


 «6В03103 – Саясаттану» білім беру бағдарламасы құрастырылған: 

 

– «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Заңының;  

– Қазақстан Республикасындағы «Тіл туралы» 1997 жылғы 11 шілдедегі № 151-I Қазақстан Республикасы Заңының; 

– 2018 жылғы 31 тамыздағы №604 Мемлекеттік Жалпыға міндетті Жоғарғы Білім Беру Барғдарламасы атты бұйрығы; 

– 2016 жылғы 16 наурыздағы Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі республикалық үш жақты 

комиссияның Ұлттық біліктілік шеңбері; 

– 2018 жылдың 2 қазанындағы ҚР БжҒМ №152 Бұйрығымен бекітілген Кредиттік технология бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын 

бекіту туралы жарғысы;  

– 2018 жылғы 13 қазанындағы №569 Жарғыға сәйкес Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының 

жіктеуші негізіндегі бұйрығы. 
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Білім беру бағдарламасының паспорты 

1. Білім беру бағдарламасының коды және атауы: «6B03103 – Саясаттану» 
2. Білім беру саласының, даярлау бағыттарының коды және жіктелімі: 6B03 – Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат алмасу 

3. Білім беру бағдарламаларының тобы: «Саясаттану және азаматтану»  

4. Кредиттер көлемі: 240 ECTS 

5. Оқыту түрі: күндізгі 
6. Оқыту тілі: қазақ тілі, орыс тілі 

7. Берілетін дәреже: 6B03103 – «Саясаттану» білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік білім бакалавры  

8. ББ түрі: Белсенді 
9. БСХЖ бойынша деңгей (білім берудің халықаралық стандартты жіктелімі) – 6-деңгей. 

10. ҰБШ бойынша деңгей (ұлттық біліктілік шеңбері) – 6 деңгей. 

11. СБШ бойынша деңгей (салалық біліктілік шеңбері) – 6 деңгей. 
12. ББ айрықша ерекшелігі: жоқ. 

13. Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нөмірі: 28.07.2020 ж. № KZ83LAA00018495 лицензияға № 016 Қосымша 28.07.2020 

ж. 

14. ББ аккредиттеу органының атауы және аккредиттеудің қолданылу мерзімі: БСҚТА агенттігін мамандандырылған аккредиттеу куәлігі SA-A №0168/1. 
Қолданылу мерзімі 10.06.2019-07.06.2024. 

15. ББ мақсаты: саясат саласында терең теориялық және практикалық біліммен қамтамасыз ету; саясат көздері, ресурстары және нормалары арқылы 

қоғамдық процестерді реттеу саласы үшін әлеуметтік білім бакалаврын қоғамдық-коммуникативтік, әлеуметтік-саяси, кәсіби-тілдік және қолданбалы 
дайындау. 

16. Түлектің біліктілік сипаттамасы: 

а) түлек лауазымдарының тізбесі:  

- мемлекеттік билік органдарындағы маман (әкімдіктер, мәслихаттар, министрліктер, Президент Аппараты, Парламент, Мемлекеттік күш құрылымдары); 

- мемлекеттік және үкіметтік емес ұйымдардың сарапшысы;   

- саяси кеңесші; 

- саяси кеңесші; 

- саяси стратег; 

- имиджмейкер;  

- қоғаммен байланыс жөніндегі маман; 

- БАҚ-тағы саяси шолушы;  

- ҒЗИ және талдау орталықтарының ғылыми қызметкері;  

- ТжКББ ұйымдарында МДБҰ оқытушысы. 

 

б) түлектің кәсіби қызметінің саласы мен объектілері: 

- аудандық, қалалық, облыстық және республикалық деңгейдегі мемлекеттік билік және басқару органдары; 

- талдау орталықтары, қорлар; 
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- лицейлер, гимназиялар, колледждер; 

- Саяси партиялар, Қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстар; 
- бұқаралық ақпарат құралдары (БАҚ); 

- үкіметтік емес ұйымдар (ҮЕҰ). 

в) түлектің кәсіби қызмет түрлері: 

- ғылыми-зерттеу; 

- консультациялық; 

- білім беру (педагогикалық); 
- ұйымдастырушылық–басқарушылық. 

г) түлектің кәсіби қызметінің функциялары: 

- мемлекеттегі қазіргі саяси процестерді талдау; 

- үкіметтің (немесе саяси) және бұқараның (PR) өзара тиімді қарым-қатынастарын орнату; 

- саяси процестерді болжау; 
- қоғамның әлеуметтік-саяси өміріндегі саяси технологияларды пайдалану; 

- саяси зерттеулерді жүргізу және талдау; 

- қоғамның өзекті мәселелерін шешу бойынша практикалық ұсыныстар әзірлеуге көмек көрсету; 

- әр түрлі саяси үдерістердің даму динамикасын диагностикалау; 
- саяси шындықтың түрлерін диагностикалау үшін  саяси құралдарды дайындау және пайдалану. 
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17. Құзыреттер негізінде оқыту нәтижелерін тұжырымдау 

Құзыреттілік түрі Оқыту 

нәтижесінің 

коды 

Оқу нәтижесі 

1.Кәсіби құзыреттер 
(Hard skills). 
 

ОН 1 Саясат және саяси басқару теориясы туралы жүйелі білімін көрсетеді. Саяси басқарудың ғылыми негіздерін және мемлекеттік аппараттың 
практикалық тетіктерін қалыптастырады. 

ОН 2 Ол әр түрлі ұлттық-мемлекеттік, мәдени, тарихи контекстегі саяси басқарудың сипаттамаларын жеткілікті түсіну үшін, сондай-ақ саяси басқарудың 
және мемлекеттік қызметті ұйымдастырудың мәселелері бойынша қолданбалы зерттеулер жүргізу үшін қазіргі ғылым қолданатын ғылыми 
құралдарды құрастырады. 

ОН 3 Ол саяси құжаттарды, Қазақстан Республикасы бағдарламасының мемлекеттік стратегияларын талдайды, түсіндіреді және жинақтайды.  Жан-

жақты жаңғырту жағдайында Қазақстан Республикасының саяси дамуының стратегиялық мақсаттарын іске асырудың нысандары мен тетіктерін 
бағалайды. 

ОН 4 Саяси менеджмент пен саяси маркетингтің, партиялық басқарудың түрлі әдістері мен технологияларын жобалайды және тұжырымдайды. Саясат 
теориясының қалыптасу және эволюциялық процестерін, саяси процестің заңдылықтарын, оның бағыттары мен ерекшеліктерін талдайды; саяси 
билік құбылысын, саяси жүйе және саяси модернизация теориясын, саяси дамудың қазақстандық моделінің ерекшеліктерін түсіндіреді. 

ОН 5 Мемлекеттік және аймақтық саясат, жергілікті өзін-өзі басқару саласындағы өзекті мәселелерді шешу үшін саяси болжам жасаудың әртүрлі 
әдістерін есептейді, талдайды және рейтинг жасайды. Саяси басқаруды жақсарту үшін дұрыс саяси болжау ұсыныстарын қалыптастырады және 

қолданады. 

ОН 6 Саяси қарым-қатынас әдістерін, саяси PR және кәсіби және әлеуметтік қызметте имидж жасаудың практикалық дағдыларын бағалайды және 
қолданады. Оқыту процесінде жинақталған практикалық тәжірибені өзгертеді және жетілдіреді, саяси маркетинг пен менеджменттің теориясы мен 
тәжірибесін, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет жүйесінде оларды пайдалану технологияларын құрастырады. 

ОН 7 Сыбайлас жемқорлық мінез-құлыққа төзбеушілік, заңды және заңды құрметтеуді, кәсіби қоғамдастықта әрекет ететін корпоративтік этика 
қағидаларын сақтауды көрсетеді. 

2. Сандық құзыреттер 

(Digital skills). 

ОН 8 Ақпараттық сауаттылықты, саясаттану дамуының жаңа тенденциялары туралы білім алу үшін жаңа ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялармен жұмыс істей білуді меңгереді. Қоғамдық, саяси және кәсіби салаларға қатысу үшін цифрлық құрылғылар мен желілік 
технологиялар арқылы ақпаратты қауіпсіз және ақылды түрде басқаруға, түсінуге, біріктіруге, бөлісуге, бағалауға және қол жеткізуге қабілетті. 

ОН 9 Мемлекеттік саясаттағы ІТ-технологиялардың мазмұны бойынша білімдерін жаңғыртады; саяси коммуникациялар саласындағы басқару 
шешімдерін бағалау және іске асыру, мемлекеттің ақпараттық саясатын зерделеу саласындағы сараптамалық ұсыныстарды тұжырымдау, саяси 
шындықты талдау әдістемесінде ІТ технологияларды қолдану және мемлекеттік бағдарламалар мен стратегияларды іске асыру дағдылары. 

ОН 10 Жаңа цифрлық шындықта зерттеу әдістемесіне ие; цифрлық мүмкіндіктерді пайдалануды ескере отырып, саяси талдау үшін эмпирикалық 

социологиялық зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізуді жобалайды және жүзеге асырады. Мәліметтерді жинау әдістерін таңдауды біледі; 
компьютерлік технологияны қолдану негізінде эмпирикалық зерттеулердің нәтижелерін өңдеу және талдау. ІТ-технологияларды қолдану 
нәтижесінде алынған зерттеуге қатысты ақпаратты сыни тұрғыдан бағалайды. Алған білімін ғылыми емес білімнен ажыратып, дәрежелейді. Ол оқу 
процесінде алынған ғылыми-зерттеу саласындағы практикалық қызмет тәжірибесін өзгертеді және жетілдіреді. 

3.Мінез-құлық 
дағдылары және жеке 
қасиеттер (Soft skills). 

ОН 11 Ұлттық тарихқа, рухани мәдениетке, тарихи мұраға деген құрметті көрсетеді. Онда экологиялық мәдениет, қазақстандық патриотизм сезімі  және 
атамекенге деген мақтаныш сезімі бар. 

ОН 12 Өзінің кәсіби және әлеуметтік қызметінде қазіргі қоғамның бәсекеге қабілеттілігі, прагматизм, өзара түсіністік, толеранттылық және 

демократиялық құндылықтардың басымдықтары бойынша өзінің азаматтық ұстанымын жаңғыртады. 

ОН 13 Теориялық және қолданбалы білімдерін болашақ кәсіби және әлеуметтік қызметте қолдану мен жетілдіруге бағыттылығын қалыптастырады. Саяси 
тәжірибеде шығармашылық ойлау мен шығармашылық көзқарасты жүзеге асырады; үлкен көлемдегі теориялық және қолданбалы ақпаратты 
талдайды, түсіндіреді және қорытындылайды. 

ОН 14 Кез келген келіп түскен ақпаратты сыни тұрғыдан бағалайды және оны ғылыми еместен ажырата отырып, қажетті білімді таниды. 

ОН 15 Зияткерлік пен эрудицияны, өзін-өзі жетілдіруге ұмтылуды және сыни ойлауды, азаматтық пен патриотизмді, жаһандық және өңірлік сын-

қатерлерге бейімделуді көрсетеді. 
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18. Оқыту нәтижелеріне сәйкес пәндердің модульдерін анықтау 

Оқыту  нәтижесінің 

 коды 

 

Модуль атауы  

Пәндердің атауы 

 

(ECTS) көлемі 

ОН11 ОН12 ОН13 ОН15 Қоғамдық сананы жаңғыртудың 
дүниетанымдық негіздері 

 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы  5 

ОН12 ОН13 ОН14 ОН15 Философия 5 

ОН7 ОН11 ОН12 ОН15 
Құқық  және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

5 
 ОН10 ОН12 ОН15 Қолданбалы бизнес 

ОН11 ОН12 ОН15 Экология және тіршілік  қауіпсіздік негіздері 

ОН3 ОН14 ОН15 Әлеуметтік-саясаттану білім модулі  Саясаттану,Әлеуметтану  
4 

ОН11 ОН12 ОН14 ОН15 

ОН14 ОН15 

Мәдениеттану, Психология 4 

ОН8 ОН9 ОН10 Ақпараттық-коммуникативтік Ақпараттық – коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 5 

ОН2 ОН8 ОН13 ОН15 Шетел тілі 10 

ОН2 ОН11 ОН13 ОН15 Орыс тілі 10 

ОН11 ОН15 Дене шынықтыру 8 

ОН1 ОН5  
 

 
Негізгі саясаттанулық дайындық 

Саясат  теориясы 6 

ОН1 ОН2  Саяси ілімдер тарихы 6 

ОН1 ОН4 Саяси жүйелер мен режимдер 5 

ОН1 ОН2 Әлемдік саяси процесс 5 

ОН1 ОН6 Халықаралық қатынастар  теориясы мен тәжірибесі 5 

ОН1 ОН2 Саяси даму және модернизация 5 

ОН3 ОН4 Саяси партиялар және партиялық жүйелер 5 

ОН3 ОН6 Саяси мәдениет және идеология 4 

ОН2 ОН5 Геосаясат және саяси география 6 

ОН2 ОН3 ОН5 Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясаты 4 

ОН8 ОН13 Оқулық 3 

ОН8 ОН13 Өндірістік 5 

ОН2 ОН10 ОН13  
 
 
 
 

Қолданбалы әлеуметтанулық зерттеулер 
(MINOR) 

Институционалды әлеуметтану 
 5 

ОН8  ОН10 Визуалды әлеуметтану 

ОН8  ОН9 ОН10 Әлеуметтанулық Online зерттеулердегі IT технологиялар- 

5 ОН8  ОН9 ОН10 Ақпараттық қоғам әлеуметтануы 

 

ОН8  ОН9 ОН10 Әлеуметтік ақпаратты өңдеу және талдау әдістері (SPSS негізінде)  
 

 
5 

ОН3  ОН8 ОН9 Өрістік әлеуметтанулық зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу 

ОН3 ОН8 ОН14 Қолданбалы әлеуметтік зерттеу әдіснамасы мен стратегиясы 
5 

ОН3 ОН8 ОН14 Әлеуметтанудағы сандық және сапалық әдістер 
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ОН2 ОН11  
 
 
 

Саясаттанулық және ғылыми білімнің 
негіздері 

Саяси антропология 
5 
 

ОН3 ОН7  ОН13 Қоғамдық-саяси пәндерді оқыту әдістемесі 

ОН2 ОН14 Саяси билік 

ОН1 ОН11 Қазақстанның қоғамдық-саяси ойлары 

 
6 

ОН1 ОН5 Қазіргі саяси ғылымның маңызды мәселелері  

ОН3 ОН6 Саяси тарих 

ОН2 ОН8 Саяси дискурс  

5 ОН2 ОН14 Академиялық хат: әдіснамасы мен тәжірибесі 

ОН1 ОН13 Мамандыққа кіріспе 

ОН3 ОН11  
 
 

 
 
 
 
 

Саясаттың қазіргі кезеңдегі өлшемі 

Саясат және дін  
 

5 
ОН3 ОН11 Этносаясаттану 

ОН3 ОН7 ОН12 Халықаралық және ұлттық қауіпсіздік 

ОН4 ОН5 Сайлау жүйелер және электоралды үрдіс  
5 ОН4 ОН5 Парламентаризм: теориясы, тарихы және тәжірибесі 

ОН5 ОН6 ОН 7 Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 

ОН2  РО14 Қазақстандағы гендерлік саясат  

 
5 

ОН2 ОН3 ОН7 Қазақстандағы әлеуметтік саясат 

ОН2 ОН3 ОН7 Посткеңестік мемлекеттердегі отбасы, ата-ана және бала саясаты 

ОН1 ОН4 ОН7 Демократияның теориясы мен тәжірибесі  
5 ОН2 ОН4 ОН7 Саяси транзитология 

ОН2 ОН4 ОН7 Саяси жаһандану және саяси аймақтану 

ОН2 ОН8  

 
 
 
 

Саясаттағы адами факторы  
 
 
 

БАҚ және саясат  

 
 
 
 

5 

ОН8 ОН9 ОН10 Мемлекеттің ақпараттық саясатындағы IT технологияларды қолдану 

ОН6 ОН8 ОН9 ОН10 Саяси коммуникациялар 

ОН6 ОН7 ОН15 
 

Cаяси психология 

ОН4 ОН7  Саяси конфликтология және саяси медиация  
 

5 
ОН4 ОН6 Саяси имиджелогия және PR 

ОН4 ОН6 Саяси элитология және саяси көшбасшылық 

ОН2 ОН6 Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет жүйесі  
5 ОН4 ОН6 Саяси маркетинг 

ОН1 ОН13  
 
 
 

Саяси дайындықтың тәжірибелік 
үлгілері 

Қолданбалы саясаттану 5 

ОН5 ОН13 Салыстырмалы саясаттану 5 

ОН4 ОН8 Саяси технологиялар және саяси консалтинг 5 

ОН1 ОН4 ОН5 Саяси менеджмент 5 

ОН8 ОН13 Өндірістік 17 

ОН8 ОН13 Дипломалды 3 
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19. Оқу нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 

 

NN 

п/п 

Пәндердің атауы  Пәннің қысқаша сипаттамасы (30-40 сөз) Кредит

тер 

саны 

Қалыптастырылатын оқыту нәтижелері (кодтар) 

О
Н

 1
 

О
Н

 2
 

О
Н

 3
 

О
Н

 4
 

О
Н

 5
 

О
Н

 6
 

О
Н

 7
 

О
Н

 8
 

О
Н

 9
 

О
Н

 1
0
 

О
Н

 1
1
 

О
Н

 1
2
 

О
Н

 1
3
 

О
Н

 1
4
 

О
Н

 1
5
 

Жалпы білім беретін пәндер циклі 

Таңдау  компоненті бойынша 

D1  
Құқық және 
сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы 
мәдениет негіздері 
 

Аталған пән мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың 
негізгі ұғымдар дағдыларын қалыптастыру мақсатында 
оқытылады; ҚР конституциялық құқығының негіздерін; 
Қазақстандағы құқық қорғау органдары мен соттары; 
Қазақстандағы мемлекеттік органдар; ҚР әкімшілік 
құқығының негіздерін; Қазақстандағы азаматтық және 

отбасы құқығының негіздері; студенттерде сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

      +    + +   + 

D2  
 
 
Қолданбалы  бизнес 
 

Курс өткізу нарығын талдау әдістерін зерделеуді, өнімді 
сипаттауды, өндірістік жоспарды әзірлеуді және 
ұсынуды, маркетинг жоспарын және ұйымдастыру 
жоспарын әзірлеуді және ұсынуды, қаржы жоспарын 
әзірлеуді және ұсынуды қамтитын бизнес-жоспар құру 
дағдыларын қалыптастыруға арналған; Студенттерді 

қолданбалы бизнес негіздерімен таныстырады. Курс жас 
ұрпақтың инновациялық мінез-құлқының 
дүниетанымдық негізін қалыптастыруға бағытталған, 
сондай-ақ кәсіпкерлік қызмет пен көшбасшылықтың 
практикалық дағдыларын, инновацияларды қабылдауды 
қалыптастырады. 

         +  +   + 

D3  
Экология және 

тіршілік қауіпсіздік 
негіздері 
 

Курс қоғам мен табиғат дамуының негіздері туралы, 
табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың қазіргі 

заманғы тәсілдері туралы, өмір сүру қауіпсіздігін 
құқықтық реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау 
және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау туралы 
білімді қалыптастыру мақсатында оқытылады. Ол тірі 
организмдер популяцияларының жай-күйімен, 
экожүйелердің бұзылу дәрежесімен, тірі организмдердің 
қауымдастықтағы өзара әрекеттесу механизмдерімен 
таныстырады 

          + +   + 

Базалық пәндер циклы 

ЖОО компоненті 

D4 Саясат теориясы Осы курс шеңберінде саяси құбылыстар мен процестер; 
билік пен билік қатынастары; саяси жүйе мен оның 

 +    +           
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негізгі институттары қорытындыланады, Қазіргі 
Қазақстандағы саяси процестердің ерекшелігі 

түсіндіріледі. 

 

 

6 

D5 Саяси ілімдер 
тарихы 
 

Осы курс шеңберінде саяси ілімдердің 
эпистемологиялық және аксиологиялық аспектілері 
айқындалады; білім алушылардың Талдамалық ойлауы 

дамиды, ойшылдар мен ғалымдардың классикалық 
еңбектері зерделенеді. Саяси мәтіндерді талдау 
дағдылары қалыптасады. 

 

 

 

6 

+ +              

D6 Саяси жүйелер және 
режимдер 

Бұл курс саяси жүйені, оның белгілерін, типологиясын, 
функцияларын, саяси жүйе мен азаматтық қоғамның 

өзара байланысын; демократиялық және демократиялық 
емес режимдердің жұмыс істеу принциптерін талдауға 
арналған; курс шеңберінде қазіргі заманғы саяси 
жүйелерге салыстырмалы талдау беріледі. 

 

 

5 

+   +            

D7 Әлемдік саяси 
процесс 

Осы пән аясында жаһандық даму және жаңа тарихи 
шындық контекстіндегі қазіргі әлемдік саяси процестің 
дамуының маңызды аспектілері жалпыланады. қазіргі 

әлемдік процестің қарама-қайшылықтарды шешу, 
біртұтас, өзара байланысты және өзара тәуелді әлемді, 
халықаралық қатынастардың жаңа жүйесін, жаңа әлемдік 
тәртіпті қалыптастыру контекстіндегі тенденцияларын 
талдайды. 

 

 

5 

+ +              

D8 Халықаралық 
қатынастар 
теориясы мен 

тәжірибесі 
 
 
 

Бұл курс халықаралық қатынастар туралы теориялық 
білімнің ерекшеліктерін зерттей отырып, халықаралық 
қатынастарды зерттеуде қалыптасқан негізгі теориялық 

бағыттарды талдауға арналған; халықаралық қатынастар 
теориясындағы заңдылықтардың сипаты мен мазмұнын; 
әртүрлі мемлекеттердің халықаралық саясат мәселелерін 
зерттеуде қолданылатын негізгі әдістер. 

 

 

5 

+     +          

D9 Саяси даму және 
модернизация 
 

Осы курс шеңберінде саяси жаңғырту саяси талдаудың 
объектісі ретінде зерделенеді; даму және саяси жаңғырту 
теориясындағы әртүрлі зерттеу тәсілдері қаралады; саяси 

жаңғыртудың типтері, кезеңдері мен фазалары 
сипатталады. 

 

 

5 

+ +              

D10 Саяси партиялар 
және партиялық 
жүйелер 

Оқу курсы саяси партияның идеясын саяси жүйенің 
негізгі институттарының бірі ретінде қарастырады; 
партиялардың қазіргі заманғы теорияларын, олардың 
типологиясын және функцияларын зерттейді; партиялық 

5   + +            
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жүйелер теориясы мен практикасын, олардың жіктелуін 
және жұмыс істеу принциптерін зерттейді; Қазақстан 

Республикасының партиялық жүйесінің ерекшеліктерін 
түсіндіреді. 

D11 Саяси мәдениет 
және идеология 

Оқу пәннің шеңберінде саяси мәдениет пен идеология 
туралы ең маңызды саяси құбылыстар ретінде жүйелі 
ғылыми идеялар қалыптасады; олардың өзара қарым-
қатынасы мен саясаттың өзара тәуелділігі анықталды; 
олардың жұмыс істеуі мен дамуының негізгі үрдістерін 

және үлгілерін айқындайды. 

4   +   +          

D12 Геосаясат және 
саяси география 

Курс геосаясатты саяси тактика мен ғылыми әдіснама 
құндылықтарын біріктіретін гуманитарлық пән ретінде 
қарастырады; геостратегия, географиялық статика, саяси-
географиялық және геосаяси динамика мәселелері, 
сондай-ақ саяси шындықтардың динамикасы мен 
мемлекет қайраткерлерінің жасампаздық ерік-жігері, 
олардың күшті ерік-жігері мен әлемді өзгерту әрекеттері 

қарастырылады. 

6  +   +           

D13 Қазақстан 
Республикасының 
ішкі және сыртқы 
саясаты 

Бұл курс Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы 
саясатының негізгі кезеңдері мен бағыттарын талдауға 
арналған. Оқу курсында Қазақстан Республикасының 
ішкі және сыртқы саясатының негізгі стратегиялары 
анықталады. Зерттеу барысында қазіргі кезеңдегі 
Қазақстанның сыртқы саясатының тұжырымдамалары 

игерілуде. 

4  + + 

 

 +           

Негізгі пәндер циклы 

Таңдау компоненті 

 

 

D14 

 

Саяси антропология 
 

Курстың мақсаты қазіргі заманғы қоғамдық - саяси 
процестерді саяси-антропологиялық тұрғыдан бағалау 
және билік проблемасына, қазіргі саясатқа және қазіргі 

Қазақстанның саяси болмысын талдауда саяси-
антропологиялық тәсілді пайдаланудың өнімділігіне 
саяси-антропологиялық көзқарастың ерекшеліктері 
болып табылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 +         +     

 
Қоғамдық-саяси 
пәндерді оқыту 

әдістемесі 
 

Пәнді оқытудың мақсаты саяси пәндерді оқыту 
әдістемесінің ғылымның теориялық-әдіснамалық 
негіздерін анықтау; оқу процесін ұйымдастыру 

нысандары; оқыту әдістерін жіктеу; Оқыту құралдары; 
оқыту технологиялары; білім беру жүйесіндегі заманауи 
инновациялық процестер; білім беру процесі үшін оқу-
әдістемелік құжаттаманы дайындау мәселелері болып 
табылады. 

  +    +      +   

Саяси билік 
 

Пәннің мақсаты саяси билік құбылысын зерттеу болып 
табылады, ол "саяси билік" ұғымын, биліктің субъектісі 
мен объектісін, оның түрлерін, принциптерін, 

 +            +  
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формаларын, ресурстарын, "Саяси билік" және 
"оппозиция" ұғымдарының арақатынасын, билікті жүзеге 

асырудың құрылымын, шығу тегін, нысандары мен 
әдістері мен технологияларын сипаттайды. Нақты билік 
институттары мен қатынастарды талдау; саяси билік 
институттарына салыстырмалы талдау жасалады. 

 

 

5 

 

D15 

 

Қазақстанның 
қоғамдық-саяси 
ойлары 

 

Бұл курс қазақ зиялыларының аса көрнекті өкілдері мен 
қазіргі саяси қайраткерлерінің аса бай рухани мәдениеті 
мен саяси-тарихи мұрасының материалдарында оның 

тарихи дамуының ұзақ кезеңіндегі қазақ халқының саяси 
ойының бастаулары мен эволюциясын зерделеуге 
арналған. 
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+          +     

Қазіргі саяси 
ғылымның маңызды 
мәселелері 
 

 

Курс Қазіргі саясаттанудағы негізгі зерттеу 
стратегиялары мен әдіснамалық дилеммаларды 
зерттеуге, қазіргі шетелдік саяси ғылымдағы 
парадигмалар мен тұжырымдамаларды талдауға 

арналған. 

+    +           

Саяси тарих 
 

Еуропа, Америка және шығыс елдерінің жаңа және 
қазіргі кезеңдегі саяси және әлеуметтік-экономикалық 
дамуын қорытындылау. Оқу пәні аясында әр түрлі 
елдердің саяси процестерінің даму заңдылықтары 
қарастырылады; тарих пен саясаттың өзара байланысы 
мәселелеріне баса назар аудара отырып, олардың саяси 
болмысының динамикасын талдау. 

  +   +          

 

 

 

 

D16 

 

Саяси дискурс 
 

Курс саясатты сөйлеудің өзара әрекеттесу саласы, саяси 

дискурстың түсінігі мен мәні ретінде зерттеуге арналған. 

Курста саяси дискурстың сипаттамасы, оның құрылымы 

және тиімділік өлшемдері берілген. 

 

 

 

 

 

5 

 +      +        

Академиялық хат: 

әдіснамасы мен 
тәжірибесі 
 
 

Бұл курс әртүрлі академиялық жанрларда, соның ішінде 

шолу, гранттарға өтінім, ғылыми баяндама, ғылыми 
мақала және тезис сияқты ережелер мен процедураларды 
дәйектілікпен сипаттайды. Ғылыми мәтіндерді жазу 
әдістемесі қарастырылады: ғылыми мақала, эссе, 
диссертация, диссертация, ғылыми жоба. Аннотация 
жазу және презентация дайындау үшін ережелер 
белгіленген. 

 +            +  

Мамандыққа кіріспе 

 

Пәннің мақсаты саясаттану пәндерінің барлық кешенін 

зерделеумен байланысты болашақ саясаттанушы 
мамандығы саласында базалық және бейіндеуші білімі 
бар саясаттанушы маманның кәсіби қызметінің 
ерекшелігін зерделеу болып табылады. 

+            +   

 Саясат және дін 
 

Пәннің мақсаты студенттердің адамзаттың саяси 
тарихындағы діннің рөлі, діннің әлемдік саясатқа әсері, 
мемлекеттік-конфессиялық қатынастардың заманауи 

   +        +     
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D17 

 

 

 

 

 

 

модельдері туралы, халықаралық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етудегі діни фактордың рөлі туралы 

түсініктерін жалпылау және нақтылау болып табылады. 

 

 

 

 

5 

Этносаясаттану 
 

Әр түрлі этникалық құбылыстарды зерттеу; олардың 
негізгі тұжырымдамалары мен негізгі теориялық 
тәсілдерін анықтау; этносаяси қақтығыстардың 
салаларын, олардың алғышарттарын, факторларын, 
алдын алу тетіктерін және оларды шешу жолдарын 
талдау. 

  +        +     

Халықаралық және 
ұлттық қауіпсіздік 
 

Курс халықаралық және Ұлттық қауіпсіздік мәселелерін 
және оның даму ерекшеліктерін талдауға арналған. 
Қазіргі халықаралық және ұлттық қауіпсіздіктің 
сипаттамалары зерттелуде. 

  +    +     +    

 

 

 

D18 

 

Сайлау жүйелер 
және электоралды 
үрдіс 
 
 

Пән шеңберінде сайлау жүйелерінің түрлері 
қарастырылады; демократиялық саяси жүйедегі 
сайлаудың рөлін зерделеу; сайлау тарихы; шет елдердің 
сайлау жүйесінің ерекшеліктері, Қазақстандағы қазіргі 
сайлау процесінің негізгі сипаттамалары. 

 

 

 

 

 

5 

   + +           

Парламентаризм: 

теориясы, тарихы 
және тәжірибесі 
 
 

Парламентаризм институтының даму тарихын сипаттау; 

парламенттік құрылымның негізгі принциптерін, қазіргі 
мемлекеттерде парламентаризм идеяларын жүзеге асыру 
мәселелерін талдау. 

   + +           

Жергілікті 
мемлекеттік 
басқару және өзін-

өзі басқару 

Пән шеңберінде жергілікті мемлекеттік басқару мен өзін-
өзі басқарудың ерекшеліктері қарастырылады, 
азаматтардың өзін-өзі басқаруға қатысу деңгейі, 

Қазақстан Республикасында жергілікті басқаруды 
қалыптастыру айқындалады. 

    + + +         

 

 

D19 

 

Қазақстандағы 
гендерлік саясат 
 
 

Пәннің мақсаты әлемдегі, сондай-ақ Қазақстандағы ерлер 
мен әйелдердің құқықтары, мәртебелері мен рөлдері 
туралы ақпаратты зерделеу болып табылады; әлеуметтік-
саяси өмірдің әртүрлі салаларында өзін-өзі жүзеге асыру 
мүмкіндіктері, жынысына байланысты емес, теңдей 
саясатты қалыптастыруға және бекітуге бағытталған 

гендерлік тәсіл қолданылады. 

 

 

 

 

 

 +            +  

Қазақстандағы 
әлеуметтік саясат 
 

Әлеуметтік саясатты мемлекеттік қызмет саласы, әл-
ауқат мемлекеттерінің теориясы ретінде зерттеу. Әйелдер 
мен балаларға қатысты Қазақстанның әлеуметтік 
саясатын, мүмкіндігі шектеулі адамдарға қатысты 
әлеуметтік саясатты қарастыру. 

 + +    +         
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Посткеңестік 
мемлекеттердегі 

отбасы, ата-ана 
және бала саясаты 

Пән аясында Неке және отбасы әлеуметтануының тарихы 
мен теориясы бойынша материалдар қарастырылады. 

Неке және отбасы әлеуметтануының қалыптасуы мен 
дамуына үлес қосқан Еуропаның, АҚШ-тың, Ресейдің, 
Шығыс Азия аймағының әлеуметтік философтары мен 
ғалымдары туралы өмірбаяндық ақпарат зерттелуде. 

5                

 

 

D20 

 

Демократияның 
теориясы мен 
тәжірибесі 

 

Курс студенттерде демократия, тарих пен оның даму 
тәжірибесі және ғаламдық саясаттың даму 
жағдайларында демократизация жолдары мен замануи 

кезеңдеріне демократиялық өту теориялары жөнінде 
ғылымдық білімнің қалыптасуына бағдарланған. 
Демократия даму мәселелері заманауи мемлекеттердің 
демократиялық басқару тәжірибесі аясында 
қарастырылады. 

 

 

 

 

 

7 

 + +    +         

Саяси транзитология Осы курс шеңберінде транзитология саяси ғылымның 
арнайы саласы ретінде зерделенеді; саяси транзиттің 
құрылымдық компоненттері мен мақсаттары зерделенеді; 

қазіргі заманғы транзитологиядағы демократияның 
тұжырымдамалануын сипаттау. 

 +  +   +         

Саяси жаһандану 
және саяси 
аймақтану 
 

Пәннің мақсаты-саяси аймақтанудың теориялық 

негіздерін зерттеу; аймақтандыру моделін салыстыру. 

Аймақтық саяси процесті және "орталық-

аймақтар"жүйесінің саяси-тарихи дамуын талдау. 

 

 +  +   +         

D21 

 

 
 
БАҚ және саясат 
 

Курстың мақсаты демократияның саяси теориясымен 
байланысты негізгі мәселелерді игеру, бұқаралық 
ақпарат құралдары мен бұқаралық ақпарат құралдарын, 
теориялық және әдіснамалық перспективадағы БАҚ 
салыстырмалы зерттеулерін зерттеу. 

 

 

 

 

 

 

5 

 +      +        

Мемлекеттің 

ақпараттық 
саясатындағы IT 
технологияларды 
қолдану 
 

Бұл курс негізінде мемлекетіміздің ақпараттық 

саясатында заманауи ақпараттық технологияларды 
қолданудың білімдері мен дағдылары қалыптастыру 
қарастырылады. Пәннің құрылымы мен мазмұны 
студенттерге жаңа ақпараттық технологиялар 
саласындағы қазіргі тенденциялардың толық бейнесін, 
олардың қоғамның әртүрлі салаларына әсерін, 
мемлекеттің бұқаралық коммуникация процестерін және 
ақпараттық саясатты өзгертуін түсіндіреді 

        + + +     

Саяси 
коммуникациялар 
 

Қоғамның ақпараттық қауіпсіздігі мемлекеттік 
ақпараттық саясаттың негізі болып табылатындығын 
анықтаңыз. Мемлекеттік ақпараттық саясатты, оның 
анықтамасын, мәнін түсіну. Әр түрлі философиялық 
мектептердің өкілдеріне "қауіпсіздік" ұғымын беріңіз. 

     +  + + +      
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D22 

 

Cаяси психология 
 

Курс жеке елдерде де, әлемдік қоғамдастықта да 
адамдардың бірлескен өмірін ұйымдастырудың көзі мен 

тетігі ретінде билік қатынастарының психологиялық 
факторларын талдауға арналған. 

 

 

 

 

 

5 

     + +        + 

Саяси 
конфликтология 
және саяси медиация 
 
 

Жанжалдардың пайда болу, алдын алу және шешу 
процестерін түсіну. Келіссөздер процесінің 
технологиясын зерттеу. Жанжалдарды қалай шешуге 
болатынын біліңіз. 

   +   +         

Саяси имиджелогия 
және PR 
 
 

Бұл курстың мақсаты-имиджологияның негізгі 
категорияларын, ғылым ретінде түсініктерін, имидж 
туралы қазіргі заманғы идеяларды, оның қоғаммен 
байланыс саласындағы мамандардың жұмысындағы рөлі 
мен маңыздылығын анықтау. Имиджологияның 
дамуының негізгі кезеңдерін ғылым ретінде жіктеңіз. 

   +  +          

D23 

 

Саяси элитология 

және саяси 
көшбасшылық 
 

Бұл пәнді оқу кезінде студенттер саяси 

көшбасшылықтың құрылымы, функциялары мен 
тетіктері, оның әлеуметтік-саяси жүйенің тұрақтылығын, 
қоғамның тұтастығын және оның сәтті дамуын 
қамтамасыз етудегі рөлі туралы тұтас түсінік 
қалыптастырады. Сондай-ақ, оқу курсы аясында саяси ой 
тарихындағы элиталардың проблемалары, қазіргі 
элитологияның теориялық тұжырымдамалары, 
қалыптасуды және жұмыс істеуді қамтамасыз ететін 

әлеуметтік, экономикалық, саяси, құқықтық, моральдық 
негіздер сипатталған. 

 

 

 

 

 

 

 

5 

   +  +          

Қазақстан 
Республикасындағы 
мемлекеттік қызмет 
жүйесі 
 

Мемлекеттік қызметтің мақсаты мен міндеттерін, 
мемлекеттік қызметшілердің құқықтық жағдайын, 
мемлекеттік қызметке кіру мәселелерін, оқуды 
аяқтағаннан кейін мемлекеттік қызметті өткеру 
мүмкіндіктерін зерделеу. 

 +    +          

Саяси маркетинг 
 

Курстың мақсаты теориялық және қолданбалы 

саясаттану, Маркетингтік коммуникациялар, әлеуметтік 

бағдарламалау, социолингвистика, дискурс-талдау және 

саяси маркетингтің басқа да заманауи мәселелері 

саласындағы соңғы зерттеулерді қарастыру. 

   +  +          

Кәсіби пәндер циклы 

ЖОО компоненті 

D24 Қолданбалы 
саясаттану 

Курстың мақсаты теориялық модельдерді, әдіснамалық 
принциптерді, зерттеу әдістері мен рәсімдерін, сондай-ақ 
саяси технологияларды, практикалық қолдануға, саяси 

5 +            +   
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нәтижеге қол жеткізуге бағытталған нақты 
бағдарламалар мен ұсыныстарды қарастыру болып 

табылады. 

D25 Салыстырмалы 
саясаттану 

Оқу пәні саяси ғылымдар салаларының бірі ретінде 
салыстырмалы саяси ғылымға тән әдіснамалық 
ұстанымдар мен әдістемелік тәсілдер туралы идеяны, 
сонымен қатар, саяси құбылыстарды талдау және 
салыстыру үшін осы білімдерді пайдалану дағдыларын 
қалыптастырады. 

5     +        +   

D26 Саяси 
технологиялар және 
саяси консалтинг 
 

Пән аясында саяси технологиялар мен олардың түрлері, 
қазіргі саяси технологиялар және олардың саяси 
жүйедегі рөлі талданады; Саяси кеңес берудің тәсілдері 
мен нысандарын қарастыру. 

5    +    +        

D27 Саяси менеджмент Бұл курста заманауи қоғамдардағы басқару жүйелерін 
зерттеу теориялары мен әдістері сипатталған. Тәрбие 
студенттердің заманауи басқару теорияларының жүйелік 

білімдерін дамытуға, қоғамдық өмірдің саяси саласында 
басқарудың тиімділігін талдаудың сапалық және сандық 
әдістеріне бағытталған. 

5 +   + +           

 

 

 

Кәсіби пәндер циклы 

Таңдау компоненті 

D28 

 

Институционалды 
әлеуметтану 
 
 

Курстың мақсаты-белгілі бір қажеттіліктерді 
қанағаттандыруға ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік 
тәртіптің көбеюін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін 
әлеуметтік шындықтың тұрақты формаларын зерттеу: 
отбасы, мемлекет, дін, армия, білім беру институты және 
т. б. 

 

 

 

5 

 +        +      

Визуалды 
әлеуметтану 
 
 

Курстың бөлігі ретінде студенттердің визуальды 
диапазонын теориялық талдау әдіснамасы саласында 
кеңейтіліп, фотоматериалдардың (фотосуреттер, 
жарнамалар, бейне) аналитикалық түсіндіру дағдыларын 
дамытады. Әлеуметтік теңсіздікті, әлеуметтік топтарды, 
әлеуметтік процестерді көрнекі талдау жүзеге 
асырылады. 

       +  +      

D29 

 

Әлеуметтанулық 

онлайн-зерттеулерде 
IT-технологиялар 
 

Осы курстың шеңберінде заманауи, инновациялық 

зерттеу әдістері онлайн-сауалнама құралдары, қашықтан 
зерттеу, GPS навигациясы арқылы ұсынылады. Пәннің 
құрылымы мен мазмұны студенттерге АТ құралдарын 
пайдалану арқылы өзіндік зерттеу дағдыларын 
қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

 

 

5 

       + + +      

Ақпараттық 
қоғамның 

әлеуметтануы 

Осы курс аясында ақпараттық қоғамның негізгі 
тұжырымдамаларын игеру, компьютерлік революция, 

ақпараттық технологиялар мен әлеуметтік құрылымдағы, 

       + + +      
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 қоғам мәдениеті мен жеке мінез-құлық моделіндегі терең 
өзгерістер арасындағы байланысты қарастыру. 

D30 

 

Әлеуметтік 
ақпаратты өндеу 
және талдау 
әдістері (SPSS 
негізінде) 

Курс студенттерді ғылыми зерттеу процесінде 
статистикалық және математикалық әдістерді қолдануға 
үйретуге бағытталған. Курс "әлеуметтік ғылымдарға 
арналған статистикалық пакеттің" мүмкіндіктерін 
қолдана отырып, ақпаратты өңдеу және талдау әдістерін 
терең зерттеуді қамтиды. 

 

 

 

5 

       + + +      

Өрістік 
әлеуметтанулық 
зерттеулерді 
ұйымдастыру және 
жүргізу 
 
 

Осы курста социологияның сапалы және сандық 
әдістерін және олардың өзара қарым-қатынасын білу 
жүйеленген, осы әдістерді нақты дала зерттеулерінде 
қолданудың мүмкіндіктері және шектеулерімен танысу 
іске асады. 

  +     + +       

D31 

 

Әлеуметтанудағы 

сандық және 
сапалық әдістер 
 

Пәннің мақсаты-сандық және сапалық әлеуметтанулық 

зерттеулер аясында әлеуметтанулық деректерді 
жинаудың, талдаудың және ұсынудың процедуралық 
ерекшеліктерін қарастыру. 

 

5 

  +     +      +  

Қолданбалы 
әлеуметтанулық 
зерттеу әдіснамасы 
және стратегиясы 

Қазіргі әлеуметтанулық ойдың проблемалық өрісі 
дәйекті түрде қалай сипатталатынын қарастырыңыз, 
әлеуметтанудың кәсіп ретінде қалыптасу процесін 
талдаңыз. 

  +     +      +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. «Қолданбалы әлеуметтанулық зерттеулер» (MINOR) сертификаттау бағдарламасы 

Қолданбалы әлеуметтік зерттеулер 1-20 кредит 

Институционалдық әлеуметтану-5 кредит 

             Визуалды әлеуметтану-5 кредит 

Қолданбалы әлеуметтік зерттеулер 2-20 кредит 

Әлеуметтік Online зерттеулердегі IT технологиялар-5 кредит 
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Ақпараттық қоғам әлеуметтануы-5 кредит 

Қолданбалы әлеуметтанушылық зерттеулер 3-20 кредит 
Әлеуметтік ақпаратты өңдеу және талдау-5 кредит 

Өрістік әлеуметтанулық зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу – 5 кредит 

Қолданбалы әлеуметтік зерттеулер 4-20 кредит 

Қолданбалы әлеуметтік зерттеу әдістемесі мен стратегиясы-5 кредит 
Әлеуметтанудағы сандық және сапалық әдістер-5 кредит 

 

Cертификаттау 

бағдарламасы 

   Семестр      

1  2  3  4  5  6  7  

Қолданбалы 

әлеуметтанулық 

зерттеулер1 

     Институционалды 

әлеуметтану.  

Әлеуметтанулық онлайн-

зерттеулерде IT-технологиялар  

 

Қолданбалы 

әлеуметтанулық 

зерттеулер2 

     Визуалды әлеуметтану Ақпараттық қоғамның 

әлеуметтануы 

Қолданбалы 

әлеуметтанулық 

зерттеулер3 

     1.Әлеуметтік ақпаратты 

өңдеу және талдау әдістері 

(SPSS негізінде) 

2.Өрістік әлеуметтанулық 

зерттеулерді ұйымдастыру 

және жүргізу  

Әлеуметтік ақпаратты өңдеу 

және талдау 

Қолданбалы 

әлеуметтанулық 

зерттеулер4 

     1.Қолданбалы әлеуметтік 

зерттеу әдістемесі мен 

стратегиясы 

2.Әлеуметтанудағы сандық 

және сапалық әдістер 
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21. Оқыту және бағалау әдістерімен жоспарланған оқыту нәтижелерін келісу (ЖОН) 

ЖОН Модуль бойынша жоспарланған оқыту нәтижелері (ЖОН) Оқыту әдістері Бағалау әдістері 

ОН1 Саясат және саяси басқару теориясы туралы жүйелі білімін көрсетеді. Саяси басқарудың 
ғылыми негіздерін және мемлекеттік аппараттың практикалық тетіктерін 
қалыптастырады. 

іскерлік ойын міндетті шешу 

ОН2 Ол әр түрлі ұлттық-мемлекеттік, мәдени, тарихи контекстегі саяси басқарудың 

сипаттамаларын жеткілікті түсіну үшін, сондай-ақ саяси басқарудың және мемлекеттік 
қызметті ұйымдастырудың мәселелері бойынша қолданбалы зерттеулер жүргізу үшін 
қазіргі ғылым қолданатын ғылыми құралдарды құрастырады. 

жағдайды талдау эссе 

ОН3 Ол саяси құжаттарды, Қазақстан Республикасы бағдарламасының мемлекеттік 
стратегияларын талдайды, түсіндіреді және жинақтайды. Жан-жақты жаңғырту 
жағдайында Қазақстан Республикасының саяси дамуының стратегиялық мақсаттарын іске 
асырудың нысандары мен тетіктерін бағалайды. 

проблемалық лекция қорытындыны және ұсыныстарды 

әзірлеу 

ОН4 Саяси менеджмент пен саяси маркетингтің, партиялық басқарудың түрлі әдістері мен 
технологияларын жобалайды және тұжырымдайды. Саясат теориясының қалыптасу және 
эволюциялық процестерін, саяси процестің заңдылықтарын, оның бағыттары мен 
ерекшеліктерін талдайды; саяси билік құбылысын, саяси жүйе және саяси модернизация 
теориясын, саяси дамудың қазақстандық моделінің ерекшеліктерін түсіндіреді. 

жобалық оқыту презентация 

 

ОН5 Мемлекеттік және аймақтық саясат, жергілікті өзін-өзі басқару саласындағы өзекті 
мәселелерді шешу үшін саяси болжам жасаудың әртүрлі әдістерін есептейді, талдайды 

және рейтинг жасайды. Саяси басқаруды жақсарту үшін дұрыс саяси болжау 
ұсыныстарын қалыптастырады және қолданады. 

ойындық жобалау презентация 

 

ОН 6 Саяси қарым-қатынас әдістерін, саяси PR және кәсіби және әлеуметтік қызметте имидж 
жасаудың практикалық дағдыларын бағалайды және қолданады. Оқыту процесінде 
жинақталған практикалық тәжірибені өзгертеді және жетілдіреді, саяси маркетинг пен 
менеджменттің теориясы мен тәжірибесін, Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызмет жүйесінде оларды пайдалану технологияларын құрастырады. 

топтық тренинг  міндетті шешу 

ОН 7 Сыбайлас жемқорлық мінез-құлыққа төзбеушілік, заңды және заңды құрметтеуді, кәсіби 
қоғамдастықта әрекет ететін корпоративтік этика қағидаларын сақтауды көрсетеді. 

кейс-стади 

 

сараптамалық есеп  

ОН 8 Ақпараттық сауаттылықты, саясаттану дамуының жаңа тенденциялары туралы білім алу 
үшін жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологиялармен жұмыс істей білуді 
меңгереді. Қоғамдық, саяси және кәсіби салаларға қатысу үшін цифрлық құрылғылар мен 

желілік технологиялар арқылы ақпаратты қауіпсіз және ақылды түрде басқаруға, түсінуге, 
біріктіруге, бөлісуге, бағалауға, жасауға және қол жеткізуге қабілетті. 

миға шабуыл 

 

коллоквиум 

 

ОН 9 Мемлекеттік саясаттағы ІТ-технологиялардың мазмұны бойынша білімдерін жаңғыртады; 
саяси коммуникациялар саласындағы басқару шешімдерін бағалау және іске асыру, 
мемлекеттің ақпараттық саясатын зерделеу саласындағы сараптамалық ұсыныстарды 
тұжырымдау, саяси шындықты талдау әдістемесінде ІТ технологияларды қолдану және 
мемлекеттік бағдарламалар мен стратегияларды іске асыру дағдылары. 

жобалық оқыту презентация 

 

ОН 10 Жаңа цифрлық шындықта зерттеу әдістемесіне ие; цифрлық мүмкіндіктерді пайдалануды 
ескере отырып, саяси талдау үшін эмпирикалық социологиялық зерттеулерді 

пікірсайыс ауызша сөз сөйлеу 
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ұйымдастыру мен жүргізуді жобалайды және жүзеге асырады. Мәліметтерді жинау 
әдістерін таңдауды біледі; компьютерлік технологияны қолдану негізінде эмпирикалық 

зерттеулердің нәтижелерін өңдеу және талдау. ІТ-технологияларды қолдану нәтижесінде 
алынған зерттеуге қатысты ақпаратты сыни тұрғыдан бағалайды. Алған білімін ғылыми 
емес білімнен ажыратып, дәрежелейді. Ол оқу процесінде алынған ғылыми-зерттеу 
саласындағы практикалық қызмет тәжірибесін өзгертеді және жетілдіреді. 

 

ОН 11 Ұлттық тарихқа, рухани мәдениетке, тарихи мұраға деген құрметті көрсетеді. Онда 
экологиялық мәдениет, қазақстандық патриотизм сезімі және атамекенге деген мақтаныш 
сезімі бар. 

интерактивті лекция тест 

ОН 12 Өзінің кәсіби және әлеуметтік қызметінде қазіргі қоғамның бәсекеге қабілеттілігі, 
прагматизм, өзара түсіністік, толеранттылық және демократиялық құндылықтардың 
басымдықтары бойынша өзінің азаматтық ұстанымын жаңғыртады. 

диалог міндетті шешу  

ОН 13 Теориялық және қолданбалы білімдерін болашақ кәсіби және әлеуметтік қызметте 
қолдану мен жетілдіруге бағыттылығын қалыптастырады. Саяси тәжірибеде 
шығармашылық ойлау мен шығармашылық көзқарасты жүзеге асырады; үлкен көлемдегі 
теориялық және қолданбалы ақпаратты талдайды, түсіндіреді және қорытындылайды. 

топтық талқылау ауызша сөз сөйлеу 

ОН 14 Кез келген келіп түскен ақпаратты сыни тұрғыдан бағалайды және оны ғылыми еместен 
ажырата отырып, қажетті білімді таниды. 

жобалық оқыту презентация 

 

ОН 15 Зияткерлік пен эрудицияны, өзін-өзі жетілдіруге ұмтылуды және сыни ойлауды, 
азаматтық пен патриотизмді, жаһандық және өңірлік сын-қатерлерге бейімделуді 
көрсетеді. 

дискуссия  жоба 
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22. Түлектің моделі  

Түлектің атрибуттары:  
- Саяси үдерісті ғылыми қамтамасыз ету саласындағы жоғары кәсібилік 

- Зияткерлік және эрудиция 

- Жаһандық және өңірлік сын-тегеуріндерге бейімделу 

- Өзін-өзі жетілдіру 
- Сыни ойлау 

- Азаматтық және патриотизм 

- Академиялық адалдық қағидалары мен мәдениетінің маңызын түсіну 
 

 
Құзыреттілік түрлері Құзыреттердің сипаттамасы 

1. Мінез-құлық дағдылары және жеке 

қасиеттер (Soft skills). 

 

- ойлау мәдениеті, ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдау, мақсат қою және оған жету құралдарын таңдау қабілеті бар; 
- қоғамда қабылданған моральдық-құқықтық нормалар негізінде әлеуметтік өзара әрекеттесу, басқа мәдениетке төзімділік қабілеті 

бар; ынтымақтасуға және жанжалдарды шешуге дайын болу; әлеуметтік мобильділікке; 
- академиялық адалдық принциптері мен мәдениетіне құрметпен қарауды және осы принциптерді кәсіби қызметте қолдана білуді 

көрсетеді; 
- кәсіби саясаттанушының тұлғалық қасиеттерін: интеллектуалдық пен эрудицияны, өзін-өзі жетілдіруге және сыни ойлауға 

ұмтылуды, азаматтық пен патриотизмді, жаһандық және аймақтық сын-қатерлерге бейімделуді тәрбиелейді; 
- кәсіби қызметінде ғылыми көзқарас пен азаматтықты жүзеге асырады; дамудың қазақстандық моделін қалыптастыруда белсенді 

саяси ұстанымды қалыптастырады 
- өзінің кәсіби қызметінде қазіргі қоғамның бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, өзара түсіністік, толеранттылық, демократиялық 

құндылықтардың басымдықтары бойынша белсенді азаматтық ұстанымды жаңғыртады 
 

2. Сандық құзыреттер (Digital skills). - интернет-ресурстарды, оның серверлері мен браузерлерін, соның ішінде бұлтты сақтауды және компьютерлік сауаттылықтың 
басқа құралдарын пайдалануды біледі; 

- мәтіндермен, графикалық және кестелік мәліметтермен жұмыс істеуге арналған негізгі бағдарламалық қамтамасыз етуді иеленеді; 
-электрондық мәліметтер қорынан және интернет көздерінен материал жинауға қабілетті; 
- мамандандырылған компьютерлік бағдарламаларда бастапқы зерттеу мәліметтерін өңдеу әдістемесі мен технологиясын біледі 

және қолданады; 
- медиасауаттылық негіздерін, цифрлық ортада қарым-қатынас этикасы мен нормаларын, ақпараттық қауіпсіздік ережелерін және 

электрондық ақпаратты қорғау жолдарын біледі 

 






