специальности «Политология» на профессионально-

ориентированном иностранном (английском) языке. Работа с 

профессионально ориентированными текстами.  

2 Формирование профессионального словаря основных политических 

терминов на иностранном (английском) языке. Применение 

профессионально-ориентированной терминология на иностранном 

(английском языке) в устной и письменной речи. 

3 Политология в системе социально-гуманитарных наук, предмет, объект 

политической науки на профессионально-ориентированном 

английском языке. Работа с научной литературой 

4 Изучение структур политической  власти и властных отношений  на 

иностранном языке 

5 Иностранный (английский) язык в формах бизнес-коммуникаций 

6 Особенности перевода политологического текста на иностранный язык 

7 Академическое письмо на профессиональном иностранном языке  

8 Профессиональная коммуникация политолога на иностранном языке 

9 Специальный профессионально-ориентированный материал для 

организации и проведения политологического исследования 

10 Использование иностранного языка в заданных профессиональных 

ситуациях выбора  методов исследования в политической науке  

11 Использование иностранного языка для изучения политических 

процессов в современном мире 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 
«Профессионально-ориентированный иностранный язык» – это учебная 

дисциплина, которая формирует компетенции студентов в презентации 

совокупности теоретических знаний о предметной сфере политологии в 

формате профессионально-ориентированного английского языка.  

Объект «Профессионально-ориентированного иностранного языка», 

изучаемого в рамках специальности, – описание сущности специальности, 

основных направлений профессиональных знаний в терминах и понятиях 

английского языка.  
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Предметом учебной дисциплины Профессионально-ориентированный 

иностранный язык является метаязык специальной науки на 

профессиональном английском языке.  

Второй этап языковой подготовки формирует у студентов когнитивные 

и профессиональные компетенции на межкультурном уровне, стимулирует 

интеллектуальное и эмоциональное развитие личности студента. На этом 

этапе развития студенты проявляют готовность к коммуникативно-

мыслительной деятельности на основе решаемой проблемной задачи. В 

области письменной речи предусматривается формирование навыков и 

умений написании продуктивных образцов письменной речи нейтрального и 

официального характера в пределах изученного языкового материала.  

Программа рассчитана на углубленное изучение текстовых материалов: 

толкование, перевод, пересказ профессионального текста, а также на 

расширение словарного запаса студентов и анализ изучаемых лексических 

единиц и призвана сформировать социально-достаточный, 

общеобразовательный уровень владения английским языком. На этом этапе 

обучения формируются коммуникативные навыки и умения в четырех видах 

речевой деятельности, что обеспечивает достаточно свободное использование 

иностранного языка как средства межличностного и межкультурного общения 

в различных сферах общественной жизни.  

Данный курс обучения иностранному языку включает основы 

коммуникативно-межкультурной компетенции в четырех видах деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. В рамках данного объема 

происходит освоение уровня В2 Общеевропейской шкалы компетенций (ОЕК) 

– уровень базовой стандартности. 

 

Цель преподавания дисциплины: 

Стратегической целью настоящей программы является формирование 

у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции для 

эффективного, самостоятельного общения в социокультурной, 

академической и профессиональной сферах в условиях поликультурной и 

многоязычной среды. 

Практическая цель состоит в формировании умения использования 

английского языка в реальных ситуациях повседневного и академического 

общения, а также в типичных ситуациях профессионального общения. 

В качестве учебно-познавательной цели выделяется стимулирование 

познавательного интереса обучающихся, развитие их когнитивных 

способностей, формирование стратегий и приемов познавательной 

деятельности, умений и навыков учебной работы на английском языке.  

Образовательную цель программы составляет повышение уровня 

общей культуры и расширение кругозора бакалавров указанной 

специальности. 

Задачи курса: 
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– обучение студентов пониманию и анализу текстов общего 

содержания, общенаучных, научно-популярных и специальных текстов по 

избранной профессии; 

– формирование и развитие навыков понимания устной речи на 

английском языке, включая навык понимания общего содержания 

общенаучных и специальных устных текстов, извлечения из них необходимой 

для профессиональной деятельности информации и навык конспектирования, 

реферирования специальных устных и письменных текстов; 

– формирование и развитие навыков создания письменных текстов 

(эссе, рефератов, статей) в соответствии с общекоммуникативными, 

академическими и профессиональными потребностями; 

– развитие навыков говорения, необходимых для решения 

общекоммуникативных и профессиональных задач, включая навыки ведения 

дискуссии, презентации и запроса информации, обоснования 

положения/тезиса и своей точки зрения; 

– формирование и развитие лексического запаса и знаний грамматики, 

необходимых студентам для решения указанных общекоммуникативных и 

профессиональных задач; 

– развитие навыков самостоятельного решения языковых проблем; 

– формирование и развитие навыка работы со специализированными 

словарями, включая одноязычный словарь изучаемого языка, справочниками, 

мультимедийными и интернет-ресурсами;  

– формирование и развитие межкультурной компетенции с целью 

эффективного использования иностранного языка в условиях 

поликультурного общения в повседневной и профессиональной сферах. 

Успешное выполнение этих задач приведет к конечной цели – 

созданию стабильной системы формирования профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции, что 

обеспечит обучающимся конкурентное преимущество при осуществлении 

образовательной мобильности или продолжении образования, а также на 

рынке труда. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Учебно-профессиональная сфера общения: введение в предметную 

область специальности «Политология» на профессионально-

ориентированном иностранном (английском) языке. Работа с 

профессионально ориентированными текстами. 

Роль и место дисциплины «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» в структуре подготовки политологов. Профессиональный 

иностранный язык как дисциплинарный феномен. Цель и задачи учебного 

курса.  

 Политология как наука об обществе. Объект и предмет политологии.  

Место политологии в системе социального знания. Связь политологии с 

другими дисциплинами. 
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 Структура политологического знания. Политологическая теория. 

Политологические исследования. Практическое значение политологии. 

 

Формирование профессионального словаря основных 

политических терминов на иностранном (английском) языке. 

Применение профессионально-ориентированной терминология на 

иностранном (английском языке) в устной и письменной речи. 

Освоение политологического словаря на иностранном языке. Навыки 

пользования профессиональными политологическими словарями на 

иностранном языке. Использование электронных политических словарей.  

Базовые категории политологии: «политическая власть», «субъекты 

политики», «политическая система», «политический режим», «политический 

институт», «национальные интересы», «мировая политика». Термины 

«политический процесс», «политичекие отношения», «политическая 

система».». Определения основных политических понятий «государство», 

«внутрення политика», «внешняя политика», «национальная безопасность», 

«политическая культура», «политические идеологии», «политическая 

стабильность» на иностранном языке.  

Специфика перевода базовых категорий политологии на иностранный 

язык. Особенности составления глоссария. 

 

Политология в системе социально-гуманитарных наук, предмет, 

объект политической науки на профессионально-ориентированном 

английском языке. Работа с научной литературой. 

Объект, предмет и метод политологии. Природа, социальный смысл и 

содержание политики. Содержание и структура политики.  

Взаимосвязь политики и других сфер общества: теория и практика 

Развитие политологического мировоззрения. Политологическая перспектива. 

Основные темы политологического изучения. 

Функции политологии. Роль политолога в обществе. 

 

Изучение структур политической  власти и властных отношений  на 

иностранном языке  

Основные теоретические подходы к определению природы и сущности 

власти. Социальный смысл власти. Власть, господство, легальность, 

авторитет. Суверенитет и легитимность политической власти. Типы 

легитимности. Разделение властей. Проблема легитимности власти в 

Казахстане.  

 

 Иностранный (английский) язык в формах бизнес-коммуникаций. 

Деловая переписка в политической сфере (письма, факсы, докладные записки). 

Сводки, Заметки, Отчеты: структура, клишированные фразы, словосочетания. 

Основы терминологического подъязыка на иностранном языке в деловой 

переписке. Переговоры, профессиональные дебаты, презентации, 

конференции. Отличие этих понятий. Искусство переговоров: виды, 
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функции, динамика и правила проведения. Профессиональные дебаты как 

высший пилотаж ораторского мастерства (ораторского искусства). 

Дебатобаза: база кейсов и аргументов для профессиональных дебатов. 

Подготовка презентаций по профессиональной теме. Проведение 

конференции на заданную тему. Структура профессионального спича. 

 

 Особенности перевода политологического текста на иностранный 

язык.  
Требования к переводу политологического текста. Специфика 

политологического текста. Особенности перевода политических понятий на 

иностранный язык. Особенности текста научной монографии, учебника, 

научного журнала, отчета политологического исследования, научно-

популярной публикации. 

Устные формы перевода политологического текста на иностранный 

язык. Подготовка устного перевода. Краткое изложение текста. Устный анализ 

и обсуждение политологического текста. Формулирование вопросов для 

обсуждения текста. 

Письменные формы перевода политологического текста на иностранном 

языке. Подготовка реферата политологического текста. Аннотация 

политологического текста на иностранном языке. Перевод и изложение 

основных идей политических статей. 

 

 Академическое письмо на профессиональном иностранном языке 

Основные навыки академического письма на иностранном языке. 

Особенности подготовки реферата, аннотации, эссе, критического анализа и 

других форм академического письма на основе политологического текста. 

Подготовка научной работы на иностранном языке. Поиск 

литературных источников на иностранном языке. Подготовка библиографии 

научной статьи на иностранном языке. Требования к цитированию источников 

на иностранном языке. Оформление политических данных в таблицах и 

рисунках на иностранном языке. Написание научной статьи. Ее структура и 

оформление.  

Краткое изложение политических работ классиков политологии 

Аристотеля, Платона, Цицерона, Конфуция, Н. Макиавелли, Дж. Локка, М. 

Вебера, и других на иностранном языке. 

 

Профессиональная коммуникация политолога на иностранном 

языке 

 Особенности устной профессиональной коммуникации политолога на 

иностранном языке. Культура научной речи и профессионального общения. 

Богатство и разнообразие словаря говорящего. Правила построения 

публичной речи и научного выступления. Подготовка устного выступления на 

научную тему. Подготовка и оформление презентации. 

 Особенности письменной профессиональной коммуникации политолога 

на иностранном языке. Подготовка письма для коммуникации на 

http://ru.idebate.org/debatabase
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профессиональную тему. Подготовка резюме на иностранном языке. 

Подготовка заявки на участие в научной конференции. Этические вопросы 

профессионального общения. Этический кодекс политолога на иностранном 

языке. 

 

 Специальный профессионально-ориентированный материал для 

организации и проведения политологического исследования 

Использование иностранного языка для организации и проведения 

политологического исследования. Организация научного исследования.  

Основные этапы политологического исследования. Проблема 

исследования. Разработка проекта, программы исследования. Проведение 

исследования. Анализ и интерпретация результатов. Отчет по исследованию. 

Этические проблемы исследования. Влияние политической науки на 

общество. 

  

 Использование иностранного языка в заданных профессиональных 

ситуациях выбора методов исследования в политической науке  
 Терминология методологии политологического исследования на 

иностранном языке. Основные методы политологического исследования. 

Системный анализ. Структурно-функциональный анализ. Экспертный опрос. 

Анкетный опрос. Понятие выборки. Стандартизированные опросники. 

Интервью. Анализ устных бесед.  

Документальное исследование. Особенности контент-анализа. 

Наблюдение. Особенности включенного наблюдения. Эксперимент. 

 

 Использование иностранного языка для изучения политических 

процессов в современном мире 

 Категории «мировой политический процесс», «политическое развитие», 

«политическая модернизация», «глобализация»  на иностранном языке.  

 Сущность и типы политических процессов. Понятие политического 

процесса. Структура и акторы политического процесса. Политические 

изменения и их типы. Многообразие источников и форм политических 

изменений. Типология политических процессов. Методологичекие подходы к 

анализу политических процессов. Структура, принципы и особенности, 

основные стадии осуществления политического процесса. Режимы 

протекания политического процесса. Динамика современных политических 

процессов.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Предметная область политологии на профессиональном 

иностранном  языке 

2. Использование профессиональных политических словарей для 

освоения политических понятий и категорий на иностранном языке  
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3. Формирование профессиональной политической терминологии на 

иностранном языке 

4. Субъекты политики в трудах известных политологов на 

иностранном языке 

5. Специальный профессионально-ориентированный материал для 

изучения политической системы и ее институтов 

6. Профессиональная иностранная терминология для разработки 

программы политологического исследования 

7. Использование политических материалов на профессиональном 

иностранном языке для выбора методов исследования 

8. Устные и письменные переводы материалов общественно-

политического характера и их значение в усвоении профессионального 

иностранного языка  

9. Письменный анализ политических текстов в разных формах 

академического письма на профессиональном иностранном языке 

10. Профессиональная коммуникация на иностранном языке в форме 

устных выступлений, презентаций, докладов 

11. Изучение политических процессов в современном мире и в 

Республике Казахстан на иностранном языке 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1.Составление глоссария основных политических терминов на 

профессиональном иностранном языке с использованием словарей 

2. Краткое описание основных политических парадигм на 

профессиональном иностранном языке 

3. Реферат оригинальной политологической работы  М. Вебера  

«Политика как профессия и призвание» 

4. Аннотация  начной статьи на иностранном языке по проблемам власти 

и властных отношений 

5.Эссе об актуальной социальной проблеме казахстанского общества на 

профессиональном иностранном языке 

6.Разработка анкеты экспертного опроса с использованием 

профессиональной иностранной терминологии 

7.  Написание  научной статьи на профессиональном иностранном языке 

о политических реформах в казахстанском обществе для участия в 

студенческой конференции 

8. Подготовка текста информационного письма о предстоящей научной 

конференции 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 
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1.Письменное и устное изложение текста из научной статьи или раздела 

монографии на иностранном языке о месте и роли политологии в системе 

социально-гумнитарных наук 

2.Составление и презентация «Терминологического политологического 

словаря» на иностранном языке 

3.Презентация содержания политической теории (Э.Дюркгейм, 

М.Вебер, П.Штомпка, Ч. Мерриам, Д. Истон, Г. Алмонд и другие) 

4.Перевод и изложение содержания статьи из иностранных 

профессиональных журналов, раскрывающей особенности политической 

жизни конкретной страны 

5.Подготовка библиографии научной публикации на иностранном языке 

по теме: «Политические  институты казахстанского общества»  

6 Презентация результатов анализа социально-политической ситуации 

страны на выбор с использованием иностранной профессиональной 

терминологии 

7. Характеристика облика современного мира с использованием 

профессиональной терминологии на иностранном языке 

8. Выявить национальные интересы Казахстана в условиях 

современного соотношения сил в мире и представить их на иностранном языке 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Кунанбаева С.С, Кармысова М.К. и др. Концепция развития 

иноязычного образования Республики Казахстан. Алматы, 2010. 

2. Кунанбаева C.C. Теория и практика современного иноязычного 

образования. Алматы, 2010.  

3. Andrew Heywood. Politics. Palgrave macmillan. – 2013, -UK. - 478p.  

4. S.Hix, M. Whiting. Introduction to political science.- University of 

London. -2012. – 68 p. 

5. Oxford Handbook of Political Theory.- Edited by John S. Dryzek, 

Bonnie Honig, and Anne Phillips.- 2008. 

6. Republic of Kazakhstan, Embassy. Kazakhstan Democracy”.- 

Retrieved 2 April 2014. 

7. On-line resources: www.londoninternational.ac.uk/:   

https://ru.coursera.org 

8. Academic publishing: Academic journal, Scientific journal, Open 

access journal 

9. Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden. English File. From 

Intermediate to Upper-Intermediate. Third edition. – Oxford University Press. - 

2013. 

6. Фрейдина Е.Л. Основы публичной речи. Learning to Speak in Public 

: учебное пособие для вузов / Е.Л. Фрейдина. – М. : Владос, 2007. – 134 с. 

7. Кристалл Д. «English as a Global Language». – Cambridge, New 

York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo, 2003 

https://ru.coursera.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_publishing
https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_journal
https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_journal
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_access_journal
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_access_journal
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Дополнительная: 

1.Political Science. The University of North Carolina at Chapel Hill (1999-

02-22). Retrieved on 2010-11-13. 

2.The Evolution of Political Science (November 2006). APSR Centennial 

Volume of American Political Science Review. Apsanet.org. 4 February. - 2009. 

3.Schramm, S. F.; Caterino, B., eds. Making Political Science Matter: 

Debating Knowledge, Research, and Method. New York and London: New York 

University Press. Making Political Science Matt. – 2006. 

4.  Noel, Hans "Ten Things Political Scientists Know that You Don’t" The 

Forum: Vol. 8: Iss. 3, Article 12. -2010. 

5. Zippelius, Reinhold Geschichte der Staatsideen (=History of political 

Ideas), 10th ed. Munich: C.H. Beck. - 2003. 

 

Примечание: Высшее учебное заведение может дополнить список 

литературы рабочей программы дисциплины необходимыми учебниками, 

учебными пособиями, лексикографическими источниками. 

 

 

http://www.unc.edu/depts/wcweb/handouts/polisci.html
http://www.apsanet.org/section_714.cfm
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Political_Science_Review
http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_University_Press
http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_University_Press
http://books.google.com/books?id=kyJ5GJ7DeMQC&printsec=frontcover&dq=making+political+science+matter&sig=s_bqA18zhy02NKJwsJHJj3vHzKc
http://www.degruyter.com/view/j/for.2010.8.3_20120105083456/for.2010.8.3/for.2010.8.3.1393/for.2010.8.3.1393.xml?rskey=2OWKEq&result=9&q=noel
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=C.H._Beck&action=edit&redlink=1
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TP1203 – ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ 

 

Объем 4 кредита 

 

Авторы:  
Саитова Н.А. – доцент кафедры политологии и политических 

технологий факультета философии и политологии КазНУ им. аль-Фараби 

Сейсебаева Р.Б. – кандидат политических наук, и.о.доцента кафедры 

политологии и политических технологий факультета философии и 

политологии КазНУ им. аль-Фараби 

 

Рецензенты:  
Мусатаев С.Ш. – доктор политических наук, профессор кафедры 

политологии и политических технологий факультета философии и 

политологии Казахского национального университета им.аль-Фараби 

Жандосова Ш. М. – доктор PhD, Ученый секретарь  Института 

философии, политологии и религиоведения КН МОН РК 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Политика, как отмечал еще древнегреческий мыслитель Аристотель, 

стала неотъемлемой частью человеческого существования, она коренится в 

самой природе человека как существа, «обреченного» жить в коллективе, 

государстве и взаимодействовать с другими людьми, государственными 

институтами.  

Учебная дисциплина «Теория политики» позволит студентам-

политологам проникнуть в сущность политики как общественного явления, 

выявить на микро- и макроуровне ее структурные элементы, внутренние и 

внешние связи и отношения, определить основные тенденции и 

закономерности, действующие в различных политических системах, и 

выработать объективные критерии социального измерения политики. Для 

усвоения курса требуется умение и желание анализировать фундаментальные 

положения современной политической науки, особенности развития 

политического процесса и политической жизни в мире и в Казахстане. 

Основные компетенции  

Изучение дисциплины «Теория политики» позволит студенту  

знать: 

-место теории политики в системе знаний об обществе как специальной 

науки и учебной дисциплины, специфику ее объекта, предмета и методов 

исследования; 

-историю возникновения, важнейшие вехи эволюции знания о политике; 

-основные политические учения, концепции и теории политики, власти, 

политических институтов, личности в политике, политических процессов, 

мировой политики и международных отношений;  
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- сущность, закономерности функционирования и развития политики, ее 

роль в различных сферах жизнедеятельности общества; 

- особенности организации и функционирования политических 

институтов как субъектов глобальных социально-политических процессов; 

-факторы, способствующие политическому самовыражению личности, 

гуманизации политики. 

уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями теории политики; 

-ориентироваться в политологических школах и направлениях, 

формировать свой собственный подход в  познании и оценке фактов, событий 

и явлений в политике;  

-использовать общенаучные подходы и методы  политической науки  

при анализе современных политических процессов;  

-выявлять взаимосвязь, взаимозависимость и закономерности развития 

политических систем и процессов; 

-выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты 

политического знания, применять их для обоснования решений, касающихся 

как повседневной жизни, так и профессиональной политической 

деятельности; 

-приобретать новые знания и применять их к изменяющейся 

политической реальности.  

овладеть навыками: 

-анализа особенностей развития политических процессов и 

политической жизни народов и государств, Республики Казахстан, перехода 

их к демократии; 

-профессионального мышления, правильного толкования и применения 

полученных знаний; 

-общения с помощью политико-правовых норм регулирования 

отношений между людьми в обществе активной жизненной позиции. 

Курс «Теория политики» является теоретической и методологической 

основой для освоения дисциплин специальности «Политология». 

Пререквизиты: Нет 

Постреквизиты: политические системы и режимы, сравнительная 

политология, теория международных отношений, прикладная политология. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Название темы 

 Введение 

Методологические проблемы истории и теории политики 

1. Политика как объект исследования теории политики. Предметная 

область, научный аппарат и методология теории политики 

2. Развитие знаний о политике и становление политической науки 

Общество и власть 
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3. Теории власти и властных отношений 

Политическая система общества и ее институты 

4. Теория политической системы. Политический режим. 

5. Современные теории демократии. Демократический транзит 

6. Выборы и избирательные системы 

7. Теории происхождения и развития государства как политического 

института 

8. Теория партий и партийных систем. Общественно-политические 

организации и движения как  субъекты политики 

Политические процессы 

9. Политические решения 

10. Политическое развитие. Теория политической модернизации и 

неомодернизации 

11. Современные теории конфликтов  и  кризисных ситуаций в 

политике 

Личность и политика 

12. Личность в политических отношениях и процессах 

13. Политическая культура 

Мировая политика и международные отношения 

14. Научные направления и школы в исследовании мировой политики.  

15 Политика Республики Казахстан в мировом сообществе 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Курс «Теория политики» направлен на изучение современных теорий 

политики и концепций политического развития. 

Целью преподавания курса является изучение закономерностей 

формирования и функционирования политики, подготовка студентов к 

профессиональной политической  деятельности, которая основана на высших 

стандартах и профессиональной этике в интересах удовлетворения 

потребностей демократического общества. 

Задачи курса: ознакомить студентов с современными представлениями 

о политике; сформировать научные знания о структуре, функциях, свойствах 

политики, механизме ее функционирования.  

 

 

 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ 

ПОЛИТИКИ 

 



119 

Политика как объект исследования теории политики. Предметная 

область, научный аппарат и методология теории политики  

Понятие политики. Разнообразие подходов в определении природы 

политики, ее объема и содержания. Политика как область общественных 

отношений и человеческой деятельности. Цели и средства в политике. 

Внутренняя и внешняя политика. Экономика и политика. Социальная 

политика, ее сущность и направленность. Политика в области культуры и 

образования. Религия и политика. Гуманистический характер политики.  

Объект и предмет теории политики. Мультипарадигмальность 

политической науки. Категории, понятия, методы и функции теории политики. 

Соотношение теоретической и прикладной политологии. Место политологии 

в системе социально-гуманитарного знания. Значение изучения теории 

политики для формирования демократической политической культуры 

личности. 

Развитие знаний о политике и становление политической науки  

Становление представлений о политике в государствах древнего 

Востока. Политическая мысль Древней Греции и Рима. Интерпретация 

политики в период Средневековья и эпоху Возрождения. Христианская 

политическая доктрина. Политические доктрины Нового времени. Правовая 

традиция в понимании политики. Государство как воплощение разума. Теория 

демократии: новый идеал и многообразие моделей. Политика в контексте 

позитивизма. 

 Становление современной политической науки. Основные 

политические концепции ХХ-ХХ1 в.в. Социоцентристская стадия эволюции 

политических представлений. Теория рациональной бюрократии. Проблема 

политической стабильности. 

 

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ 

Теории власти и властных отношений 

Основные теоретические подходы к определению природы и сущности 

власти. 

Социальный смысл власти. Власть, господство, легальность, авторитет. 

Источники и ресурсы власти. Типология ресурсов власти. Принципы, формы 

и методы властвования. Суверенитет и легитимность политической власти. 

Типы легитимности. Разделение властей. Проблема легитимности власти в 

Казахстане.  

Субъекты политики, их место, роль в системе власти. Человек как 

субъект политики. 

Социально-политическая структура Казахстана. Истоки и социальная 

база формирования новых субъектов политики в Казахстане. 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА И ЕЕ ИНСТИТУТЫ 

Теория политической системы. Политический режим    
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Общие подходы и основные положения теории систем. Системный 

подход к изучению политики. Основные интерпретации политической 

системы в современной политической науке. Теория политической системы Д. 

Истона. Культурологический подход к исследованию политических систем Г. 

Алмонда. Коммуникативная теория политической системы К. Дойча. 

Политическая система как механизм организации и функционирования власти 

в обществе. Механизм функционирования политической системы. Структура 

политической системы. Типология политических систем. Политическая 

система Республики Казахстан.  

Интерпретация политического режима в современной политической 

науке. Элементы и признаки политического режима. Типы политических 

режимов. Политический режим в Казахстане, его эволюция.  

Современные теории демократии. Демократический транзит 

Понятие демократии. Исторические формы демократии Теории и 

модели демократического правления от античности до современности: 

интегралистские концепции демократии; либеральная демократия; 

партиципаторная демократия; элитарная демократия; консоциальная 

(сообщественная) демократия. плюралистическая демократия; полиархия; 

делегативная демократия. Социально-экономические и социально-

политические предпосылки демократического устройства общества. 

Демократические принципы и  процедуры.  Демократический транзит. Волны 

демократизации. Особенности переходных обществ. Консолидация 

демократии. 

Выборы и избирательные системы  

Выборы, современные избирательные системы, избирательный процесс: 

общие характеристики. Плюральная система. Мажоритарная избирательная 

система: достоинства и недостатки. Пропорциональная избирательная 

система. Практика заградительных барьеров. Смешанные избирательные 

системы.  

Теории происхождения и развития государства как политического 

института 

Природа и сущность государства. Государство:  теории происхождения. 

Признаки и структура государства. Функции государства. Государственный 

суверенитет. Конституция. Государственная власть. Формы государства. 

Устройство государства. Типы государства. Выработка политического курса в 

условиях современных рисков. Динамика новаторства. Государство - 

Республика Казахстан. Становление  и развитие демократической 

государственности в современном Казахстане. 

Теория партий и партийных систем. Общественно-политические 

организации и движения как  субъекты политики 
Место политических сил в структуре взаимоотношений «государство - 

общество». Возникновение и сущность политических партий. Теория партии 

как разновидности политических сил. Этапы развития партий и партийных 

систем. Признаки политической партии в современной партологии. Причины 

возникновения современных партий, их природа, функции. Типы партий: 
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критерии классификации. Классификация партий по М. Дюверже и Дж. 

Сартори. Партийные системы: основания классификации. Общественно-

политические организации и движения как  субъекты политики. Казахстанская 

модель партийной системы: история и современность. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Политические решения  

Политические решения как база политической деятельности. Специфика 

и структура процесса принятия политических решений. Типы политических 

решений. Элитарно-демократический и авторитарный методы принятия 

политических решений. Субъекты политических решений. Роль личности в 

принятии и реализации политических решений. Возможности, границы, 

техника и методика прогнозирования при принятии политических решений. 

Проблема рациональности решений. 

Политическое развитие. Теория политической модернизации и 

неомодернизации  
Политическое развитие. Теория политической модернизации, ее 

эволюция и связь с политической практикой. Цели и критерии политической 

модернизации, ее основные черты. Социальные факторы модернизации. Роль 

и значение ценностной системы в политической модернизации. 

Модернизаторская элита, ее типы. Роль традиций в модернизационном 

процессе. Кризисы политического развития в модернизирующемся обществе. 

Современное значение теории и практики политической модернизации. 

Политическая модернизация в Республике Казахстан. 

Современные теории конфликтов  и  кризисных ситуаций в 

политике 

Место и роль конфликтов  и  кризисных ситуаций  в политике. Теории 

конфликтов: О.Конт, Э.Дюргейм, Т.Парсонс, К.Поппер, Л.Козер, 

Р.Дарендорф. Источники, содержание,  направленность и особенности 

внутренних, международных и всемирных конфликтов. Стадии развития 

политического конфликта. Мировая практика урегулирования конфликтов в 

политике. Политические конфликты на постсоветском пространстве. 

Политические кризисы, их специфика. 

Проблема политической стабильности и нестабильности в 

казахстанском обществе,  пути достижения общенационального консенсуса. 

 

ЛИЧНОСТЬ И ПОЛИТИКА 

Личность в политических отношениях и процессах 

Личность и общество. Э.Дюркгейм, М.Вебер, К.Маркс о проблеме 

взаимосвязи личности и общества. Социально-политическая роль личности. 

Политика в системе ценностных ориентаций личности. Деятельность человека 

в сфере политики как часть его многообразной социальной жизни. Типология 

политических ролей личности. Факторы, обусловливающие своеобразие 

личностных политических позиций. Индивидуальность личности и политика. 
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Права человека во взаимоотношениях государства, общества и 

личности. Типология прав человека, их гарантии. Международное 

сотрудничество в области прав человека. Права и свободы человека и 

гражданина в Конституции РК. 

Политическая культура  

Теория политической культуры. Понятие, сущность, структурные 

компоненты и функции политической культуры. Политическая  культура как 

составная часть общественно-исторической почвы. Связь политической 

культуры с национальной культурой, социокультурными, национально-

историческими, религиозными, национально-психологическими традициями, 

обычаями, стереотипами. Проблемы типологии политической культуры. 

Соотношение политической культуры общества и политических субкультур. 

Механизм политической социализации личности.   

 Политическая культура транзитных обществ. Характерные черты 

постсоветской культуры. Проблемы формирования демократической 

политической культуры в Республике Казахстан. 

 

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Научные направления и школы в исследовании мировой политики.  

Мир как политическая система. Основные парадигмы в мировой 

политике. Либеральная парадигма: Дж.Локк, И.Кант, Ж.-Ж.Руссо, 

Дж.Ст.Милль, А. Смит. Неомарксистская парадигма: И. Валлерстайн, 

А.Франк. Постмодернистская парадигма: Дж. Дериан, К.Т.Споландер, Дж. 

Гольштейн. 

Основные тенденции развития современных международных 

отношений. Концепции безопасности. 

Внешняя политика государства: цели, задачи, сущность и функции. 

Взаимосвязь внутренней и внешней политики. Политика и дипломатия. 

Политика Республики Казахстан в мировом сообществе  
Особенности социально-экономического и политического развития 

Республики Казахстан как суверенного государства, его потенциальные 

возможности для интеграции в мировое сообщество. Национально-

государственные интересы РК и приоритеты во внешней политике. 

Специфика геополитического положения и этнодемографического состава 

населения, учет их при выработке внешнеполитического курса. Военная 

доктрина Республики Казахстан. Сотрудничество Казахстана со странами 

СНГ. Развитие отношений с США и европейскими странами. Казахстан и 

государства Среднего и Ближнего Востока. Казахстан и Центральная Азия. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Предмет и задачи теории политики 

2. Природа политики. Основные парадигмы науки о политике  

3. Основные этапы развития знания  о политике в истории цивилизации  
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4. Политическая власть – центральная проблема теоретической 

политологии 

5. Конституция в современном обществе  

6. Человек как субъект политики  

7. Теории политической элиты и политического лидерства  

8.  Теория политической системы общества и политические режимы  

9.  Теории демократии и  ее основные формы 

10. Выборы и избирательные системы 

11. Правовое государство и гражданское общество  

12. Политические партии и партийные системы  

13. Политическая деятельность и политическое участие  

14. Политическая коммуникация 

15. Конфликтные и кризисные ситуации в политике 

16. Религия и политика 

17. Демографические процессы и политика  

18. Мировая политика и международные отношения 

19. Внешняя политика Казахстана в глобальном мире 

20.  Политика и предвидение 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (СРСП) 

 

1. Составление таблицы о разделах науки о политике и подготовка к 

дискуссии «Что и как изучает наука о политике» 

2. Подготовка реферата, посвященного политическим  учениям, в 

соответствии с основными этапами развития политической мысли (на выбор 

студента) 

3. Анализ Конституции РК «Разделение властей и система сдержек и 

противовесов в осуществлении политики в Республике Казахстан» 

4. Написание эссе «Портрет политического лидера или политической 

элиты» 

5. Составление аналитической таблицы «Сравнение политических 

режимов по заданным критериям»  

6. Презентация справок-«визиток»  на учебной игре «Идейно-

политические ориентации партий Казахстана»  

7. Подготовка проекта одного из видов политического решения 

8.Написание домашнего политического сочинения на тему «Ценности и 

ориентации западной - восточной политической культуры» 

9. Написание эссе «Предупреждение конфликтов в политике» 

10. Написание реферата на тему «Модели нового мирового порядка» 

11. Политика, политология, политическая деятельность в трудах 

классиков (Конфуций, Н.Макиавелли, М.Вебер) 

12. Отражение идеи и теории демократии в трудах А.Токвиля, Дж. 

Милля,  Дж.Мэдисона 
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13. Природа и сущность политических режимов в трудах Х. Арендт, Д. 

Растоу, А. Лейпхарда  

14. Эволюция политической власти суверенного Казахстана в трудах 

Н.А.Назарбаева 

15. Законы мировой политики в трудах Х.Дж. Макиндера, С. 

Хантингтона, З. Бжезинского 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СРС) 
 

Проанализировать основные идеи и концептуальные подходы в трудах: 

1. Вебер М. «Политика как профессия и призвание» 

2. Конфуций «Люнь Юй» 

3. Токвиль А. «О демократии» 

4. Милль Дж.С. «Размышления о представительном правлении» 

5. Мэдисон Дж. «Послание в будущее» 

6. Арендт Х. «Истоки тоталитаризма» 

7.  Растоу Д. «Переходы к демократии: попытка динамической модели» 

8. Лейпхард А.  «Демократия в многосоставных обществах» 

9. Дюверже М. «Политические институты и конституционное право» 

10. Дюверже М. «Политические партии». 

11. Лебон Г. «Психология народов и масс» 

12. Хайек Ф. «Дорога к рабству». 

13. Хантингтон С. «Столкновение цивилизаций» 

14. Бжезинский З. «Великая шахматная доска» 

15.  Назарбаев Н. «Казахстанский путь». 

16. Дарендорф Р. «Элементы теории социального конфликта» 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная:   

1. Антология мировой политической мысли. В 5-ти томах. - М., 1997. 

2. Назарбаев Н.А. Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые 

интересы, единое будущее: Послание Президента страны народу Казахстана. 

- Алматы,  2014. 

3. Байдельдинов Л.А.Теориялық саясаттану. Оқулық.- Алматы, 2005. 

4.Теория политики. Под редакцией Б. А. Исаева.- М., 2008. 

5.Султанов Б.К. Казахстанский путь - 2050. Книга 1. Экономика 

Казахстана в XXI. Книга 2. Общественно-политическое и социальное 

развитие. Книга 3. Последовательная и предсказуемая  внешняя политика. - 

Алматы, 2014.  

6. Andrew Heywood. Politics. Third Edition.- New York, 2012. 

Дополнительная: 

1. Назарбаев Н.А. Казахстанский путь. - Караганда, 2006. 
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2. Марченко М. Н., Мачин И. Ф. История политических и правовых 

учений.- М., 2011. 

3. Казахстанская политологическая энциклопедия / Под ред. 

Т.Т.Мустафина. -   Алматы,1998.   

4.Политология. Учебник для студентов высших учебных заведений. Под 

общ. ред. А Н.Нысанбаева. - Алматы,1998.  

5.Мухаев Р. Т. Теория политики: Учебник для студентов вузов-. М., 

2005. 

6 Новейший политологический словарь.- Ростов н/Д: Феникс, 2010.  

7. Ахременко А. С. Политический анализ и прогнозирование.- М.,2012. 

8.Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические 

технологии: Учебник для студентов вузов. – М., 2010. 

9. Казахстан в глобальном мире: вызовы и сохранение идентичности.-

Алматы, 2011. 

10. Булуктаев Ю.О. Политический режим и посткоммунистическая 

трансформация: теория, методология, практика.- Алматы, 2008. 

11. Сейлеханов Е.Т. Политическая система Республики Казахстан: опыт 

развития и перспективы.- Алматы, 2009. 

12. Чеботарёв А.Е. Политическая мысль суверенного Казахстана: 

динамика, идеи, оценки. Алматы: ИМЭП при Фонде Первого Президента, 

2015. - 496 с. ISBN 978-601-215-113-8 - 2 экз. 

13. Шаукенова З.К. Ценностно-смысловое и духовно- нравственные 

основания консолидации этнических и религиозных групп в гражданскую 

общность.- Алматы:, 2014. 

14. Косов Ю.В., Торопыгин А.В. Содружество независимых государств: 

Институты, 

 интеграционные процессы, конфликты и парламентская дипломатия. - 

М., 2009.  

15. Султангалиева А.К. Социальный портрет современного 

казахстанского общества. - Алматы, 2015.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5432780/#tab_person
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IPU 1204 – ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы: 

Мусатаев С.Ш. – доктор политических наук, профессор кафедры 

политологии и политических технологий факультета философии и 

политологии  

Ким Л.М. – кандидат философских наук, доцент кафедры политологии 

и политических технологий факультета философии и политологии  

 

Рецензенты: 

Симтиков Ж.К. – доктор политических наук, заведующий кафедрой 

международных отношений Казахского национального педагогического 

университета имени Абая  

Абдигалиева Г.К. – доктор философских наук, профессор кафедры 

политологии и политических технологий Казахского национального 

университета имени аль-Фараби  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 «История политических учений» занимает особое место среди 

социальных и гуманитарных наук, поскольку обеспечивает знание  генезиса и 

развития политических учений в ходе эволюции человеческого общества, дает 

возможность анализировать различие идей, воззрений, концепций, 

обусловленных противоречиями во всех сферах жизнедеятельности социума. 

 Возникновение политической мысли в истории цивилизации 

неразрывно связано со становлением государства как особой организации 

власти, ведущего политического института, что свидетельствует о значимости 

данного курса для будущих политологов. «История политических учений» 

помогает проследить логические связи современных политических концепций 

с основными типами предшествующей европейской и отечественной 

политической науки и на этой основе осуществлять прикладной политический 

анализ. 

«История политических учений» во взаимодействии с другими 

политологическими дисциплинами призвана обеспечить подготовку 

конкурентоспособных и востребованных на рынке труда специалистов, 

отвечающих современным квалификационным требованиям.  

Курс «История политических учений» входит в цикл базовых дисциплин 

(обязательный компонент) специальности «5В050200 – Политология».  

Компетенции (результаты обучения): 

Знать:  

  принципы, закономерности развития политических учений, 

понятийный аппарат, традиционные приемы описания истории становления 
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науки; 

  место истории политических учений в системе социально-

политических дисциплин; 

 основные этапы развития политической мысли и их связь с 

историей развития человеческого общества. 

 

Уметь:  

  выделять основные этапы развития политической мысли и их 

связь с историей развития человеческого общества; 

   свободно ориентироваться в проблематике европейской и 

отечественной политической мысли; 

 объективно оценивать сущность и содержание политических 

учений, отражающих политическую идеологию различных политических сил; 

Иметь навыки:  

 политико-философского мышления, базируемого на опыте изучения 

различных политико-философских мыслительных стилей, представленных в 

курсе;  

 сравнительно-исторического анализа социально-политических реалий 

прошлого и настоящего, представляющих интерес для современной 

политологической аналитики; 

 выявления взаимосвязи политической, теоретической и 

практической деятельности на различных этапах исторического процесса. 

Пререквизиты: нет. 

Постреквизиты: Прикладная политология, Сравнительная 

политология, Теория политики, Политические технологии, Политическая 

борьба и конкуренция и др. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название тем 

  Генезис  и развитие политических воззрений с Древнего мира до 

XVII в. 

1 История политических учений как наука и учебная дисциплина 

2 

 

Политические учения в рабовладельческих государствах Древнего 

Востока. 

3 Политические учения Древней Греции. 

4 Политические учения Древнего Рима . 

5 Политические учения в Западной Европе (средние  века). 

6 Политические идеи стран Арабского Востока  (средние века). 

7 Политические идеи эпохи Возрождения. 

 История политической мысли от Реформации до современности 

8 Политическая мысль эпохи Реформации. 

9 Политические учения в Голландии XVII в. 

10 Политические идеи в Англии XVII в. 
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11 Политические идеи европейского Просвещения. 

12 Политические учения США периода борьбы за независимость. 

13 

 

Политические учения в Германии в конце XVIII –  

начале XIX вв. 

14 

 

Основные направления западно-европейской  политической мысли 

ХIХ- начала ХХ вв. 

15 Политические учения ХХ-начала ХХI в.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

История политических учений – составная часть духовной культуры 

человечества, концентрированный опыт многих поколений мыслителей 

разных стран, занимавшихся исследованием проблем политики, и является 

фундаментом научной прогностики и футурологии в области политических, 

юридических и других социальных наук, разработки глобальных проблем 

современности.  

Цель дисциплины - целостное систематическое изложение истории 

мировой политической мысли от истоков до наших дней во всем многообразии 

ее концепций, теорий и персоналий. 

Задачи дисциплины:  

-изучение истории политических учений как органической части 

мирового исторического процесса развития социально-политической мысли;  

-овладение базовым понятийным аппаратом истории политических 

учений; 

-содержательная интерпретация основных этапов развития 

политической мысли; 

-изучение научных концепций, учений, теорий, составляющих 

классическое ядро современного политического знания. 

Объектом истории политических учений является эволюция 

представлений о политической жизни в разные исторические эпохи и 

теоретически оформленные элементы политического сознания различных 

типов государств, обществ и культур. 

Предмет истории политических учений – политические учения разных 

эпох, их генезис, развитие и связь с современностью.  

История политических учений опирается на  общенаучные приемы 

(анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия, моделирование и др.) и 

методы познания действительности (системный, структурно-

функциональный, исторический, сравнительный и др.), также использует 

часто-научные методы различных гуманитарных дисциплин (контент-анализ, 

кейс стади, социологический опрос и анкетирование и др.). 

История политических учений тесно связана с такими 

фундаментальным предметам как история, политология, социология, логика, 

философия, культурология, экономика, юриспруденция, а также риторика, 
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ораторское искусство и др. В единстве политологических дисциплин 

«История политических учений» занимает ведущее положение. 

История развития любых идей и учений, в том числе политических, не 

является равномерным прямолинейным процессом, предполагающим простое 

и постепенное накопление знаний, только непосредственный  опыт 

государственного управления обществом дал возможность дать первые 

теоретические обобщения и выводы относительно политической жизни как 

особой сферы общественных отношений.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ГЕНЕЗИС  И РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ С 

ДРЕВНЕГО МИРА ДО XVII В. 

 

История политических учений как наука и учебная дисциплина. 

История политических учений – важнейший источник и существенная 

часть современного научного познания мира, государства, власти, политики, 

политического поведения человека.  

Место истории политических учений в структуре общественных 

наук. Предмет и методы истории политических учений.  

Соотношение истории политических учений, теории и истории, 

государства, политологии, истории отраслевых государственно-правовых 

дисциплин. Понятие политического учения. Методология политических 

учений. Критерии оценки политических доктрин. Периодизация истории 

политических учений. Структура курса. 

История политических учений как фундамент научной прогностики и 

футурологии в области политических, юридических и других социальных 

наук, разработки глобальных проблем современности.  

 

Политические учения в рабовладельческих государствах Древнего 

Востока. 

Особенности и своеобразие становления государственности на Древнем 

Востоке. Политическая идеология рабовладельцев Древнего Египта и 

Вавилона. Культ фараонов. «Поучения Птахотепа (Птаххетепа)» и «Поучения 

Гераклиопольского царя своему сыну». «Речения Ипусера (Ипувера)». 

Божественный характер власти и законов в политических идеях 

рабовладельцев Древнего Вавилона. Законы Хаммурапи. Идеология 

брахманизма в Индии. Законы Ману. АртхашастраКаутильи. Буддизм как 

еретическое, антибрахманистское течение и первая мировая религия. 

Политическая идеология Древнего Китая. Конфуций. Основные идеи 

даосизма. Учение Мо-Цзы. Древнекитайский легизм. Школа «Фацзя» и 

политические взгляды ее представителей. 

Политические учения Древней Греции. 

Отличия греческой политической культуры от восточной. Три периода 

возникновения и развития древнегреческой политической мысли. Отход от 
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мифологических представлений об обществе, власти, места человека на земле. 

Семь мудрецов. Политический идеал Солона. Пифагор и пифагорейцы. 

Политические взгляды Гераклита. Материалистическая линия античной 

философии Демокрита. Материалистическая линия античной философии 

Демокрита. Новаторство политических суждений софистов. Пифагор: 

«человек – мера всех вещей». Сократ и его отношение к демократии. Платон – 

создатель философской системы объективного идеализма. Идеальное 

государство Платона. Сочинения Платона «Государство» и «Законы». 

Политические концепции Аристотеля: «Человек – существо (животное) 

политическое». «Политика», «Афинская полития», «Этика». Аристотель о 

формах правления. Эпикур: происхождение и сущность государства. 

Политические воззрения стоиков. Полибий о круговороте форм государства. 

 

Политические учения Древнего Рима. 

Противостояние классов, различных социальных групп как источник 

формирования различных направлений политической идеологии Древнего 

Рима. Политические идеи братьев Гракхов. Тит Лукреций Кар – идеолог 

рабовладельческой демократии. «О природе вещей». Марк Туллий Цицерон 

как идеолог рабовладельческой демократии. Его работы «О государстве» и «О 

законах». Цицерон о формах государства, природе рабства. Римские стоики: 

проповедь фатализма. Христианство. Политическая идеология первохристиан. 

Эволюция Христианства. Мир, человек, власть в христианском учении. 

Политические идеи ранних еретических движений. Монтанизм. Эбиониты. 

Гностики. Политические воззрения Августина Блаженного. Сочинение «О 

граде Божием». 

 

Политические учения Средневековья (Западная Европа). 

Основные черты и особенности феодальной политической мысли. 

Периодизация средневековой политической мысли. Христианская религия и 

римско-католическая церковь. Углубление средневекового религиозного 

мировосприятия. Теория “двух мечей” как обоснование политических 

притязаний церкви. Социальное расслоение феодального общества. 

Политические взгляды господствующего класса церковно-светских феодалов 

и крестьянских масс, их идеологов. Учение Ф. Аквинского о государстве, 

власти. Взгляды на собственность, веру. Появление идеологии бюргерства. 

М.Падуанский, его естественноисторическая концепция происхождения 

власти и государства. Идеи мыслителя о народе-суверене. Данте как идеолог 

городской буржуазии в ранний период развития городской культуры. Борьба 

светской и духовной властей. Социально-политическое содержание 

средневековых ересей. Вальденсы. Богомильство. Патарены. Альбигойцы. 

Табориты. Богемские братья. Движение лоллардов в Англии. Джон Уиклиф. 

Ян Гус. 

 

Политические идеи стран Арабского Востока (средние века). 
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Развитие феодализма в странах Арабского Востока и особенности 

развития в этих странах политической идеологии названного периода. Ислам 

–важнейшая религиозно-политическая идеология эпохи средневековья на 

Востоке. Теократизм как характерная черта политических идей Корана. 

Суннизм и Шиизм. Мировоззрение хариджитов и исламистов. Отец арабской 

политической философии Абуан-Насром аль Фараби. Его трактаты «О 

взглядах жителей добродетельного города», «Афоризмы государственного 

деятеля». Политические концепции аль Маварди, Ибн Сины, Ибн Рушда, Ибн 

Халдуна, «Братьев чистоты». 

 

Политические идеи эпохи Возрождения. 

Возрождение – величайший прогрессивный переворот во взглядах 

человечества на общество, власть, политику. Идеи о судьбе человека, 

самоценности личности; автономия всякого индивида. Гуманизм 

Возрождения. К. Салюти – основоположник гражданского гуманизма. Л. Б. 

Аретино. Политические идеи гуманизма Германии У. фон Гуттена. Светская 

политическая доктрина Н. Макиавелли. «Государь», «Рассуждения о первой 

декаде Тита Ливия», «История Флоренции». Зарождение буржуазной теории 

государственного суверенитета. Идеология абсолютизма во Франции. 

Ж.Боден как основатель идеи суверенности государственной власти. Учение о 

верховной власти и ее свойствах. Неприятие “смешанных” форм правления. 

Взгляды Ж.Бодена об общественном развитии и круговороте государственных 

форм. Политические идеи европейского утопического социализма XVI-VII вв. 

«Утопия» Т. Мора и «Город Солнца» Т.Кампанеллы. 

 

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ОТ ЭПОХИ 

РЕФОРМАЦИИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ 

Политическая мысль эпохи Реформации. 

Реформация – религиозно-политическая идеология борьбы против 

католического учения, церкви и феодальных порядков как первая (по 

Энгельсу) буржуазная революция. Два лагеря сторонников реформации. 

Политические течения народной реформации и крестьянской войны в 

Германии. Социальные и политико-правовые взгляды лидера крестьянско-

плебейского лагеря – Т. Мюнцера. Религиозно-политические установки 

идеологов крыла реформации – М. Лютера. Ж.Кальвин – догмат о 

божественном предопределении людей, его зловещая доктрина по отношению 

к крестьянско-плебейским ересям, суждения о формах правления в 

государстве. 

Политические учения в Голландии XVII века. 

Голландия – первая страна Европы буржуазной власти и буржуазной 

республики. Г.Гроций – политический мыслитель, один из основателей 

раннебуржуазного учения о государстве и праве, рационалистической 

доктрины естественного и международного права. Его труды «О праве войны 

и мира», «О праве добычи», «О древности и строе Бабаевской республики, 

политике, формах правления, о войнах справедливых и несправедливых». 
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Политические доктрины Баруха (Бенедикта) Спинозы. Его сочинения: 

«Политический трактат». Человек и государство – часть природы. 

Психологизированная трактовка причин и проявлений социального 

взаимодействия людей. Спиноза о формах государства и формах правления, о 

межгосударственных отношениях.  

 

Политические идеи в Англии XVII в. 

Буржуазная революция в Англии и ее особенности. Отличия 

политических требований индепендентов. Дж. Мильтон. Политические идеи 

левеллеров. Дж. Лилберн. Диггеры и их идеолог Дж.Уинстэнли.  

Политические концепции английского мыслителя Т. Гоббса. Его 

сочинения: «О гражданине», «Основы философии», «Левиафан».  

Дж. Локк как идеолог социального компромисса. «Два трактата о 

государственном правлении». Теория возникновения государства. Цель 

государства. Отношение мыслителя к формам правления и собственности. Дж. 

Локк о разделении властей, суверенитета народа.  

 

Политические идеи европейского Просвещения. 

Политические взгляды Вольтера. Отношение Вольтера к религии, 

демократии, свободе личности. Политические концепции  Ш.Монтескье. Его 

сочинения: «Персидские письма», «О духе законов». Суждения мыслителя о 

политической свободе.  

Социально-политические учения Ж.Ж. Руссо: «Рассуждение о 

происхождении и основаниях неравенства между людьми», «Суждения о 

вечном мире». Идеи свободы, равенства, народного суверенитета в учении 

Руссо.  

Политические идеи якобинцев, их политический идеал. М.Робеспьер, 

его знаменитые речи «О Конституции», «О принципах революционного 

правления», «О принципах политической морали».  

Ж.П.Марат. Деспотизм, его истоки, методы и средства установления 

деспотической власти, ее последствия, пути и формы борьбы с ней в 

произведениях мыслителя «Цели рабства» и «План условного 

законодательства».  

Политическая идеология французского социализма.  “Завещание” 

Ж.Мелье. Критика церкви и сословного строя. Равенство как закон природы.  

“Кодекс природы” Э.-Г.Морелли. Коммунистический принцип 

общественной организации.  

Критика имущественного неравенства и конструкция политической 

власти по Г. Мабли. Обоснование демократии. Равенство как “естественный” 

закон.  

 

Политические учения США периода борьбы за независимость. 

Политические взгляды представителей «демократического лагеря».    

Политическое учение Т. Джефферсона и его воплощение в “Декларации 

независимости” и “Билле о правах”. Политические и правовые взгляды Б. 
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Франклина. Политико-правовые идеи Т. Пейна. Его теория “естественного 

права”. Взгляды на формы правления. Особенности воззрений на борьбу за мир.   

Политические и правовые взгляды “федералистов” и их отражение в учении А. 

Гамильтона. Воплощение его политических идей в Конституции 1787 г. 

Принципы взаимоотношений федерации и штатов. Политические идеи Дж. 

Адамса. Политико-правовое учение Дж. Мэдисона и его реализация в 

Конституции США.  

 

Политические учения в Германии  конца XVIII – начала XIX вв. 

Общая характеристика основных направлений политической идеологии в 

Германии. «Революция в сознании» германского общества. Политическое 

звучание философской доктрины Г.-Ф. Гегеля. «Абсолютный дух» как 

главный фактор политического процесса. Проблема политической иерархии и 

политических свобод. Динамика и конечная цель политического процесса. 

Концептуальное формирование идеи гражданского общества. Соотношение 

гражданского общества и государства. Гегелевская интерпретация теории 

разделения властей.  

Политические взгляды И. Канта. Обоснование государства и права. 

Категорический императив. Общественный договор и народный суверенитет. 

Взгляды на происхождение и сущность государства. Классификация форм 

государства. Теория “вечного мира”.  

Политико-правовая теория И.Г.Фихте. Двойственность и 

противоречивость его воззрений. Идея верховенства народа. Определение и 

сущность государства. 

 

Основные направления политической западно-европейской мысли  

ХIХ – начала ХХ вв.  

Политико-правовые идеи О. Конта. «План реорганизации социальной 

жизни". Социальный дарвинизм и попытки вульгаризации учений об обществе 

и государстве (Ж.Гобино, Г.Спенсер).  

Политические идеи социал-реформизма (Ф.Лассаль, Э.Бернштейн, 

Каутский) и анархизма (Ж.Прудон, М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин).     

Консерватизм и его основные этапы развития. Консервативная теория во 

Франции (Ж. де Местр и др.), враждебное отношение к французской революции. 

Апологетика исторических традиций британского парламентаризма и 

аристократизма в творчестве Э. Берка и формирование «торийской» 

идеологии. Влияние парламентских реформ первой половины XIX в. на 

становление политических взглядов Б. Дизраэли. Историческая динамика 

мирового политического процесса в представлении Т. Карлейля. 

Неоконсерватизм. 

Либерализм как интеллектуальное и политическое течение. Французский 

либерализм (Б.Констан, А.де Токвиль). Немецкий либерализм (В.фон 

Гумбольдт, Л.Штейн). Английский либерализм (И.Бентам, Дж.Ст.Миль).     

Марксизм: теоретические источники и составные части. 

Экономическое обоснование закономерностей политического развития. 
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К.Маркс и Ф.Энгельс «Манифест Коммунистической партии». 

Материалистическое понимание политики. Основные общественно-

политические течения марксизма. 

Ф.-В.Ницше. «Воля к власти» и «воля к смерти» в политическом 

процессе.  

Общая характеристика политико-правовых взглядов социалистов-

утопистов. А.Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн).  

 

Политические учения ХХ - начала ХХI вв. 

Социал-демократические концепции (А.Бебель, Э.Бернштейн, 

К.Каутский, Г.Кунов,  Г.Кельзен).  

М. Вебер: критика идеи исторической и экономической 

детерминированности политического прогресса. Типология легитимного 

господства.  

Г. Моска: концепция «политического (правящего) класса». В. Парето: 

социология человеческих поступков. Теория смены элит. Р. Михельс: 

интеллектуал и рабочее движение. Новые теории элит (Х.Ортега-и-Гассет Й. 

Шумпетер, Ч.Р.Миллс). 

Политическая идеология фашизма.  Идея «корпоративного государства» 

Б. Муссолини. Теория «высшей расы» А. Розенберга.  

Биологические инстинкты как основа политического процесса в 

современных цивилизованных обществах (З. Фрейд). Психопатические 

основы национализма и расизма в представлении К.-Г. Юнга и Э. Фромма.  

Обновление либеральной политической доктрины. Критика 

либеральных и демократических ценностей (О. Шпенглер, К. Шмитт).  

Типология политических партий М.Дюверже. Концепция полиархии 

Р.А.Даля. Рождение концепций тоталитарных политических  систем, 

тоталитаризм и его критика (Э. Кассирер, Х.Аренд, Ф. Хайек, М. Джилас).  

НТР и «государство благоденствия»: Р. Арон, У. Ростоу, Дж. Гэлбрейт, 

Ч. Р. Миллс, Г. Маркузе. Апологетическое направление в концепциях 

западных интеллектуалов: Д. Белл, З. Бжезинский, Ф. Фукуяма, Э. Тоффлер. 

К.Поппер и его проект «улучшения» западного «открытого общества».  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. История политических учений как наука и учебная дисциплина. 

2. Политические учения в рабовладельческих государствах Древнего 

Востока. 

3. Политические учения античности. 

4. Римско-эллинистические политические учения.  

5. Социально-политические аспекты христианского мировоззрения 

(Западная Европа). 

6. Политическая мысль в странах средневекового Арабского 

Востока. 

7. Политические идеи эпохи Возрождения. 
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8. Политическая воззрения эпохи Реформации. 

9. Политические учения в Голландии XVII в. 

10. Политические идеи в Англии. XVII в. 

11. Политические идеи европейского Просвещения. 

12. Политические учения в США в период борьбы за независимость. 

13. Политические учения в Германии в конце XVIII – начале XIX вв. 

14. Основные направления политической западно-европейской мысли 

ХIХв. 

15. Политические учения ХХ в. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СРС) 

 

1. Политическая идеология  Древней Индии.  

2. Сравнительный анализ принципов классификации политических 

режимов Платоном и Аристотелем. 

3. Политическое учение Блаженного Августина и его борьба с 

ересями.  

4. Идеал всемирной монархии у Данте.  

5. Сравнительный анализ учений о государстве Т.Гоббса и 

Дж.Локка. 

6. Идеальное государственное устройство в представлении Ж.-

Ж.Руссо.  

7. Идея восстания и обобществления средств производства и 

потребления Гракха Бабефа.  

8. Политический идеал Гегеля.  

9. Программно-политические установки Г. Бабефа и “общество 

равных”.  

10. Т.Пейн  о правах человека. 

11. Политические и правовые взгляды Б. Франклина. 

12. Теория “надклассовой монархии” Л. Штейна. 

13. «Конституционный кодекс» И. Бентама: научное моделирование 

структурных преобразований в политической системе. 

14. Классическая геополитика: Ф.Ратцель.   

15. Расовая теория Л. Вольтмана.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (СРСП) 

1. Государственно-политическая мысль ислама.  

2. И. Кант и современность.    

3. Определение сущности и происхождения политических 

институтов в работе К. Маркса и Ф. Энгельса «Немецкая идеология». 

4. М.Вебер и его вклад в развитие политической мысли ХХ века. 
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5. Политические идеи В.И.Ленина, Н.И.Бухарина, Л.Д.Троцкого, 

И.В.Сталина: критический анализ. 

6. Предмет и метод политического исследования в представлении Ф. 

Ницше. 

7. Критика революционности и определение основ 

конституционного порядка в учении В. фон Гумбольдта. 

8. «Органическая» теория государства А. Мюллера. 

9. Техницизм и сциентизм как методологическая база 

технократических концепций государства.  

10. Плюрализм и элитизм и их сочетание в современной западной 

политологии.  

11. Проблема взаимодействия общества и государства во французской 

политической мысли XX в. 

12. И.Бентам как автор теории утилитаризма. 

13. Обоснование К. Хаусхофером концепции «борьбы за жизненное 

пространство» народа.  

14. Теория конфликта Р.Дарендорфа. 

15. Миф о саморегулируемом «открытом обществе» (Дж. Сорос). 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Арнольди С.С. Задачи понимания истории: Проект введения в 

изучение эволюции человеческой мысли. – М.: Либроком, 2015. 

2. Графский В.Г. История политических и правовых учений. – М.: 

Норма, 2015. 

3. Мұсатаев С.Ш. Қазақстанның саяси ойы. –Алматы: Қазақ 

университеті, 2014.  

4. Мухаев Р.Т. История политических и правовых учений. Учебник 

для бакалавров.–М.: Юрайт, 2015. 

5. Чанышев А.А. История политических учений: учеб. - М.: ТК 

Велби, 2005. 

6. Чеботарев А. Политическая мысль суверенного Казахстана. – А.: 

Ин-т Азиатских исследований, 2015. 

Дополнительная: 

1. Алексеева Т.А.Современная политическая мысль (ХХ-ХХI вв.) 

Политическая теория и международные отношения. Учеб пособие. – М.: 

Культурная Революция, 2014. 

2. Жуковский Ю.Г. Политические и общественные теории XVI века: 

Схоластика. Макиавелли и Томас Мор. Реформация: Лютер, Кальвин, 

анабаптисты. Жан Боден. Изд.2. - М.: URSS, 2012. 

3. История политических учений / Н. М. Азаркин, В. Н. Жуков, Ю. 

С. Завьялов, и др.- М.: Юристъ, 2000.  

4. Манчин И.Ф. История политических и правовых учений. Курс 

лекций. –М.: Юрайт, 2014. 

https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=197554
https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=197554
https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=162676
https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=162676
https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=162676
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5. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений : учеб. 

для вузов.- М.: Норма, 2007. 

6. Чанышев А.А. История политических учений: классическая 

западная традиция.- М.: МГИМО, 2000. 

7. Чичерин Б.Н. Политические мыслители древнего и нового мира.- 

М.: Лань, 2002. 

8. Малахов В.П. История политических и правовых учений. 

Хрестоматия.–М.: Юнити-Дана, 2012. 

9. Сюдр А. История коммунизма: От Платона до Прудона. Пер. с фр. 

– М.:Издательство: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2012. 

 



138 

PSR2205 – ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И РЕЖИМЫ 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы:   
Саитова Н.А. – доцент кафедры политологии и политических 

технологий  

Акболат Д.Е. – кандидат политических наук, и.о. доцента кафедры 

политологии и политических технологий  

 

Рецензенты:  

Нургалиева М.М. – кандидат политических наук, Руководитель 

Представительства КИСИ при Президенте Республики Казахстан в г. Алматы 

Абдирайымова Г.С. – доктор социологических наук,  профессор, 

зав.кафедрой социологии и социальной работы Казахского национального 

университета им.аль-Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Политические системы и режимы» позволяет 

студентам проникнуть в сущность системного подхода и его применения к 

политике как общественному явлению, выявить на микро- и макроуровне  

структурные элементы, внутренние и внешние связи и отношения, определить 

основные тенденции и закономерности, действующие в различных 

политических системах, и выработать объективные критерии измерения 

политической системы. Для усвоения курса требуется умение и желание 

анализировать фундаментальные положения современной политической 

науки, особенности развития политических систем в мире и в Казахстане. 

Основные компетенции  

Изучение дисциплины «Политические системы и режимы» позволит 

студенту знать:  

- основные этапы развития системного подхода в политической науке; 

- современные теории политической системы;   

- особенности политических систем современных стран, типы 

политического режима.  

 уметь:  
- использовать системный подход в политике, что способствует 

формированию научного мировоззрения.  

- достаточно хорошо ориентироваться в политологических школах и 

направлениях, формировать свой собственный подход в  познании и оценке 

фактов, событий и явлений в функционировании политической системы; 

- оперировать основными понятиями и проблемами политических 

картин мира, смысла жизни человека, форм политического знания и 

особенностей его проявления в современном обществе, соотношение 
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духовных, материальных и политических ценностей, их роли в политической 

жизнедеятельности человека, общества, цивилизации; 

- уметь выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты 

применительно к политической системе и политическому режиму, применять 

их для обоснования решений, касающихся как повседневной жизни, так и 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельно анализировать,  критически политически мыслить;  

- самостоятельно развивать свой интеллект и расширять кругозор, 

способности и интерес к творческой деятельности, потребности в 

непрерывном самообразовании. 

овладеть навыками: 

- работы с текстами трудов известных представителей политической 

мысли в области теории политической системы и политических режимов; 

- общения с помощью политико-правовых норм регулирования 

отношений между людьми в обществе, политической системой и окружающей 

средой.  

Перечень предметов, предшествующих изучению данной дисциплины: 

теория политики, история политических учений. Все эти дисциплины имеются 

в учебном плане специальности «Политология».  

Знания, полученные студентами в данном курсе, служат 

методологической основой для политической и научно-практической 

деятельности специалистов - политологов и способствуют становлению их как 

граждан. 

Пререквизиты: теория политики, история политических учений. 

Постреквизиты: сравнительная политология, прикладная политология. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Название темы 

 Введение 

Теория политической системы 

1. Общая теория систем. Категории системного анализа 

2. Теория политической системы общества. Условия легитимности 

политической системы 

3. Типология политических систем 

Политический режим. Типология политических режимов 

4. Политический режим как способ управления и метод 

осуществления политической власти. Классические и новые 

типологии политических режимов 

5. Теория и политическая практика тоталитарных режимов 

6. Современный авторитаризм. Традиционные абсолютные монархии, 

олигархические и военные режимы 
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7. Демократия: теоретические и исторические модели. 

Демократические сценарии политического развития в XXI веке  

Политические системы современности, их сравнительный анализ 

8. Конституция — правовая основа политических систем государств 

мира  

9. Формы правления и институт главы государства в политических 

системах стран мира  

10. Политические системы и государства индустриально развитых 

стран мира 

11. Военно-диктаторские и консервативные режимы в Африке, 

Латинской Америке и Азии. Военные перевороты в странах 

Латинской Америки 

12. Основные тенденции развития политических систем мира 

13. Специфика посткоммунистических трансформаций 

14. Политическая система Казахстана и практика ее трансформации. 

Механизмы адаптации политической системы Казахстана 

15. Проблемы национальной консолидации политической системы и 

общества Казахстана 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Объектом изучения данной дисциплины являются политическая система 

и политический режим.  

Цель курса – сформировать у студентов системные научные 

представления о политической системе общества, способах управления и 

методах осуществления политической власти, закономерностях 

функционирования политической системы, ее моделях, политическом режиме 

и его типах, о тенденциях развития современных политических систем в 

конкретных странах.  

Задачи курса: определить место системного подхода в методологии 

исследования политики и режима правления; раскрыть его специфику; 

проанализировать основные положения теории систем и теории политической 

системы; сформировать научные представления о структуре, принципах, 

функциях политической системы, механизме ее функционирования; 

определить факторы, способствующие легитимности, стабильности, 

адаптации политической системы; изучить современные модели 

политических систем; проанализировать основные типы политического 

режима, их разновидности; сформировать умения анализировать особенности 

развития политической системы и политической жизни народов и государств, 

Республики Казахстан, перехода их к демократии.  

 

ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Общая теория систем. Категории системного анализа  
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Источники теоретико-системного мировоззрения. Развитие системного 

подхода и создание общей теории систем. Системный анализ и системный 

синтез как методы исследования сложноорганизованных объектов. 

Дефиниции системных объектов. Категории «не-система» и «окружающая 

среда». Коммуникация системы и окружающей среды посредством входов и 

выходов. Структурно-функциональный анализ как изучение функциональных 

зависимостей элементов системы и ее приспособление к изменяющейся среде. 

Теория политической системы общества. Условия легитимности 

политической системы  

Теория социальных систем Т.Парсонса и ее влияние на развитие теории 

политической системы. Д. Истон и Г.Алмонд как основоположники теории 

политической системы, специфика их концепций. Теория политических 

систем К.Дойча. Современные интерпретации политических систем, 

преодоление недооценки самостоятельности политической системы. 

Подсистемы политической системы: институциональная, нормативная, 

идеологическая, коммуникативная, культурная. Основные функции 

политической системы. Конституция как основной закон функционирования 

политической системы. Государство как центральный институт политической 

системы. Правовое государство и гражданское общество. Условия 

легитимности политической системы. Политическая стабильность, ее 

предпосылки и способы достижения. Абсолютная, статическая и 

динамическая стабильность. Политический риск, факторы риска. 

Типология политических систем  

Многомерность политической жизни, ее анализ с позиций разных 

критериев. Классификации политических систем. Веберовская и марксистская 

традиции в анализе общественных структур. Типология Ж.Блонделя, 

Г.Алмонда, Д.Берг-Шлоссера, Х.Майера, Т.Штаменна. Ч.Эндрейна и  др. 

Традиционные и модернизированные, консервативные и 

трансформирующиеся, открытые и закрытые, централизованные и 

децентрализованные, микроскопические, локальные, макроскопические и 

глобальные политические системы. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ. ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕЖИМОВ 

Политический режим как способ управления и метод 

осуществления политической власти. Классические и новые типологии 

политических режимов. 

Политический режим как способ функционирования политической 

жизни общества, его сущность. Функциональная связь политического режима 

с политической системой общества. Характеристика основных принципов 

(признаков) политического и правового режима, его основных типов. Пути 

трансформации антидемократических режимов в демократические. 

Теория и политическая практика тоталитарных режимов  
Тоталитаризм как исторический и политический феномен. Идейные 

истоки, причины возникновения и основные признаки тоталитарного режима. 
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Разновидности тоталитаризма. «Левый» и «правый» тоталитаризм, их 

социальная база. Характеристика тоталитарных режимов с точки зрения их 

легитимности и эффективности. Роль и судьбы великих целей в тоталитарном 

обществе. 

Современный авторитаризм. Традиционные абсолютные монархии, 

олигархические и военные режимы  

Авторитарный политический режим, его сущностные черты. Основные 

отличия авторитарных и тоталитарных режимов. Причины сохранения и 

воспроизводства авторитаризма в современном мире. Традиционные 

абсолютные монархии. Бюрократический авторитаризм, его движущие силы. 

Олигархические и военные режимы. 

Демократия: теоретические и исторические модели. 

Демократические сценарии политического развития в XXI веке  

Понятие демократии. Теории и модели демократического правления от 

античности до современности. Социально-экономические и социально-

политические предпосылки демократического устройства общества. 

Демократические принципы и  процедуры, критерии демократии. Институты 

и ценности народовластия. Демократическая организация общественной 

жизни, демократическая модель «прав человека». Общие черты современных 

демократий, их достоинства и недостатки.  

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ, ИХ 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Конституция - правовая основа политических систем государств 

мира  
Конституция - основной закон, определяющий политическую систему 

государства. Классификация конституций по содержанию и форме. Структура 

конституций. Процедуры разработки, принятия и изменения конституций. 

Конституционная реформа.  

Функции конституции: политическая, юридическая, идеологическая. 

Случаи расхождения между политическим режимом и конституцией.  

Действие конституции в историческом измерении на территории 

конкретных стран. Временные и постоянные конституции.  

Конституция Республики Казахстан – отражение методологии и 

концепции суверенного государства. 

Формы правления и институт главы государства в политических 

системах стран мира  
Классификация форм правления государств мира: монархии и 

республики. Генезис института монархии. Монарх как глава государства. 

Порядок престолонаследия: сеньоратный, майоратный, примогенитура. 

Регентство и опекунство.  

Парламентарная монархия. Принцип верховенства парламента. 

Институт контрассигнатуры. Политическая ответственность правительства 

перед парламентом. Солидарный характер ответственности. Варианты 
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государственного режима в условиях парламентарной монархии: 

парламентаризм, министериализм («система кабинета»).  

Разновидности республики: президентская, парламентская, 

президентско-парламентская. Взаимоотношения исполнительной и 

законодательной властей. Институт главы государства и его место в системе 

разделения властей. Коллегиальная и персональная форма института главы 

государства.  

Президент как глава государства.  

Политические системы и государства индустриально развитых 

стран мира 

Политические системы и государства индустриально развитых стран 

мира, общая характеристика. Процессы развития и консолидации 

государственно-административного механизма и бюрократического аппарата. 

Характерные особенности перерождения бюрократического аппарата. 

Влияние интеграционных процессов на политические системы 

индустриально развитых стран. Пересмотр конституций стран-членов 

интеграционных сообществ. Передача национальными органами власти ряда 

полномочий наднациональным организациям и институтам власти.  

Военно-диктаторские и консервативные режимы в Африке, 

Латинской Америке и Азии. Военные перевороты в странах Латинской 

Америки.  

Военно-диктаторский режим как крайнее выражение авторитаризма, его 

характерные признаки.  Становление и функционирование диктаторских 

режимов в современной Африке. Военные перевороты в странах Латинской 

Америки. Правоавторитарные и левоавторитарные   военно-диктаторские 

режимы  в Латинской Америке. Разложение военных режимов и переход к 

гражданскому правлению. 

Консервативные авторитарные режимы в развивающихся странах Азии. 

Основные тенденции развития политических систем мира 

Глобализация как основная тенденция развития современного мира. 

Универсальные и национально-государственные интересы политических 

систем современных государств в условиях глобальной и региональной 

интеграции. Волны демократизации и демократические транзиты. 

Особенности переходов к демократии. 

Современные глобальные угрозы политическим системам мира. 

 

 

 

Специфика посткоммунистических трансформаций 

Отличительные черты посткоммунистических трансформаций. 

Политическая демократизация и формирование рыночной экономики. 

Структурная экономическая модернизация.  

Распад государства и проблема эффективного государственного 

аппарата. Этнонациональные проблемы посткоммунизма.  
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Варианты посткоммунистических транзитов. Переходные режимы. 

Гибридные режимы. Консолидированные демократии. Конкурентный 

авторитаризм.  

Роль внешних факторов в посткоммунистических трансформациях. 

Политическая система Казахстана и практика ее трансформации. 

Механизмы адаптации политической системы Казахстана  

Основные этапы посттоталитарной модернизации в Казахстане. 

Парадигмы развития на этапах модернизации. Механизм осуществления 

политической власти в Казахстане. Общенациональная программа 

политических реформ – единый, целостный подход к реформе 

государственных, политических и общественных институтов. Дальнейшее 

использование потенциала Конституции РК. Реформа исполнительной власти. 

Усиление политического авторитета законодательной ветви власти. Реформа 

судебной системы и правовой защиты граждан. Выборы и развитие 

институтов гражданского общества. Борьба с коррупцией и преступностью. 

Роль Н.А.Назарбаева как Лидера нации в реализации общенациональной 

программы политических реформ, в консолидации политической системы. 

Проблемы национальной консолидации политической системы и 

общества Казахстана  
Сохранение и укрепление внутриполитической стабильности и 

консолидация общества как условие  претворения в жизнь национальной 

стратегии. Достижение реальных, устойчивых и возрастающих темпов 

социально-экономического роста. Развитие ключевых секторов экономики, 

создание профессионального государства. Улучшение условий жизни, 

здоровья, образования, окружающей экологической среды. Обеспечение 

национальной безопасности и независимое суверенное развитие Казахстана. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Сравнительный анализ концептуальных моделей политических 

систем Д.Истона и Г.Алмонда  

2. Подсистемы политической системы, их структура  

3. Условия политической стабильности и методы ее обеспечения  

4. Политический риск, методика его расчета  

5. Политический режим как способ управления и метод осуществления 

политической власти. Типы политических режимов  

6. Левый и правый тоталитаризм: сравнительный анализ  

7. Теория полиархии Р.Даля. Дискуссия «Демократия – будущее 

человечества или явление западной цивилизации»  

8. Институты и ценности политических систем стран развитой 

демократии (доклады со страноведческим анализом)  

9. Авторитарная традиция в странах Азии (доклады со страноведческим 

анализом) 

10.Авторитарная традиция в странах Африки (доклады со 

страноведческим анализом) 



145 

11.Авторитарная традиция в странах Латинской Америки (доклады со 

страноведческим анализом) 

12.Особенности транзитных политических систем. Реформирование 

советской политической системы на постсоветском пространстве (доклады со 

страноведческим анализом) 

13. Политическая система Казахстана  

14. Политическая модернизация в Казахстане и демократия. 

15. Механизмы коммуникации политической системы Казахстана  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (СРСП) 

 

1. Истон Д. Категории системного анализа политики (М., 1997). 

2. Парсонс Т. Система современных обществ (М., 1998). 

3. Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Системы: структура и 

функции (М., 2002).  

4. Арендт Х.Истоки тоталитаризма (М., 1996). 

5. Арон Р. Демократия и тоталитаризм (М., 1993). 

6. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: 

Сравнительное исследование (М., 1997). 

7. Раскрыть содержание каждой из подсистем политической системы 

общества и их функции 

8. Составить сравнительную таблицу по заданным критериям: «левый» 

тоталитаризм и «правый» тоталитаризм 

9. Составить сравнительную таблицу по типологии политических 

режимов X. Линца 

10. Выявить общее и особенное в демократических режимах по 

типологии А. Хелда 

11. Определить гибридные режимы в современном обществе 

12. Составить  аналитический обзор: сравнение политических режимов 

по степени стабильности и риска 

13. Написать реферат на тему «Особенности модернизации 

политической системы страны на постсоветском пространстве на выбор. 

Сравнительный анализ соотношения национально-специфических и общих 

факторов в трансформации политических систем» 

14.Написать эссе на тему «Конституционная реформа 2007 года и 

совершенствование механизма государственной власти в Республике 

Казахстан»  

15.  Подготовить научный доклад на тему «Политическая система и 

политико-правовой режим страны (на выбор)» 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СРС) 
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1. Принцип системности в политике 

2. Основные отличия тоталитарных систем от авторитарных 

3. Государство как средство политического управления 

4. Разделение властей в политической системе  

5. Реальные и номинальные монархии 

6. Реальные и номинальные республики 

7. Правовое государство: идеал и действительность 

8. Модернизация политических систем 

9. Теория политического транзита в современной политологии 

10. Основные проблемы переходных обществ 

11. Особенности реформационного процесса в современном Казахстане 

12. Проблема взаимодействия гражданского общества и государства в 

современном Казахстане 

13. Национальная идея в политическом процессе в Казахстане 

14. Политическое лидерство и посткоммунистический транзит 

15. Консолидация политической системы Казахстана 

  

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная:   

1.Антология мировой политической мысли. В 5-ти томах. - М., 1997. 

2.Хантингтон С. Третья волна: демократизация в конце ХХ века.- М., 

2003. 

3. Эндрейн, Ч.Ф. Сравнительный анализ политических систем: 

Эффективность осуществления политического курса и социальные 

преобразования: [Учеб. пособие]. - М.,2000. 

4. Султанов Б.К. и др. Президент Н.А.Назарбаев и современный 

Казахстан. Том II. Н.А.Назарбаев и казахстанская стратегия политических 

реформ. - Алматы, 2010.  

5. Шоманов А.Ж. и др. Реформирование системы государственного 

управления: зарубежный опыт и Казахстан. - Алматы, 2005.  

6. Булуктаев Ю.О. Политический режим и посткоммунистическая 

трансформация: теория, методология, практика. - Алматы, 2008. 

 

 

Дополнительная: 

1. Ашимбаев, М.С. Политический транзит: от глобального к 

национальному измерению. - Астана, 2002. 

2. Дербишайр Д. Денис Политические системы мира: В 2-х т. – М., 2004. 

3. Сейлеханов Е.Т. Политическая система Республики Казахстан: опыт 

развития и перспективы. - Алматы, 2009. 

4. Султанов Б.К. Казахстанский путь - 2050. Книга 2. Общественно-

политическое и социальное развитие. – Алматы, 2014.  

5. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические 

технологии: Учебник для студентов вузов. - М., 2010. 
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6.Симонишвили Л.Р. Формы правления: история и современность: 

учебное пособие. - М, 2007. 

7. Казахстан в глобальном мире: вызовы и сохранение идентичности.-

Алматы, 2011. 

8. Воскресенский А.Д. Политические системы и модели демократии на 

Востоке: учеб. пособие для студентов вузов. – М., 2007. 

9. Иванников И.В. Политические системы и государственное устройство 

стран Европы: учебно-методич. пособие. - СПб., 2011. 

10. Косов Ю.В., Торопыгин А.В. Содружество независимых государств: 

Институты, нтеграционные процессы, конфликты и парламентская 

дипломатия, -М., 2009. 

11.  Симтиков Ж.К., Мусатаев С.Ш., Сабитова А.А. Политико-правовая 

культура гражданского общества. - Алматы, 2010. 

12. Булуктаев Ю.О. Партийно-политическое строительство в 

Республике Казахстан (1991-2012 гг.). Книга 1. Становление 

многопартийности. 1990-е гг.  - Алматы, 2012.  

13. Машан М.С. Политическая система Казахстана: трансформация, 

адаптация, целедостижения. – Алматы, 2001. 

14. Newton, Ken: Deth, Jan W. van. Foundations of Comparative Politics. 

Democracies of the  Modern World. - New York, 2005. 

15. Шаукенова З.К. Ценностно-смысловое и духовно- нравственные 

основания консолидации этнических и религиозных групп в гражданскую 

общность. - Алматы, 2014.  
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MPP3206 – МИРОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Объем 3 кредита 

 

Автор:  
Мекебаева М.А. – кандидат политических наук, доцент кафедры 

политологии и политических технологий КазНУ им. аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Жандосова Ш.М. – доктор PhD по специальности «Политология», 

Ученый секретарь Института философии, политологии и религиоведения 

Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 

Мусатаев С.Ш. – доктор политических наук, профессор кафедры 

политологии и политических технологий факультета философии и 

политологии Казахского национального университета им. аль-Фараби. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Мировой политический процесс» является обязательной 

общепрофессиональной дисциплиной по специальности и направлению 

подготовки «5B050200 – Политология» и ориентирована на подготовку 

политологов, готовых к исследовательской и аналитической деятельности, 

предоставлять экспертные оценки политических проблем международного 

уровня, конкретных политических ситуаций. 

Дисциплина «Мировой политический процесс» необходима для 

понимания глобальных политических проблем мирового развития. 

Адекватное понимание мирового политического процесса предполагает 

сопоставление его с историей становления представительной, модернистской 

и постмодернистской политических систем и с глубинными процессами в 

сфере экономики, демографии и культуры. Он включает целый ряд тенденций, 

которые реализуются в конкретно-исторической форме, в зависимости от 

национальных, культурных, религиозных и других особенностей страны, 

исторического менталитета народа. Программа учитывает накопленный опыт 

преподавания и построения дисциплины в соответствии с требованиями 

подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Изучение дисциплины «Мировой политический процесс» позволит 

студенту знать:  

- общие закономерности развития мирового политического процесса, 

развития политических систем, специфику современного политического 

развития, 

- тенденции в функционировании институтов политической власти, 

взаимодействии их на мировой арене, 
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- направления модернизации политических систем в контексте 

формирования нового мирового порядка, как баланс мирового сообщества, так 

и составляющих его частей, 

уметь:  

- анализировать политические процессы в контексте новых 

исторических факторов, 

- анализировать основные тенденции мирового политического процесса, 

- выявлять закономерности и особенности в социально-экономическом, 

политическом и культурном развитии основных акторов политического 

процесса, 

овладеть навыками: 

- работы с научной и учебной литературой, политической картой, 

- самостоятельного анализа состояния тех или иных проблем 

политического развития в соответствии с общей логикой их развертывания как 

звена единого мирового процесса, 

- сравнительного анализа политических систем и политического 

процесса в Казахстане и других странах, 

- работать в программе Power Point (создание презентаций), написания 

эссе, устного выступлений. 

Пререквизиты: теория международных отношений, мировая 

политика и международные отношения.  

Постреквизиты: политико-дипломатическая деятельность РК в 

мировом сообществе, современные международные отношения и 

глобальное развитие. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

NN Название темы 

 Введение 

 Модуль 1. Структура мирового политического процесса 

1. Мировой политический процесс как объект политической наука 

2. Теоретико-методологические подходы в исследовании мирового 

политического процесса. 

3 Структура и особенности политического процесса. Принципы 

политического процесса 

4. Динамика мировых политических процессов в мире, их основные 

тенденции. 

5. Факторы, определяющие характер и направленность мировых 

политических процессов. 

6. Ресурсы, типы и разновидности мирового политического процесса. 

Политическое развитие и модернизация. 

 Модуль 2. Основные направления мирового политического 

процесса 
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7. Международные отношения и мировая политика: история и 

современность 

8. Становление транснациональной политической среды и «волны» 

демократизации 

9. Международные конфликты и проблемы миротворчества в мировом 

политическом процессе 

10. Экономическое измерение мирового политического процесса 

11. Основные тенденции современного демографического процесса 

12. Взаимодействие цивилизаций и культур в современном мире: 

проблемы и вызовы 

13. Человеческое измерение в мировом политическом процессе 

14. Демократизация общественной жизни как тенденция современного 

политического процесса в Казахстане 

15. Мировой политический процесс и геополитические приоритеты 

Казахстана 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель курса – раскрыть важные аспекты и тенденции развития мирового 

политического процесса в контексте глобализации и новых исторических 

реальностей.  

Задачи курса: 

1. изучить тенденции современного мирового процесса в контексте 

разрешения противоречий, становления целостного, взаимосвязанного и 

взаимозависимого мира, новой системы международных отношений, нового 

мирового порядка, 

2. раскрыть основные аспекты глобальных проблем современного мира: 

политические,  экономические, демографические, культурные и т.д., 

3. выявить механизмы влияние на мировой политический процесс 

различных факторов, 

4. развивать у студентов способность к креативному мышлению, как 

писал И. Кант «Не мыслям надобно учить, а мыслить».  

Объектом изучения курса являются современные глобальные проблемы 

человечества, разнообразные глобальные и региональные события, явления и 

институты. 

Методы изучения курса: логический, исторический, системный, 

функциональный, компаративистика, эмпирические методы исследования. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

СТРУКТУРА МИРОВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Мировой политический процесс как научная дисциплина  

Понятие политического процесса. Структура и акторы мирового 

политического процесса. Его место в системе профессионального 

образования. Методическое обеспечение курса. Общие понятия 

категориального аппарата по курсу «Мировой политический процесс». 

Субъекты международного политического процесса. Особенности мирового 

политического процесса, его основные виды. Пространственно-временная 

обусловленность мирового политического процесса. Конкретность мирового 

политического процесса. Сложность, многоуровневость и многообразие 

мирового политического процесса. Четыре уровня политического процесса - 

политическая биография; политические события, в которых оказались, 

вовлечены члены одной организации, группы, региона; политические события 

общенационального масштаба; междугородный и глобальный уровень 

политических процессов. 

Теоретико-методологические подходы в исследовании мирового 

политического процесса  
Роль методологии в исследовании мирового политического процесса. 

Многообразие методологических подходов. Концептуальные подходы к 

интерпретации политического процесса. Институциональный и 

неоинституциональный подходы. Сравнительный (компаративистский) 

подход. Бихевиоральный подход.  Структурно-функциональный подход. 

Дискурсивный подход. Реалистическая и идеалистическая теории. 

Традиционалистская и модернистская теории. Государственная и 

глобалистская теории.  

Понятие и типология политических изменений. Понятие революции, 

реформы, модернизации. Особенности политических конфликтов, их 

основные виды. Развитие и регулирование политического конфликта. 

Структура и особенности политического процесса. Принципы 

политического процесса 

Легитимность политического процесса. Конституция страны и 

конституционное строительство. Особенность метода политико-

ситуационного анализа в изучении политических процессов. Политический 

механизм взаимоотношений и взаимодействия основных акторов 

политического процесса. Конкурентность между субъектами политики. 

Плюрализм мнений. Принципы принятия политических решений. 

Макроуровень политического процесса. Методы исследования политических 

процессов. Микроуровень политического процесса. Параметры 

политического процесса. Структура политического процесса: субъекты, 

объекты, средства, методы, ресурсы. Типология и критерии типологизации 

политических процессов. Основные характерные особенности политического 

процесса в современных государствах. Параметры политического процесса: 

временные и пространственные единицы измерения политического процесса. 
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Динамика мировых политических процессов в мире, их основные 

тенденции. 

Глобализация как ключевая тенденция мирового развития. Истоки и 

основные направления глобализации. Характерные черты и тенденции 

глобализации. Субъекты и объекты глобализации. Влияние глобализации на 

политические процессы в мире. Основные глобальные проблемы 

современности, их сущность и пути решения. Политологический анализ 

отдельных планетарных проблем и их взаимосвязь с системой международных 

отношений и с мировыми политическими процессами. Изучение проявлений 

глобализации в конкретных регионах мирового сообщества и их влияния на 

развитие там политической ситуации. Характеристика глобальной среды. 

Глобальные проблемы современной эпохи: распространение 

религиозного экстремизма, угроза терроризма, расширение наркотрафика, 

нелегальная миграция, мировой экономические кризис. Современный 

мировой процесс и его структура. Понятие и виды политических акторов. 

Пути и способы решения противоречий современной эпохи и глобальных 

проблем. Гуманитарные и социокультурные основания казахстанских 

политических процессов. Функционирование политических процессов: 

политические партии и общественно-политические объединения в 

современном Казахстане.  

Факторы, определяющие характер и направленность мировых 

политических процессов 

Глобальная власть и глобальное управление. Институты и акторы 

глобального управления: Всемирный банк, G 8, МВФ, ТНК, АТЭС, ЕЭС. 

Политика безопасности – глобальные вызовы и ответы. Водная безопасность. 

Энергетическая безопасность. Продовольственная безопасность. 

Экологическая безопасность. Политический процесс в Казахстане: 

современные тенденции и исторический контекст. 

Сущность и основные особенности развертывания политического 

процесса на постсоветском пространстве с конца 1980-х годов до 

сегодняшнего дня. Отличительная черта политического процесса - 

значительные масштабы рекрутирования новых элементов для исполнения 

политических ролей.  

Ресурсы, типы и разновидности мирового политического процесса. 

Политическое развитие и модернизация 

Ресурсы, типы и разновидности мирового политического процесса. 

Содержание и факторы политического развития. Политическое изменение и 

политическое развитие. Основные подходы в исследовании политического 

развития. Кризисы политического развития в ходе модернизации. 

Традиционные общества и современные политические системы. Теории 

политической модернизации. Этапы модернизации: первичная, вторичная, 

глобальная. Концепции модернизации политической сферы. Содержание 

политической модернизации. Типы и стадии политической модернизации. 

Модели политической модернизации. Этапы преобразований в эволюции 

переходных обществ. Политической модернизация Республики Казахстан. 

http://all-politologija.ru/ru/sistema-mezhdunarodnyx-otnoshenij
http://all-politologija.ru/ru/sistema-mezhdunarodnyx-otnoshenij
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МИРОВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 

Международные отношения и мировая политика: история и 

современность 

Понятие «международные отношения» и «международная политика», 

«внешняя политика», «система международных отношений». Становление 

новой системы международных отношений и ее принципы. Современные 

тенденции развития международных отношений. Новый мировой порядок. 

Переход от биполярной (двухполюсной) системы к полиполярной 

(многополюсной) системе. Проблемы безопасности в новых условиях. 

Межгосударственная политика. Наднациональная политика. 

Мультинациональная политика. Транснациональная политика. Внешняя 

политика. Фактор нефти в современных международных отношениях. 

«Арабская весна» и мировой политический процесс. Казахстан в системе 

международных отношений. 

Становление транснациональной политической среды и «волны»  

демократизации  

Демократизация как процесс. Исторические формы демократизации. 

Демократизация и консолидация демократии. Современные вызовы политике 

демократии. Феномен делиберативной демократии. Динамика политики 

демократизации. Модель нелиберальной демократии в политике. Концепция 

«третьей» волны демократизации. Принципиально новые условия 

демократизации в начале ХХ века. Постнациональная констелляция и будущее 

демократии Ю.Хабермаса. Особенности демократизации в Республике 

Казахстан. 

Международные конфликты и проблемы миротворчества в 

мировом политическом процессе  

Основные регионы повышенной конфликтогенности. Роль 

международных организаций в урегулировании международных конфликтов. 

Основные тенденции миротворческой деятельности ООН в области 

регулирования международных и региональных конфликтов. Роль и функции 

политических конфликтов в мировом политическом процессе. Классификация 

миротворческих операций и роль технологий управления международными 

конфликтами в поддержании мира. Новые вызовы международной 

безопасности и опыт эффективного применения технологий управления 

конфликтами в современных «горячих точках» планеты (Ирак, Афганистан, 

Украина, Сирия и т.д.). Управление международными конфликтами и 

эволюция технологий «мягкой силы» в «цветных революциях» (Северная 

Африка и Ближний Восток). Эффективность воздействия технологий 

управления конфликтами в современных локальных войнах и миротворческих 

операциях. Современные концепции и модели управления международными 

конфликтами в миротворческих операциях России, США и ЕС. Обеспечение 

стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе. 
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Терроризм и его проявления в современных государствах. История 

возникновения и определение терроризма. Международный терроризм. 

Типология терроризма. Факторы, влияющие на развитие терроризма в мире. 

Система мер борьбы с терроризмом. 

Экономическое измерение современного мирового политического 

процесса  

Международная политическая экономия. Механизмы управления 

международными экономическими процессами. «Вторая» волна мирового 

экономического кризиса. Новейшие измерения современной практики 

социально-экономических преобразований в государстве.  Модели участия 

граждан в социально-экономической жизни. Социально-экономические 

процессы в Казахстане в постсоветский период. Политические структуры 

политического процесса как проблемы свободы и прав человека в 

постиндустриальном обществе.  Экономическая политика в Республике 

Казахстан. 

Основные тенденции современного демографического процесса  

Понятие мирового демографического процесса. Основные тенденции 

современного демографического процесса. Европа, США: новая модель 

демографического поведения. Индия, Китай: демографическое развитие. 

Миграционные процессы. Основные детерминанты демографического 

кризиса в странах с отрицательной демографической динамикой. 

Общие сведения о миграции населения: виды, структура процесса и 

разнообразные аспекты. Увеличение качественных и количественных 

трудовых ресурсов. Иммиграция населения, урбанизация и эмиграция. 

Причины миграций и их историческая обусловленность. Продовольственная 

проблема. Демографическая политика в Республике Казахстан. 

Геополитические перспективы Казахстана в условиях демографического 

кризиса. 

Взаимодействие цивилизаций и культур в современном мире: 

проблемы и вызовы  

Взаимодействие культур и цивилизаций: обусловленность, взаимосвязь. 

Объективные факторы формирования политической культуры. Политическая 

культура и политическая система. Формирование политической культуры 

Запада. Локальные цивилизации и проблема сохранения культурной 

идентичности в современном мире. Культура и цивилизация. Переход 

культуры в цивилизацию по О. Шпенглеру. Сопоставление понятий 

«культура» и «цивилизация» Бердяевым. Конфликт культуры. Пути 

примирения. Культурные ценности стран Востока. Формирование 

политической культуры в Республике Казахстан. 

 

 

 

 

Человеческое измерение в мировом политическом процессе  



155 

Антропологический принцип политического измерения. Гуманизм 

политики и политическое проявление гуманизма. Социальные и 

институционально-правовые условия формирования политических качеств 

личности. Отличительная черта человеческого измерения. Тенденция 

перехода от классовой конфронтации к социальному партнерству, 

социальному консенсусу. Политические элиты: генезис и модели развития. 

Политические элиты в современных обществах. Процесс рекрутирования 

политической элиты и «социальные лифты». Политическая элита Республики 

Казахстан.  

Демократизация общественной жизни как тенденция современного 

политического процесса в Казахстане 

Проблема взаимоотношения личности и общества в концепциях 

демократии. Предпосылки создания демократической системы власти. 

Структурные элементы демократии. Идеал политической демократии. 

Социальная модернизация казахстанского общества. Характеристика 

политического режима и проблемы демократических преобразований в 

современном Казахстане. Особенности демократии в Казахстане. 

Особенности современного политического процесса в Казахстане. Ассамблея 

народа Казахстана.  Развитие масс-медиа в РК. Гражданское общество и 

правовое государство. 

Мировой политический процесс и геополитические приоритеты 

Казахстана 

Современные геополитические реалии. Структура, функции и категории 

геополитики (географический детерминизм, геополитика, Хартленд Римленд, 

территориальность, мировое геополитическое пространство, 

геостратегический регион, геостратегические линии, граница, буферное 

государство, сила государства, многополярная геополитическая система, 

национальный и геостратегический интерес). Новейшие тенденции развития 

мировой политики.  

Роль Казахстана в системе международных отношений. 

Геостратегические интересы Казахстана.  Анализ сильных и слабых сторон 

геополитического положения Казахстана (территория, экономика, население, 

культурно-образовательный уровень населения, политический режим, 

государственное устройство и др.) и динамика их развития в конце ХХ и 

начале ХХI вв. геополитический статус Казахстана. 

Геополитические факторы международной политики и приоритеты 

внешней политики РК. Роль Казахстана в становлении региональных 

организаций безопасности: ОДКБ, ШОС, СВМДА. Проблемы региональной 

безопасности в Центральной Азии. Место и роль Казахстана в современной 

геополитической картине мира на пороге XXI века. Геополитические факторы 

Республики Казахстан. 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
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1.Мировой политический процесс как объект политической науки. 

2.Теоретико-методологические подходы в исследованиях мирового 

политического процесса.  

3. Структура и особенности политического процесса. Ресурсы, типы и 

разновидности мирового политического процесса.  

4. Динамика мировых политических процессов в мире, их основные 

тенденции. 

5.Факторы, определяющие характер и направленность мировых 

политических процессов. 

6. Ресурсы, типы и разновидности мирового политического процесса. 

7. Политические системы современности.  

8.Становление транснациональной политической среды и «волны» 

демократизации. 

9. Международные конфликты и проблемы миротворчества в 

современном мировом политическом процессе. 

10. Экономическое измерение современного политического процесса 

11. Основные тенденции современного демографического процесса.  

12. Взаимодействие цивилизаций и культур в современном мире: старые 

проблемы, новые вызовы. 

13. Человеческое измерение в современном мировом политическом 

процессе. 

14. Демократизация и политическая модернизация казахстанского 

общества. 

15. Место и роль Казахстана в современном мировом политическом 

процессе.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Реферат на тему: «Институциональные особенности мирового 

политического процесса». 

2. Эссе на тему «Объективные и субъективные факторы мирового 

политического процесса». 

3. Реферат на тему «Социальный интерес в мировом политическом 

процессе». 

4.Дискуссия на тему «О роли глобализации политики в 

институционализации мирового политического процесса».  

5.Анализ методологии мирового политического процесса. 

6.Эссе на тему: Права и интересы личности, общества и государства в 

мировом политическом процессе.  

7.Метод проекта на тему: «Эволюция концептуально-политических 

представлений о мировом политическом процессе». 

8.Эссе на тему: «Социальный интерес и его представительство в 

мировом политическом процессе».   
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9.Страноведческий анализ на тему: «Политические партии и 

политические элиты в мировом политическом процессе». 

10.Эссе на тему: «Конституционные и парламентские процедуры в 

реализации целей и задач мирового политического процесса». 

11.Дискуссия о современных технологиях политического процесса.  

12.Эссе на тему: «Принцип разделения властей в мировом политическом 

процессе». 

13. Провести сравнительный анализ восточному и западному обществу. 

14. Проанализируйте факторы, влияющие на формирование 

современных политических процессов в мире.  

15. Роль методологии в исследовании политического процесса. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1.Опыт и проблемы казахстанской модернизации. 

2.Особенности процессов демократизации в Казахстане. 

3.Социальная стратификация и политическое развитие. 

4.Группы интересов в современной политике. 

5.Политические элиты в современных обществах. Эволюция и этапы 

развития правящей элиты в Казахстане. 

6.Избирательная система Казахстана. Основные этапы становления и 

развития избирательной системы в Казахстане. 

7.Основные этапы становления партийной системы казахстанского 

общества. 

8.Социально-политические условия возникновения партий и 

общественных движений в Казахстане в конце 80-х- начале 90-х годов. 

9. Политическая конкуренция: воля народа или диктат бюрократии. 

10.Особенности политических процессов в восточных и западных 

обществах. 

11.Конфликтогенные факторы мирового политического процесс. 

12. Анализ мировых процессов в экономике, экологии, демографической 

и миграционной сферах. 

13. Особенности современных международных конфликтов и их 

урегулирование. 

14. Этнорелигиозные конфликты и прогнозы о «столкновении 

цивилизаций». 

15. Сепаратизм как фактор дестабилизации мирового политического 

процесса.  

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 



158 

Основная: 

1 Стратегия 2050 «Новый политический курс состоявшегося 

государства». www.akorda.kz 

2 Иватова Л.М., Қайдарова Ә.С., Мұхитденова Ә.Т. Халықаралық 

қатынастар теориясы. Алматы, изд. Қазақ университеті. 2014.  

3 Насимова Г.О. Политическая конфликтология. Уч. пособие. Алматы. 

2008. 

4 Сеңгірбай М.Ж. Этносаралық конфликт және оның алдын алу мен 

реттеу технологиялары. Уч. Пособие. Алматы. Изд. Қазақ Университеті 2015г. 

213стр.  

5 Жотабаев  Н.Р. Проблемы войны и мира в истории цивилизации: 

учебное пособие / Н.Р.Жотабаев. – Алматы: Казак университеті, 2016. -302 с.  

 

Дополнительная: 

1 Белов А.А., Елисеев С.М. Политические процессы и институты в 

современной России: Учебно-методическое пособие. – СПб: Изд-во С.-

Петерб. Ун-та, 2006. 184 с. 

2 Мировая политика и международные отношения: Учебное пособие / 

Под ред С.А. Ланцова, В.А. Ачкасова. – СПб.: Питер, 2006. -488.  

3 Протопопов А.С., Козьменко В.М., Елманова Н.С. История 

международных отношений и внешней политики России (1648-2005): 

Учебник для студентов вузов / Под ред А.С. Протопопов. – 2-е изд, испр. и 

доп. – М.: Аспект Пресс, 2010. -399 с. 

4 Центральная Азия сегодня: вызовы и угрозы.  Под об.ред. К.Л. 

Сыроежкина. Алматы. КИСИ при Президенте РК.  2011. – 456 с. 

5 Сейлеханов Е.Т. Политическая система Республики Казахстан: опыт 

развития и перспективы. Монография. Алматы: КИСИ при Президенте РК. 

2009. – 296 с. 
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TMO 3207 – ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы:  
Мухитденова А.Т. – кандидат политических наук, и.о. доцента 

кафедры политологии и политических технологий  

Мекебаева М.А. – кандидат политических наук, и.о. доцента кафедры 

политологии и политических технологий  

 

Рецензенты:  

Мусатаев С.Ш. – доктор политических наук, и.о.профессор кафедры 

политлогии и политических технологий факультета философии и 

политологии Казахского национального университета им.аль-Фараби 

Нургалиева М.М. – кандидат политических наук, руководитель 

Представительства КИСИ при Президенте Республики Казахстан в г. Алматы 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Теория международных отношений» является 

обязательной дисциплиной, которая представляет собой методологическую 

основу для последующего изучения теоретических и прикладных дисциплин 

по направлению «международные отношения». В результате изучения курса 

«Теория международных отношений» по предлагаемой программе учащиеся 

должны усвоить вопросы, касающиеся становления и развития мировой 

политики и международных отношений, выработать понимание основных 

концепций и подходов к изучению, а также ключевых проблем, 

существующих в мировой политике.  Курс дает студентам  возможность 

освоить исходные понятия теории международных отношений, принципы и 

направления в изучении международных отношений, получить навыки 

анализа международных событий, необходимые для дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

Основные компетенции  

При освоении курса «Теория международных отношений» студентам 

необходимо знать:  

-  теоретические  истоки  и концептуальных основания международных 

отношений; 

- основные положения и разновидности парадигм в теории 

международных отношений; 

-  формы правового регулирования международных отношений;                

-  различия между теоретическими школами и направлениями в 

международно-политической науке; 

-  содержание системы международных отношений. 

  уметь: 



160 

- определять сущность и своеобразие различных концептуальных 

подходов и направлений в изучении международных отношений; разбираться 

в методологическом инструментарии науки; 

- различать теоретические положения, выдвигаемые приверженцами 

различных научных школ теории международных отношений; 

- самостоятельно ориентироваться в научной литературе по проблемам 

теории международных отношений;    писать эссе; письменные домашние 

работы по анализу дискуссионных проблем, отражающих важные проблемы 

международных отношений и мировой политики. 

  иметь навыки: 

- исследования  учебного материала; анализ источников и литературы, 

применение их в изучении и прогнозировании состояния мировой политики;  

- анализа международных событий;  

- разработки методов исследовательского процесса.  

Пререквизиты: нет 

Постреквизиты: Мировая политика и международные отношения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Модуль 1 Теоретические истоки и концептуальные основания 

международных отношений.   

1 Теория международных отношений как наука и учебная дисциплина.  

2 Система международных отношений.  

3 Теоретические подходы и основные традиционные школы теории 

международных отношений.  

4 Политический неореализм и нелиберализм в теории международных 

отношений.  

5 Постмодернистские и неомарксистские подходы в теории 

международных отношений. 

6 Особенности общих и частных теорий международных отношений. 

7 Участники международных отношений. 

 Модуль 2 Интеграция и дезинтеграция в международных 

отношениях. 

8 Теория и практика международного сотрудничества.  

9 Национальные интересы и международная безопасность. 

10 Политико-правовое регулирование международных отношений. 

11 Теория и практика принятия внешнеполитических решений. 

12 Международный порядок.   

13 Международные конфликты.  

14 Дипломатические отношения. 

15 Казахстан в системе международных отношений. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Дисциплина «Теория международных отношений» дает студентам 

возможность углубленного освоения ключевых теоретических направлений, 

сложившихся в изучении международных отношений, ориентироваться в 

актуальных теоретических подходах к изучению международных отношений, 

получить навыки анализа международных событий, необходимые для 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

Целью преподавания дисциплины является подготовка специалиста, 

владеющего основополагающими знаниями в области теории международных 

отношений и способного применить эти знания на практике. Основами курса 

является изучение роли теоретических концепций в системе 

межгосударственных отношений. 

В рамках учебной дисциплины изучаются: особенности теоретического 

знания о международных отношениях; характер и содержание 

закономерностей в теории международных отношений; основные методы, 

применяемые для изучения проблем международной политики различных 

государств. В данном курсе нашли свое отражение и разъяснение главные 

категории, составляющие научный аппарат международно-политической 

учебной дисциплины, парадигмы, теории, концепции, позволяющие в той или 

иной степени познать и противоречивость международной жизни. 

Задачи изучения  дисциплины: 

- дать студенту комплекс теоретико-методологических знаний и 

навыков в области теории международных отношений; 

- обобщить и систематизировать основные парадигмы и 

теоретические школы, имеющиеся в мировой научной и учебно-методической 

литературе о международных отношениях; 

 - раскрыть структурные и функциональные аспекты международных 

отношений;   

- рассмотреть  проблемы международного порядка;  

- научить коммуникативным навыкам и приёмам, повышающим 

профессиональную компетентность политолога.  

Обьектом изучения курса являются сущность и своеобразие различных 

концептуальных подходов и направлений в изучении международных 

отношений. 

Методы изучения курса: системный, структурно-функциональный, 

сравнительный, контент-анализ. 

Данный курс параллельно изучается с дисциплинами: «Мировая 

политика и международные отношения», «Геополитика». 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИСТОКИ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 

ОСНОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Теория международных отношений как наука и учебная 

дисциплина. Теория международных отношений: объект, предмет, 

методология. Международные отношения в истории социально-политической 

мысли.  Теоретические истоки и концептуальные основания международных 

отношений. Соотношение понятий «мировая политика», «международная 

политика», «международные отношения», «внешняя политика». Теория 

международных отношений  в структуре социально-гуманитарных наук. 

Объект и предмет исследования.  Методы изучения международных 

отношений – методы анализа ситуации, экспликативные методы, 

прогностические методы.  

Система международных отношений. Понятие системы 

международных отношений. Возможности и пределы использования 

системного подхода в изучении международных отношений. Особенности 

структуры международных отношений, системообразующая роль крупных 

держав. Уровни структуры и подсистемы международных отношений. 

Основные элементы системы международных отношений и участники 

международных отношений. Типология систем международных отношений и 

структурные закономерности их функционирования. 

Теоретические подходы и основные традиционные школы теории 

международных отношений. Формирование традиций и основных парадигм 

теории международных отношений. Фукидид, Н. Макиавелли, Т.Гоббс, их 

место в обосновании реалистической концепции. Политический реализм в 

практике межгосударственных отношений XVII- XX вв.   Н. Макиавелли, Г. 

Моргентау, Р.Арон об основных принципах теории политического реализма. 

Особенности предметной области классического реализма, содержание 

основных категорий анализа и оценок международных отношений – анархия, 

сила, самопомощь, выживание, баланс сил, национальный интерес.  

Политический идеализм в теории международных отношений. 

Средневековые теологи о единстве человечества и межгосударственном 

сотрудничестве.  Э. Роттердамский, Г. Гроций, Э. Крюссе, И. Кант, Д.Бентам 

их место в обосновании либеральной концепции. Мораль и право в идеях 

сторонников политического идеализма. Формирование международного права 

и создание международных организаций на рубеже XIX-XX вв. 

Геополитические концепции международных отношений. Генезис 

геополитики. Переход от идеи географического детерминизма к геополитике. 

Ф. Ратцель, Р. Челлен. Германская школа геополитики. К. Хаусхофер. 

Концепция панидей. Британская школа геополитики. Х. Макиндер. 

Североамериканская школа геополитики. А. Мэхэн, Н. Спайкмен, С.Коэн. 

Неореализм и неолиберализм в теории международных отношений. 

Изучение международных отношений с позиций «неореализма». 

Модернистский подход – использование методов естественных и социальных 
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наук, применение системного анализа в изучении систем международных 

отношений (понятия иерархии, полярности, стабильности). Развитие 

системного подхода и «структурный реализм» К. Уолтца. Использование идей 

политического нереализма в практике внешнеполитической деятельности и 

военной стратегии. Р. Гилпин. С.Браун, С. Уолт. Особенности предметной 

области нереализма, содержание основных категорий анализа и оценок 

международных отношений – борьба за гегемонию, баланс угроз, дилемма 

безопасности.  Современный неореализм в оценке международных отношений 

начала XXI в.  

Неолиберальные концепции международных отношений. 

Транснационализм. Возрастание взаимозависимости и снижение роли 

силового фактора в международных отношениях с точки зрения Р. Кохейн, 

Дж. Най.  Использование либерально-идеалистической парадигмы для оценки 

изменений в характере международных отношений второй половины XX в. 

Расширение предметной области исследования. Формирование современных 

вариантов политического идеализма, либеральный интернационализм, 

либеральный институционализм. Понятия глобального общества, 

взаимозависимости, относительной выгоды, коллективной безопасности, 

демократического мира, международных режимов, норм и институтов в 

международных отношениях.  

Дискуссии неореалистов и сторонников неолиберального подхода, 

относительный характер их соперничества, взаимообогащение и синтез 

теорий. Критика государственно - центричной, европоцентричной парадигмы 

реализма. Отношение представителей неореализма к социальной структуре 

общества и проблемам морали в межгосударственных отношениях, игра с 

нулевой суммой.  

Постмодернистские и неомарксистские подходы в теории 

международных отношений. Формирование миросистемного подхода в 

теории международных отношений. Интеллектуальные и политические 

истоки - теория империализма, творческое наследие А. Грамши (гегемонизм и 

исторический блок), леворадикальное направление идейно-политической 

жизни стран Запада. С.Амин, Й. Галтунг – проблема отношений развитых 

стран Западной Европы, Японии и Северной Америки с развивающимися 

странами Азии, Африки и Латинской Америки.  Миросистемная концепция 

И.Валлерстайна, ее целостность и историчность. Понятия миросистемы, 

центра, полупериферии, периферии, геоэкономики и геокультуры, 

внесистемных движений.  Концепция «смерти географии», «сжатия времени – 

пространства», «эмансипации территориальности». Оценка процессов и 

прогноз современной миросистемы.  

Особенности общих и частных теорий международных отношений. 

Основные положения теории баланса угроз. Основные положения теории 

наступательного реализма. Основные положения теории гуманитарного 

вмешательства. Основные положения теории демократического мира. 

Основные положения теории международных режимов. Теория 

антигегемонистского блока. Обоснованность претензий парадигм на роль 
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общей теории. Теория глобальной международной системы. Теория 

международного общества. Теория мирового (глобального) общества. 

Участники международных отношений. Государство как ведущий 

международный актор, эволюция его роли и места в международных 

отношениях меняющегося мира. Межправительственные организации, их 

классификация и основные функции в международных отношениях. Понятие 

и классификация международных организаций.  Влияние международных 

организаций на решение глобальных проблем. Цели и задачи международных 

организаций: ООН, НАТО, ДКБ, ШОС, АСЕАН, СНГ, ЕвразЭС, СВМДА, 

ОБСЕ и др. Неправительственные организации и движения, возрастание их 

роли в определении характера международных отношений. Особенности 

международной роли ТНК, теоретический и конкретно-политический статус 

индивида как международного актора.  

 

ИНТЕГРАЦИЯ И ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ. 

Теория и практика международного сотрудничества.  

Понятие интеграции, основные этапы ее развития. Роль 

межгосударственного сотрудничества и международных организаций. 

Сотрудничество и интеграционные процессы. Школа функционализма и 

неофункционализма, федерализм и школа транснационализма (или 

«плюралистическая школа»).  Сотрудничество в формах международного 

взаимодействия: экономика, культура, научно-технические связи и др. 

Возможности, условия и сферы сотрудничества в системе международных 

отношений. Политическая интеграция. Участие государств в международном 

сотрудничестве: увеличение эффективности действий, снижение затрат на 

проведение внешней политики, решение общих проблем и борьба против 

общих угроз. Понятие дезинтеграции. Основные причины ее существования. 

Объективные и субъективные факторы влияния на дезинтеграционный 

процесс.  

Национальные интересы и международная безопасность. 
Понятие национальных интересов как условий существования и 

идентичности социальных систем. Содержание национальных интересов, 

жизненно важные, важные, второстепенные, постоянные и временные, общие 

и специфические, совпадающие и конфликтующие интересы. Национальная 

безопасность как внешнеполитические решения и действия, направленные на 

защиту жизненно важных интересов от внешних угроз. Ранжирование угроз. 

Политика национальной безопасности, ее цели и средства. Содержание и 

составные части стратегии национальной безопасности.   

Внешнеполитические и военно-стратегические доктрины как 

конкретная формализация целей и задач стратегии национальной 

безопасности. Соотношение национальной и международной безопасности, 

стабильности и безопасности в системе международных отношений. 

Содержание международной безопасности. Уровни международной 

безопасности: индивидуальный групповой, национальный, международный. 
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Основные аспекты международной безопасности: военные, политические, 

экономические, социальные, экологические, идеологические, культурные, 

религиозные и др. Коллективная безопасность. Режимы безопасности. 

Характеристика основных систем международной безопасности на 

общемировом и региональном уровнях. Новые измерения международной 

безопасности и возможности их решения, перспективы развития 

сотрудничества в мировом сообществе.  

Политико-правовое регулирование международных отношений.  

Формы правого регулирования международных отношений в истории. 

Современное международное право, его основные принципы. Соотношение 

международного права и международной политики. Взаимодействие права и 

морали. Всеобщая декларация прав человека (1948) и развитие ее положений 

в других международных документах. Концепция «гуманитарного 

вмешательства» с точки зрения морали и права. Международное право и 

международная политика в теории международных отношений. 

Международное гуманитарное право и его нормы. Этическое измерение 

международных отношений и основные императивы международной морали. 

Политико-правовой режим современных международных отношений. 

Теория и практика принятия внешнеполитических решений.  

Теоретические модели принятия внешнеполитических решений по 

А.Джордж. О. Холсти - операциональный код как система принципов при 

определении внешнеполитической стратегии. Необихевиористская 

методология - Д. Розенау, Н. Форвард, С. Уолкер. Стратегия принятия 

внешнеполитических решений   А. Этциони, И. Джейнис, Л. Манн, Л. 

Фальковский, Г. Лассуэл. Типология малых групп, участвующих в принятии 

внешнеполитических решений Ч. Херманна.  

Международный порядок.   

Международный порядок как теоретическое понятие и как совокупность 

центров силы и влияния в находящейся в состоянии динамического 

равновесия системе международных отношений. М. Каплан и теоретические 

модели международного порядка. Исторические типы и особенности 

современного международного порядка. Проблемы становления нового 

миропорядка. Новый мировой порядок по-американски – Pax Americana. 

Западная Европа и ее преференции относительно складывающегося мирового 

порядка. Казахстан и новый мировой порядок.     

Международные конфликты. 
Международные конфликты: причины, формы проявления и характер 

развития. Основные теории международных конфликтов. Военный фактор в 

современных международных отношениях. Конфликты и кризисы как 

основные факторы изменений в системе международных отношений. Типы 

конфликтов, их сущность, содержание и форма. Фазы и этапы развития 

конфликтов. Проблема насилия и вооруженных конфликтов в международных 

отношениях. Война как средство решения международных противоречий, 

виды войн. Способы и механизмы урегулирования конфликтов - 
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традиционные средства: переговоры, консультации, посредничество, 

международный арбитраж. 

Дипломатические отношения. 

Теория дипломатии и дипломатических отношений. Дипломатия как 

инструмент внешней политики государства. Роль дипломата в 

международных отношениях. Официальная, неофициальная дипломатия. 

Двусторонняя, многосторонняя дипломатия.  Основные виды и формы 

дипломатии. Структура и функции министерства иностранных дел. 

Дипломатическая служба: понятие, функции, задачи.  Функционирование 

дипломатических представительств. Особенности дипломатической 

документации. 

Казахстан в системе международных отношений. 

Внешнеполитические приоритеты Республики Казахстан. Определение 

внешней политики (набора решений для выбора действий) и 

внешнеполитического поведения (действий государства по отношению к 

другим на основе выбранных целей и средств их достижения). Внешняя и 

внутренняя политика – взаимодействие и разграничение сфер деятельности. 

Цели внешней политики – безопасность, независимость, благосостояние и 

увеличение национального богатства, защита граждан и союзников, статус и 

престиж государства. Интеграция Казахстана в мировое сообщество.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Теория международных отношений: объект, предмет, 

методология.  

2. Использование системного подхода в анализе международных 

отношений. Понятие системы международных отношений, ее элементы и 

функции, внешняя среда международных отношений. 

3. Особенности структуры международных отношений, типология 

систем международных, виды отношений и уровни структуры.  

4. Основные положения и разновидности парадигм в теории 

международных отношений. 

5. Традиции реализма и идеализма в истории общественно-

политической мысли.  

6. Политический реализм: основные авторы, концепции и понятия. 

Неореализм в оценке структуры международных отношений. 

7. Формирование школы политического идеализма, ее основные 

идеи и проблематика исследований. Современные либерально-

идеалистические подходы в анализе современных международных 

отношений, представители направлений.  

8. Содержание национальных интересов. Стратегия национальной 

безопасности Республики Казахстан.  

9. Особенности «общих» и «частных» теории международных 

отношений. 
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10. Основные направления в изучении процесса принятия 

внешнеполитических решений.  

11. Цели и средства участников международных отношений. ООН: 

структура, цели и задачи, основные направления деятельности. Место 

международных организаций в развитии сотрудничества, международная 

интеграция. 

12. Содержание международной безопасности, ее уровни и основные 

аспекты. 

13. Коллективная безопасность, международные режимы, их 

содержание и основные формы, режимы безопасности.  

14. Роль международного права в укреплении международной 

безопасности. Права человека и международное гуманитарное право. 

15. Международные кризисы и конфликты как факторы изменений в 

системе международных отношений.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Проанализировать труд Фукидида «История пелопоннесской 

войны». 

2. Анализ источника «О праве войны и мира» Г. Гроций. 

3. Письменная работа: Принципы утилитаризма Д.Бентама. 

4. Анализ труда «Левиафан» Т.Гоббса. 

5. Эссе: Согласны ли Вы с выражением: «Цель оправдывает средства».  

6. Эссе: «Идеологические факторы международных отношений». 

7. Эссе: Международная мораль и этическое измерение 

международных отношений.  

8. Эссе: Согласны ли Вы с мнением немецкого гуманиста И.Канта «К 

вечному миру». 

9. Проанализировать основные принципы политического реализма по Г. 

Моргентау.  

10.  Эссе: Экономические факторы в международных отношениях. 

11. Эссе: Согласны ли Вы с точкой зрения Ф. Фукуяма «Конец истории»  

12.Эссе: Согласны ли Вы с точкой зрения З. Бжезинского «Шахматная 

доска». 

13.Анализ труда «Политическое сообщество на международном 

уровне. Проблемы определения и измерений» К. Дойча. 

14. К. Токаев «Свет и тень». 

15. Эссе: «Столкновение цивилизаций: возможно ли? С. Хантингтон 

«Столкновение цивилизаций». 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
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1. Методы изучения международных отношений. 

2. Традиции реализма, идеализма, радикализма в истории общественно-

политической мысли. Сопоставьте основные положения этих направлений.  

(Фукидид, Т.Гоббс, Г.Гроций, И.Кант, М.Вебер, Дж.Локк, Дж.Бентам, 

Г.Моргентау.). 

3. Теория и практика принятия внешнеполитических решений. 

4. Р. Кохэн, Дж. Най. «Транснациональные отношения и мировая 

политика». Конспект.   

5. А. Уолферс «Противоборство и сотрудничество: очерк 

международной политики. Конспект. 

6. Реферат на тему: «Военно-политические аспекты международной 

безопасности».   

7. Мир-системная теория И.Валлерстайна.Школа А. Грамши. 

8. Цели и задачи международных организаций: ООН, НАТО, ДКБ, 

ШОС, АСЕАН, СНГ, ЕвразЭС, СВМДА, ОБСЕ. 

9.Основные теории международных конфликтов. 

10.Политический словарь «Теория международных отношений» 

11.Анализ труда: Г.Киссинджер «Дипломатия». 

12. Теория гуманитарного вмешательства: плюсы и минусы. 

13. Теория наступательного реализма: за и против 

14. Приведите примеры реализации на практике теории международных 

режимов. 

15. Теория демократического мира. Доктрина расширения демократии 

на Ближний Восток.  

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

Основная: 

1. Иватова Л.М., Кайдарова А.С., Мухитденова А.Т. Халықаралық 

қатынастар теориясы. – Алматы: Қазақ университеті,  2014 ж. 

2. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 

«Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, 

развитие».www.akorda.kz, 2015 г. 

3. Rengger N.I. Political theory, modernity and postmodernity 

https://googledrive.com 

4. Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учебное 

пособие. М., 2008. 

5. Нуракишев А.А., Симтиков Ж.К., Ишпекбаев Ж.Е. Хрестоматия 

по теории международных отношений. Алматы: КазНПУ имени Абая, 2007.  

 

 

Дополнительная: 

1. Акимбеков С. Афганский фактор и проблемы безопасности 

Центральной Азии: Издание 2-е, испр. и доп. – Алматы: Континент, 2003 
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2. Жотабаев Н.Р. Проблемы войны и мира в истории цивилизации: 

учебное пособие.- Алматы: Қазақ ун-ті,2016. 

3. Chandler David. International Statebuilding - The Rise of the Post-

Liberal Paradigm. — Abingdon, Oxon: Routledge, 2010. 

4. Карин Е.Т. «Солдаты халифата»: Мифы и реальность, Алматы, 

2014. С.174 

5. Laumulin M.T. The Geopolitical Evolution of Central Asia: Region 

during the World Crisis. Алматы: Friedrich Ebert Stiftung, 2012. 

6. Мorgenthau, Hans J.; Thompson, Kennth W. Politics Among Nations. 

The Struggle for Power and Peace. Sixth edition. New York: Alfred A. Knoff, Inc., 

1985.  

7. Mankoff, Jeffrey. The United States and Central Asia after 2014. 

Washington, D.C.: Center for Strategic & International Studies, 2013 

8. М

ұсатаев С. Ш., Симтиков Ж. Қ. Еуразия төсінде табысқан өркениеттер. 

Алматы: Infiniline, 2011. 

9. Reus-Smit, Christian. «Constructivism» Theories of International 

Relations, ed. Scott Burchill,  Palgrave, 2005. 

10. Сатпаев Д. Умбеталиева Т. Чеботарев А. Жумалы Р. и др. 

«Сумеречная зона» или «ловушки» переходного периода. Алматы: Альянс 

аналитических организаций, 2013. 

11. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2003. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Routledge
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SP 3301 – СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы:   
Саитова Н.А. – доцент кафедры политологии и политических 

технологий  

Омаргазы Е.Е. – кандидат политических наук, и.о. доцента кафедры 

политологии и политических технологий  

 

Рецензенты: 

Мусатаев С.Ш. – доктор политических наук, профессор кафедры 

политологии и политических технологий факультета философии и 

политологии Казахского национального университета им.аль-Фараби 

Сенгирбай М.Ж. – доктор PhD, заведующий кафедрой общественных 

дисциплин Университета им.Демиреля 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Сравнительная политология» изучается во всех университетах 

мира будущими специалистами - политологами. В данном разделе 

политической науки осуществляются сравнения различных явлений в мире 

политики для выявления и объяснения сходств и различий между ними, что 

необходимо для проверки существующих теорий и построения новых. 

Особенность сравнительной политологии заключается в том, что эта 

дисциплина определяется по методу, а не по предмету, поскольку 

сравнительные исследования охватывают разные области политики – от 

политического поведения определенных социальных групп до политических 

институтов, от политических систем государств до политической системы 

мира, как наблюдаемых в настоящее время, так и существовавших в другие 

исторические эпохи, и др. 

Изучение дисциплины «Сравнительная политология» позволит студенту 

приобрести знания, умения и навыки сравнительных исследований, выявления 

специфики политических, государственных, партийных, функциональных 

систем, их институтов, оценки тех или иных политических событий и явлений, 

овладения нормами политического мышления и поведения, ориентации в 

многообразной политической действительности в ее сравнении и применения 

их для обоснования решений, касающихся как повседневной жизни, так и 

профессиональной деятельности.  

Основные компетенции  

Изучение дисциплины «Сравнительная политология» позволит студенту  

знать: 
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- становление и развитие сравнительной политологии как части общей 

политологии; 

- исторические традиции сравнительных политических исследований, 

школы и научные направления в современной компаративистике;   

- структуру и процесс сравнительного политического исследования; 

- виды и уровни сравнительного анализа; 

-теоретический инструментарий сравнительных политических 

исследований,  классификацию, типологию, моделирование.  

уметь: 

- адекватно ориентироваться в тематических областях сравнительной 

политологии;  

- применять принципы компаративистики в анализе публичной 

политики, процессов в сферах общественной жизни, политических систем, 

политических режимов, партийных и избирательных систем, политической 

культуры и др. в страноведческом разрезе. 

овладеть навыками: 

- осуществления компаративного страноведческого анализа и выявления 

особенностей политики и политических систем; 

- работы с текстами первоисточников; 

- общения с помощью политико-правовых норм регулирования 

отношений между людьми в обществе.   

Пререквизиты: история Казахстана, теория политики, политические 

системы и режимы. 

Постреквизиты: прикладная политология. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Название темы 

 Введение 

Сравнительная политология как наука 

1. Сравнительная политология как отрасль политической науки 

2. Основные методологические проблемы сравнительной 

политологии. Сравнительный метод 

3. Методика сравнительного  политологического исследования 

Система, процесс и политический курс в сравнительной политологии 

4. Концептуализация политики в сравнительной политологии 

5. Политической системы в сравнительной политологии 

6. Сравнительный анализ политических режимов. Концептуализация 

демократии в сравнительной политологии 

7. Измерение демократии 

8. Сравнительный анализ государственно-политических институтов 

9. Сравнительный анализ деятельности государственных институтов в 

выработке политического курса 
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10. Изучение партийных систем в сравнительной политологии 

11. Современные избирательные системы в сравнительной 

политологии 

12. Социальная политика: сравнительный анализ 

Страноведение (сравнительное исследование случаев) 

13. Сравнительно-ориентированное изучение случая: политическая 

система Великобритании 

14. Сравнительно-ориентированное изучение случая: политическая 

система Франции 

15. Региональное сравнительное исследование: политические системы 

постсоветского пространства 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Курс «Сравнительная политология» направлен на изучение 

сравнительных исследований политики и концепций политического развития. 

Цель преподавания курса состоит в необходимости формирования 

систематизированных теоретико-методологических знаний и эмпирических 

приемов сравнительных исследований на основе использования методов 

современной компаративистики. 

Задачи курса: 

- ознакомление с проблемами теории и метода в сравнительной 

политологии; 

- изучение структуры и процесса сравнительного политического 

исследования;  

- характеристика видов и уровней сравнительного анализа фактов, 

событий, явлений, процессов и институтов политической жизни; 

- проведение сравнительного анализа государственно-

политических институтов и выработки политического курса в мире и в 

Казахстане.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА 

Сравнительная политология как отрасль политической науки 

История становления и развития сравнительной политологии. Основные 

подходы к изучению политики в сравнительном аспекте. Этапы эволюции 

объектно-предметной сферы, единиц анализа, количества случаев, уровня 

обобщения, использования количественных методов: 1) традиционный этап 

(или этап «публичного права»): 2) бихевиоралистский этап (или «новая» 

сравнительная политология): 3) постбихевиоралистский этап (или 

неоинституциональный этап): 4) плюралистический этап («новый 

эклектизм»). 
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Объект и предметное поле сравнительной политологии. Традиции в 

сравнительной политологии. 

 Функции сравнительной политологии: познавательная; теоретико-

методологическая; эвристическая; аксиологическая;  функция преодоления 

этноцентризма;  прикладная; прогностическая.  

Основные методологические проблемы сравнительной 

политологии. Сравнительный метод 

Сравнение как метод анализа, соотнесения явлений с абстракциями 

мышления («эталонами», «идеалами»).  Значение сравнительного метода.  

Методологические проблемы сравнения: проблема «много переменных 

– мало случаев»; проблема сравнимости; проблема эквивалентности; проблема 

отбора; проблема универсальности; проблема измерения; проблема 

интерпретации; проблема ценностной нейтральности; проблема Гэлтона.  

Виды сравнений: 1) сравнительно-ориентированное исследование 

случая; 2) бинарное; 3) региональное; 4) глобальное; 5) кросстемпоральные 

(синхроническое и асинхроническое). 

Исследования с ориентацией на случаи. Исследования с ориентацией на 

переменные. Количественные и качественные методы в сравнительной 

политологии.  

Методика сравнительного политологического исследования 

Основные понятия сравнительного анализа. Концептуализация как 

процесс создания концептуальной модели исследования. Гипотеза, ее 

верификация. Отдельный случай в сравнительном анализе. Виды и уровни 

переменных: зависимая, независимая, вмешивающаяся. Показатель, 

индикатор, критерий сравнения. Преобразование абстрактных понятий в 

конкретные для сравнительного изучения.  

Этапы сравнительного политологического исследования: 1) 

формулирование проблемы и гипотезы исследования; концептуализация; 2) 

отбор случаев, показателей и индикаторов, наблюдение и измерение; 3) сбор 

и описание данных, выявление тождества и различий между политическими 

феноменами; 4) верификация гипотез и создание теорий. 

Система, процесс и политический курс в сравнительной 

политологии 

Концептуализация политики в сравнительной политологии 

Сравнительный анализ государственной политики. Критерии сравнения: 

власть и круг ее обязанностей; власть как производитель; виды государства и 

государственной политики; извлечение; распределение; построение 

сообщества и символические политические действия; внутреннее 

благосостояние; достижения в сфере международной политики; политические 

блага и ценности.  

Политической системы в сравнительной политологии 

 Политическая система как объект сравнительного изучения. 

Классификация политических систем по определенным группам и типам как 

элемент сравнительного анализа, как устойчивая традиция в сравнительной 

политологии.  
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Типология политических систем Э. Шилза. Типология политических 

систем Г.Алмонда Сравнительно-ретроспективная типология политических 

систем Г. Алмонда и Б. Пауэлла. Двухмерная типология политических систем 

Р. Даля. Типология политических систем Ч. Эндрейна. Проблемы 

типологизации политических систем: евроцентризм, отсутствие 

универсализма, статичность. 

Сравнительный анализ политических режимов. Концептуализация 

демократии в сравнительной политологии 

Классификация политических режимов в сравнительной политологии. 

Основные разновидности недемократических режимов. Классификация 

демократических режимов.  

Основные подходы к изучению демократических транзитов. Парадигма 

транзита: направленность перехода (от авторитаризма к демократии); 

стадийность перехода (либерализация – демократизация – консолидация); 

выборы – главное в процессе перехода; структурные факторы транзита; 

дееспособное государство.  

Сравнение «не вполне демократических» режимов: понятия 

«переходный» («гибридный») режим, «электоральная демократия», 

«управляемая демократия», «авторитарная демократия», «демократура», 

«псевдодемократия» и др.  

Измерение демократии  

История измерения демократии. Индекс демократии – от простого к 

сложному, от формы к содержанию, от поверхностности к глубине. 

Процессуальное измерение демократии Д.Нейбауэра, Т.Ванханена, 

К.Боллена, Р.Даля. Индекс свободы «Фридом Хаус».  

Сравнительный анализ государственно-политических институтов 

Типология форм правления. Преимущества и недостатки разных форм 

правления. Гипотеза Х. Линца. Измерение формы правления 

Современные тенденции развития унитарных и федеративных 

государств. Многообразие унитарных государств мира: централизованные и 

децентрализованные. Деволюция как процесс передачи полномочий от 

центральных органов к органам региональным. Федерации в современном 

мире: формальные и реальные; централизованные и децентрализованные.  

Тенденции развития федерализма. 

Сравнительный анализ деятельности государственных институтов 

в выработке политического курса 

Политическая роль и функции парламента. Классификация 

парламентов: а) доминирующий парламент; б) автономный парламент; в) 

ограниченно автономный парламент; г) подчиненный парламент.  

Концепция рационализированного парламентаризма. Модели 

парламентских коалиций. Контроль парламента над исполнительной властью.  

Глава государства как политический субъект. Сравнительный анализ 

объема властных полномочий главы государства: юридическая и фактическая 

стороны. Дифференциация ролей главы государства в зависимости от формы 

правления.  
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Правительство как политический субъект. «Президенциализация» 

кабинетного правления в парламентских и полупрезидентских системах 

власти.  

Изучение партийных систем в сравнительной политологии 

Генеалогия политических партий и партийных систем в сравнительной 

политологии. Модели организации политических партий и типы партийных 

систем. 

Гражданское действие. Системы групп интересов. Не упорядоченные 

группы. Институциональные группы. Ассоциативные группы. Артикуляция 

интересов с точки зрения политического курса.  

Современные избирательные системы в сравнительной 

политологии 
Электоральная компаративистика. Типология избирательных систем. 

Сравнительная оценка разных избирательных систем. Политические 

последствия избирательных систем.  

Воздействие избирательных систем на партийные системы (закон 

М.Дюверже). Влияние избирательных систем на представительство 

социальных групп в парламенте. Воздействие избирательных систем на 

электоральное поведение избирателей.   Влияние избирательных систем на 

стратегию и тактику кандидатов и партий, участвующих в выборах.  

Социальная политика: сравнительный анализ 

Социальная политика как адаптационный механизм политической 

системы. Развитие человека - критерий эффективности социальной политики 

в компаративистике.  

Сравнительный анализ систем социальной защиты в развитых странах 

мира. Скандинавская система Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании. 

Консервативная модель социальной политики (институциональная) в 

Германии, Франции, Греции и других странах континентальной Европы. 

Либеральная модель социальной политики Великобритании и США.   

Модель социальной политики в центрально-управляемых экономиках.  

 

СТРАНОВЕДЕНИЕ (СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

СЛУЧАЕВ) 

Сравнительно-ориентированное изучение случая: политическая 

система Великобритании 

Исторические, географические, социально-экономические и культурные 

характеристики британского общества. 

Общая характеристика формы правления: традиции и новации. 

Специфика британской системы: сохранение анахронизмов; высокая 

стабильность правительства; конституционные реформы, начатые Э.Блэром.   

Организация политических действий в гражданском обществе. 

Партийная и избирательная системы, выборы. Управление партийной 

организацией. Успехи политического курса и изменения в обществе. 

Социальная политика. 
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Централизация и ее границы. Регионализация Великобритании. 

Специфика организации власти в Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной 

Ирландии. Североирландская проблема: католики и протестанты.  

Сравнительно-ориентированное изучение случая: политическая 

система Франции 

Исторические и политико-культурные особенности Франции. 

Политическая (правительственная) нестабильность в I-IV республиках. Роль 

государства в экономике, социальной жизни, регулировании частного 

капитала, социальных программах. Специфика – французская национальная 

идентичность. 

Форма правления Франции. Формирование правительства. 

Политические партии и блоковая партийная система. Борьба между 

правыми (голлисты) и левыми (социалисты). Биполяризация электората. 

Избирательная система и выборы в Национальное собрание Франции.  

Региональное сравнительное исследование: политические системы 

постсоветского пространства 

Политическая эволюция постсоветских стран. Классификация стран 

бывшего СССР по уровню экономического развития, культурно-

цивилизационным аспектам (восточные – западные), уровню демократии и др. 

Многовекторность развития постсоветских политических систем. 

Политические и социально-экономические различия между странами 

(демократии – автократии; конкурентные – неконкурентные режимы; 

однопартийные – многопартийные системы и т.п.). Влияние на постсоветском 

пространстве ЕС, США, Турции, Ирана и др. стран. Новые 

интернациональные объединения (ШОС, ОДКБ, ГУАМ, Балтийский Союз, 

Таможенный Союз, Евразийский Экономический Союз).  

Политические режимы постсоветского пространства: общее и 

особенное. «Цветные революции». 

Типологизация форм правления постсоветских государств. 

Доминирование президентской системы власти. Конституционные реформы в 

пользу парламентов (Украина, Молдова, Грузия, Армения, Казахстан, 

Кыргызстан, Узбекистан).  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1.Происхождение и развитие сравнительной политологии как научной 

дисциплины 

2. Основные методологические проблемы сравнительной политологии 

3. Методика сравнительного политологического исследования 

4. Кросснациональное сравнение 

5. Неоинституционализм, теория рационального выбора и политика  

6. Политические сети и сравнительная политология  

7. Концептуализация и модели демократии в сравнительной 

политологии 
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8. Сравнительный анализ государственно-политических институтов и 

выработка политического курса 

9. Политическая культура и политическая социализация в 

сравнительной политологии  

10. Изучение политических партий в сравнительной политологии. 

Агрегация интересов 

11. Социальная политика: сравнительный анализ  

12. Бинарное сравнение: политические системы США и Канады  

13. Сравнительный анализ политических систем стран Европы  

14. Сравнительно-ориентированное изучение политических систем 

стран АТР 

15.Сравнительный анализ становления и развития политических систем 

стран постсоветского пространства 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (СРСП) 

1. Вклад в развитие сравнительного метода исследований античных 

философов. 

2. Факторы, оказавшие влияние на институциализацию сравнительной 

политологии как самостоятельного научного направления. 

3. Дискуссия о предметном поле сравнительной политологии. 

4. Классические и постклассические методы сравнительных 

исследований. 

5. Тематика основных исследований в современной сравнительной 

политологии. 

6. Основные этапы сравнительного исследования. 

7. Виды и уровни переменных в сравнительных исследованиях. 

8. Концептуализация и гипотеза в сравнительных исследованиях. 

9. Наиболее существенные методические проблемы сравнительной 

политики. 

10. Виды сравнительных исследований. 

11. Кросснациональное сравнение стран первого, второго и третьего 

мира (страны на выбор). 

12. Сравнение механизмов формирования власти и определение 

обязанностей государственно-политических институтов (на примере двух 

стран с разными формами государства).  

 13. Структура законодательных собраний. Выявить различия на 

примере двух стран СНГ. 

14. Классификация состязательных партийных систем. 

15. Сравнение групп интересов, политики протеста и действия. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СРС) 

 

1. Провести сравнительный анализ обусловленности и относительной 

самостоятельности развития демократии в индустриально развитых 

государствах. 

2. Провести сравнительный анализ политического курса: выработка, 

осуществление, результат и оценка (стран по выбору по заданным критериям). 

3. Определить отличительные черты консенсусной и конфликтной 

политической культуры на основе сравнения примеров из политической 

практики. 

4. Дать характеристику уровням политического процесса в 

страноведческом разрезе (страны на выбор). 

5.Провести анализ теории политических систем Д.Истона в рамках 

компаративистики. 

6. Определить роль и значение Эванстонского семинара в истории 

сравнительной политики. 

7.Написать прогностический сценарий опасностей, которые могут 

воспрепятствовать дальнейшему осуществлению доктрины США «Pax 

Americana». 

8.Составить график, основанный на анализе теории относительности для 

определения политической роли и значимости правительства в 

Великобритании и Франции. 

9. Провести сравнительно-ретроспективный анализ генезиса национал-

социализма в Германии. 

10. Сравнить особенности политического и экономического развития 

стран АТР (1-2 страны на выбор). 

11. Провести сравнительный анализ развития Ирана до и после 

исламской революции 1979г. 

12. Выявить сходства и различия политических систем постсоветских 

стран на основе сравнительного анализа (2-3 страны на выбор). 

13. Будущее социального развития в Казахстане: сравнение с 

социальной государственностью Швеции. 

14. Как вы считаете, можно ли сократить зависимость Казахстана от 

нефти и газа в следующем десятилетии, создав экономическую модель, 

основанную на интеллектуальных, человеческих ресурсах? Ваш 

сравнительный сценарий. 

15. Проанализируйте тенденции развития и институционализации 

сравнительной политологии в Казахстане. Определите пробелы, приоритеты и 

перспективы сравнительных исследований. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Прикладная политология» разработана в 

соответствии с типовым учебным планом специальности «5В050200-

Политология». Дисциплина позволит студентам-политологам исследовать 

методологию и методы прикладных политологических исследований, анализа 

политических процессов и принятия политических решений. 

Основные компетенции  

знать: 

- методы прикладной политологии;   

- основные виды прикладных политологических исследований; 

- этапы прикладного политологического исследования;  

- алгоритм и методы принятия политических решений; 

- формы и типы политического консультирования; 

- принципы и методы политического прогнозирования. 

уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями прикладной 

политологии; 

-применять методы прикладной политологии при анализе современных 

политических процессов;  

- разрабатывать и составлять программы прикладного исследования;  

- анализировать политическую  ситуацию и расстановку политических 

сил в обществе. 

овладеть навыками: 
-анализа современного политического процесса; 

- самостоятельной исследовательской работы с политической 

информацией и подготовки прогнозно-аналитических заключений; 

- проведения избирательных кампаний. 
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Пререквизиты: Теория политики, Политические системы и режимы, 

Мировой политический процесс, Сравнительная политология, Теория 

международных отношений. 

Постреквизиты: Коммуникационные процессы и политика, 

Политические процессы в СНГ, Гражданское общество и правовое 

государство, Международные конфликты и практика их урегулирования 

Этнополитические процессы в современном мире, Международные институты 

и  инструменты мировой политики  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Название темы 

Методология и методы прикладных политологических исследований 

1. Предмет и специфика прикладной политологии 

2. Подготовка к прикладному исследованию 

3. Составление программы прикладного исследования 

4. Методы исследования политических процессов 

5. Подготовка и обработка данных 

Анализ политических процессов и принятие политических решений 

6. Изучение политических ситуаций и процессов с позиций 

прикладного моделирования 

7. Политический анализ  

8. Политическое консультирование 

9. Политическое прогнозирование 

10. Процесс  принятия и реализации политических решений  

11. Информационные технологии в политике 

12. Политические кризисы: анализ и технологии преодоления 

13. Технологии урегулирования и разрешения политических 

конфликтов 

14. Избирательная кампания как объект прикладной политологии 

15. Избирательные технологии. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Курс «Прикладная политология» направлен на изучение  теоретических 

моделей, методологических принципов, методов и процедур исследования, а также 

политических технологий, конкретных программ и рекомендаций, ориентированных 

на практическое применение, достижение реального политического эффекта. 

Объектом учебной дисциплины являются прикладные аспекты 

исследования политических процессов и политических институтов. 

Методология исследования состоит в изучении методологических основ 
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прикладного политологического анализа политического процесса. В качестве 

методики исследования прикладной политологии применяются системный 

подход, метод сравнительного анализа, контент-анализ, математическое 

моделирование, прогнозирование политических решений и процессов. 

Целью преподавания курса является освоение методологических 

принципов политологического исследования, и овладение основными методами в 

области прикладного анализа политических процессов.  

Задачи курса: ознакомить студентов с современными методами 

прикладной политологии; овладеть методами политической аналитики, 

прогностики, моделирования и проектирования. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ПРИКЛАДНЫХ 

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Предмет и специфика прикладной политологии 

Объект и предмет прикладной политологии. Особенности и уровни 

исследования прикладной политологии. Основные виды прикладных 

политологических исследований. Соотношение прикладной политологии с 

другими специальными дисциплинами. Специфика организации прикладного 

исследования. Эмпирический и нормативный анализы. Основные свойства 

исследования: эксплицитность, системность и контролируемость. 

Этапыприкладного политологического исследования: операционализация 

теории; выбор адекватных методов исследования; наблюдение за поведением; 

анализ данных; интерпретация результатов. Субъекты прикладных 

политических исследований. Казахстанские и зарубежные научные центры 

прикладных политологических исследований 

Подготовка к прикладному исследованию 

Исследовательская теория как логическая конструкция. Логика 

построения и компоненты теории. Роль и формулирование гипотез в 

построении теории. Гипотезы эмпирического предположения и 

экспериментальной проверки. Поисковое исследование. От абстрактного к 

конкретному: операционализация и измерение   

Составление программы прикладного исследования 
Цель и программа исследования. Учет в программе исследования 

альтернативных конкурирующих гипотез. Экспериментальные программы 

исследования. Формирование групп. Полевые эксперименты и 

неэкспериментальные программы. Квазиэкспериментальные программы. 

Выбор программ исследования. Факторы, угрожающие валидности. Проблема 

выборки в прикладном политологическом исследовании. Понятие 

репрезентативной выборки. Рандомизация как принцип формирования 

репрезентативной выборки. Простая случайная и систематическая случайная 

выборки. Кластерная выборка, стратифицированное формирование выборки. 

Методы исследования политических процессов 
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Социологическое наблюдение. Методы опроса (анкетные методы). 

Политический мониторинг. Интервью. Социометрические методы. Контент-

анализ в исследованиях политических ситуаций и процессов. Техника 

применения методики контент-анализа. Этапы применения методики контент-

анализа. Ивент-анализ в исследованиях политических ситуаций и процессов. 

Когнитивное картирование в исследованиях политических ситуаций и 

процессов. Методы экспертных оценок. 

Подготовка и обработка данных 

Кодирование. Описание данных: построение таблиц, диаграмм, 

гистограмм. Статистика I: анализ одномерных распределений. Статистика II: 

изучение взаимосвязей между двумя переменными. Статистика III: изучение 

взаимосвязей между несколькими переменными. Математическое 

моделирование. 

 

АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРИНЯТИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Изучение политических ситуаций и процессов с позиций 

прикладного моделирования 

Политическая ситуация как объект прикладного исследования. 

Соотношение категорий «политическая ситуация» и «политическое событие». 

Типология и модели политических ситуаций. Диагностика политических 

ситуаций: виды и методы.  

Понятия политического моделирования. Модели политических 

процессов и структур. Процесс политического моделирования: этапы, способы 

и инструментарий.  

Логико-интуитивное моделирование. Формализация и квантификация 

содержательных моделей. Эмпирическое и нормативное моделирование. 

Политический анализ  
Место и роль политического анализа в исследовании политики. Задачи 

политического анализа. Структурные элементы политического анализа. 

Основные этапы осуществления политического анализа.  Методы 

политического анализа. Алгоритм анализа политических ситуаций. 

Особенности политического анализа. Различие между политическим анализом 

и политологическим исследованием.  Анализ политической ситуации методом 

сценариев.  

Политическое консультирование 

Задачи политического консультирования. Основные формы и типы 

политического консультирования. Критерии эффективности процесса 

политического консультирования. Подготовительная и начальная стадии 

политического консультирования. Завершающие этапы консультирования. 

Политическое консультирование в Казахстане.  

Политическое прогнозирование 
Сущность политического прогнозирования. Формы существования и 

типология политических прогнозов. 

Объективные основы и условия политического прогнозирования. 
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Основные принципы и методы политического прогнозирования. Основные 

этапы разработки прогноза и проблема его конкретности и точности. 

Процесс принятия и реализации политических решений  
Принятие политических решений как область прикладной политологии. 

Понятие и основные подходы к принятию политических решений. Виды 

политических решений (рациональные, интуитивные, ценностные; 

стратегические, тактические, оперативные). Этапы принятия политических 

решений.  Институциональные и интеллектуальные механизмы принятия 

политических решений. Агенты политических решений. Алгоритм принятия 

политических решений. Методы принятия политических решений. Оценки 

рисков политических решений. Метод формулировки   «крайних»    и    

«промежуточных»    решений,    варианты «допустимых»   решений.   Модели  

«рационального»   выбора   в   процессе принятия политического решения. 

Механизм внедрения политических решений. Роль государственных и 

негосударственных институтов в реализации политических решений. 

Контроль процесса реализации политических решений.   

Информационные технологии в политике 
Информация в структуре фундаментальных и прикладных политических 

исследований. Информационные технологии в практике политических 

исследований. Информационно-аналитические технологии и информационно-

прогнозные технологии. Роль Интернета в спектре технологических средств 

информационного обеспечения политических исследований. 

Политические кризисы: анализ и технологии преодоления 

Политические кризисы и предпосылки их проявления. Анализ этапов и 

классификации политических кризисов. Прогнозирование политических 

кризисов.  Методы принятия политических решений в условиях кризиса.  

Технологии урегулирования и разрешения политических 

конфликтов. 

Понятие регулирования и разрешения политических конфликтов. 

Институционализация политического конфликта как условие его 

регулирования. Моделирование политических конфликтов.  Компромисс и 

консенсус как методы регулирования и разрешения политических 

конфликтов.  

Переговоры как способ разрешения политических конфликтов. Этапы 

ведения переговоров. Анализ стратегии и тактических приемов ведения 

переговоров.  

Избирательная кампания как объект прикладной политологии 
Избирательный процесс и избирательная кампания. Основные этапы и 

участники избирательной кампании. Понятие политического маркетинга и 

основные его этапы. Факторы эффективности избирательных кампаний. 

Анализ мотивации участников избирательных кампаний. Роль СМИ в 

избирательных кампаниях. Опросы общественного мнения в избирательной 

кампании. Фандрейзинг в избирательных кампаниях. Спичрайтинг в 

избирательных кампаниях. Избирательные кампании в Республике Казахстан. 

Избирательные технологии 
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Понятие избирательной технологии. Виды избирательных технологий: 

«прозрачные», манипуляторские и технологии дискредитации. Модели 

избирательных технологий.  

Формирование избирательного штаба. Выдвижение и регистрация 

кандидата. Разработка целей выборной кампании. Анализ структуры 

электората. Разработка предвыборной платформы и программы. 

Технологии формирования имиджа кандидата.  

Разработка стратегии и тактики избирательной кампании. Техническое 

оснащение избирательной кампании. Работа с СМИ. Работа оперативных 

групп и полиграфическая реклама. Сбор информации и меры безопасности. 

Основные мероприятия в день выборов. Работа после выборов. 

Основные технологии организации и проведения избирательных 

кампаний в Республике  Казахстан.    

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Особенности организации и этапы исследований политических 

процессов. 

2. Программа теоретико-прикладного исследования. 

3. Методическое обеспечение прикладных политических исследований.  

4. Предмет и специфика исследований политических ситуаций и 

процессов. 

5. Информационное обеспечение прикладных политических 

исследований. 

6. Прикладной анализ текстовой информации по политической 

проблеме. 

7. Применение моделирования в качестве научного инструментария. 

8. Сущность экспертных методов в задачах политического управления и 

прогнозирования. 

9. Виды и методы экспертного оценивания.  

10. Особенности и методы формализации политических процессов.  

11. Применение математических методов в прикладном изучении 

политических процессов.  

12. Подготовка итоговых документов прикладных проектов.  

13. Структура и объем прикладного проекта. 

14. Подготовка аналитических выводов и практических рекомендаций. 

15. Специфические особенности стиля написания аналитических 

документов, ориентированных на потребности политической практики. 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
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1. Формулирование тем фундаментальных и прикладных 

политологических разработок.  

2. Указание основных этапов обработки информации в рамках 

прикладных исследований политических ситуаций и процессов. 

3. Формулирование гипотетических предположений в отношении 

конкретных политических явлений и определение возможных путей их 

обоснования.  

4. Написание эссе «Факторы, влияющие на политическую 

стабильность».  

5. Проведение контент-анализа текстовой информации (на выбор 

студента) 

6. Проведение сравнения SWOT-анализа и STEP-анализа с точки зрения 

метода структурной формализации.  

7. Написание реферата «Роль экспертных заключений в принятии 

политических решений». 

8. Подготовка проекта «Повышение электоральной активности граждан». 

9. Написание домашнего политического сочинения на тему «Какая из 

актуальных проблем политики заслуживает наиболее интенсивной 

прикладной разработки?». 

10. Подготовка карты анализа политического конфликта (на выбор 

студента).  

11. Перспективы междисциплинарного подхода в сфере политических 

исследований. 

12. Информационное обеспечение прикладных проектов в сфере 

политики.  

13. Проектирование эффективных избирательных кампаний. 

14. Подготовка и выбор оптимального политического решения. 

15. Сегментирование электората и позиционирование в маркетинговом 

анализе предвыборной ситуации. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Сравнить аналитические возможности логико-интуитивного и 

формализованного моделирования. 

2. Провести качественный контент-анализ (статьи, выступления и 

других текстов). 

3. Провести сравнительный анализ политических процессов в СНГ. 

4. Проанализировать роль политического анализа и ситуационного 

мониторинга в системе разработки и принятия государственных решений. 

5. На основе изучения Послания Президента Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаева разработать альтернативные сценарии политического 

развития Казахстана. 

6. Подготовить реферат: «Роль и значение методов прогнозирования 

в прикладных внешнеполитических  исследованиях». 
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7. Провести  дескриптивный анализ политических событий.  

8. Подготовить эссе на тему «В чем состоят профессиональная этика 

и принципы работы политических аналитиков?» 

9. Разработать основные этапы урегулирования политического 

конфликта (на выбор студента).  

10. Систематизировать эмпирические индикаторы политической 

стабильности страны.  

11. Разработать основные этапы избирательной кампании  (на выбор 

студента).  

12. Подготовить проект «Кодировальная схема для анализа 

предвыборных программ партий». 

13. Подготовить эссе: «Моделирование как метод анализа 

внешнеполитических процессов». 

14. Проведение контент-анализа текстовой информации по 

международным проблемам  

15. Провести ивент-анализ в исследовании международных 

процессов. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1 Боришполец К.П. Методы политических исследований. - М., 2010. 
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