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МАЗМҰНЫ 

 

1. МАМАНДЫҚ БОЙЫНША ТҮСУ ЕМТИХАНЫНЫҢ  

МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

  

 Емтихан мақсаты - білім деңгейін, ой-пікірлерді айқын және дәйекті түрде 

баяндай білу, сонымен қатар, PhD докторантурада оқуға және «халықаралық қатынастар 

саласындағы философия Докторы (PhD)» академиялық дәрежесін алуға қажетті  

«халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша емтихан тапсырушылардың 

сараптамалық қабілеттіліктерін анықтау.  

 Түсу емтиханының түрі - аралас жазбаша-ауызша емтихан. Емтихан тапсырушы 

емтихан билетіндегі сұрақтарға өз жауаптарын жауап парақтарына жазады, емтихан 

комиссиясына ауызша жауап береді. Апелляция жағдайында жауап парағында жазылған 

жазбалар қарастырудың негізі болып табылады.  

 

2. PhD ДОКТОРАНТУРАҒА ТҮСУШІЛЕРДІҢ ДАЙЫНДЫҚ ДЕҢГЕЙЛЕРІНЕ 

ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 

 Үміткерлер халықаралық қатынастар тарихы, әлемдік саясаттың қазіргі мәселелері 

және Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты және дипломатиясының концептуалды 

ережелері бойынша жақсы және терең білімдерін көрсетулері керек. Сонымен бірге,  

емтихан тапсырушының назары ҚР-ның халықаралық қызметінің келісім-шарттық-

құқықтық негізін және халықаралық әмбебап құжаттарды талдауға бағытталуы қажет.  

 Аталған мамандықтың оқу мақсаттары мен міндеттерін ескере отырып, берілген 

бағдарлама PhD докторантурада оқуға үміткерлердің халықаралық қатынастар жүйесін 

және қазіргі сыртқысаяси мәселелерді біртұтас түсіну қабілеттіліктерін айқындауға көңіл 

бөледі.  

 «6D020200 - Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша PhD докторантураға  

түсушілер: 

 - заманауи білім және халықаралық қатынастар саласындағы ғылыми зерттеулердің 

даму тенденциялары жөніндегі түсініктерге ие болу;  

 - іргелі ғылыми дайындыққа ие болу; 

 - халықаралық қатынастар саласын зерттеудің жүйелі түсінігіне ие болу; 

 - аймақтық және жаһандық дамудың өзекті мәселелерінің мәнін түсіну; 

 - дипломатиялық хаттама және кәсіби этиканың негізгі ережелерін білу керек. 

 - теориялық және фактілік материалды сараптау; 

 - халықаралық қатынастардың жаңа және күрделі үрдістерін сыни сараптау, 

бағалау және салыстыру қабілетіне ие болу. 

 - халықаралық және сыртқысаяси оқиғаларды болжаудың ғылыми сараптау; 

 - сараптамалық ғылыми қызмет; 

 - ғылыми және сыни ойлау, өз пікірлерін ауызша және жазбаша түрде дұрыс және 

логикалық құрастыру дағдысына ие болу.   

 

3. ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПРЕРЕКВИЗИТТЕРІ 

 - Халықаралық қатынастардың өзекті мәселелері 

 - Халықаралық қатынастар теориясы 

 - Жаһандану үрдісі және халықаралық қатынастар 

 

 

 

 

 



4. ЕМТИХАН ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ 

 

«Халықаралық қатынастардың өзекті мәселелері» пәні 

 

1. Әлемдік саясаттың детерминанттары 

Саяси дамудағы тенденциялар мен заңның ара-қатынасы. Дивергенция, 

конвергенция, интеграция, дезинтеграция, параллелизм өзара байланысты даму тәсілдері 

ретінде.   

Демократизация әлемдік саяси үрдістің маңызды факторы ретінде. Демократизация, 

оның субъектілері және оған ықпал ететін факторлардың детерминациясы мәселелері. 

Байланыс, ақпарат және транспорт құралдары дамуының қазіргі саяси үрдістерге  ықпалы.  

Ынтымақтастық және кооперацияға негізделген жүйелердің құрылуы. Әр түрлі 

мәдениеттер, діндер, нанымдар, өмір сүру образдарының үйлесімді өмір сүру мәселелері. 

Әлемдік интеграцияны тежейтін факторлар. Қырғи-қабақ соғысы кезіндегі коалициялар 

дезинтеграциясы. Деполяризация үрдісі. Кең тарап келе жатқан полицентризм. 

Десателлизация. Плюрализм қоғамды халықаралық ұйымдастыру белгілерінің бірі 

ретінде.  

Экономикалық қорғау және игіліктерді бөлістірудің саяси мәселелері. Саяси 

үрдістердегі экономикалық трансұлттылық.  

 

2. Әлемдік саяси үрдістердегі өзара әрекеттілік, тәуелділік, өзара тәуелділік 

Түсініктер ұғымы. Өзара әрекеттіліктегі геосяси факторлардың рөлі. Тәуелділік 

түрлерінің өзгеруі. Объективті факторлар және оларды субъективті бағалау мүмкіндіктері. 

Өзара тәуелділіктің интеграция, интернационализм, экономикалық национализм және 

дамудың ұлттық стратегиясымен байланысы. Ірі және кіші елдер мәселелері. Объективті 

және субъективті өзара тәуелділік. "Біз-олар" қатынастарын жоюдағы өзара тәуелділік 

динамикасы. Ұжымдық өзара тәуелділіктің талаптары.  

Олигосаяси жүйелердің өзара тәуелділік жағдайындағы ынтымақтастығы.   Әлемдік 

саяси үрдістердегі дүмпу әсері. Гегемония және онсыз жағдайдағы  ынтымақтастық. Ішкі 

және сыртқы факторлар; оларды анықтаудағы қысым жасау топтары. Ынтымақтастық 

және күштеуді таңдау мәселелері. Бейбітшілік және соғыс мүмкіндігі. Өзара тәуелді 

әлемдегі режимдердің қызметі. Ынтымақтастықты орнатудағы халықаралық режимдердің 

рөлі. Әлемдік жүйелі үрдіспен тәуелділіктің туындауы. Тәуелділік -  халықаралық 

қатынастардың ерекше сипаты. Отаршылдық тәуелділікті ауыстыру ретіндегі тәуелділік 

теориясы.  

 

3. Әлемдік экономика және халықаралық саясаттың өзара әрекеттілігі 

Мемлекеттер арасында күш және игіліктерді бөлістірудегі нарық және 

экономикалық факторладың рөлі. Нарықтық экономиканың бейбітшілік және соғыс 

мәселелері, халықаралық саяси қатынастарға ықпалы. Әлемдік экономикалық тәртіп және 

оның халықаралық қатынастар жүйесіне ықпалы. Халықаралық еңбек бөлінісі және 

әлемдік  экономикалық және саяси тәртіп. Әлемдік нарық және капиталистік жүйе. 

Орталықтағы және перифириядағы экономикалық ұлтшылдықтың өсуі. Әлемдік саяси 

үрдістегі биліктің экстенсивті монополиясы.  

Әлемдік саяси үрдістегі әлеуметтік, таптық, рулық мүдделер мен қақтығыстар. 

Қоғамды ішкі және халықаралық ұйымдастырудағы нарықтың рөлі, нарықтық 

экономиканың бейбітшілік және соғысқа ықпалы, экономикалық өсу және қоғамдар 

арасындағы игіліктерді бөлістірудегі нарықтың мәні мен мәселелері бойынша экономика 

және саясаттың өзара әрекеттілігінің үш тәсілі. Либерализм. Консервативтік (ұлтшылдық) 

перспектива. Социалистік (марксистік) тәсіл. Қазіргі әлемдік жүйе теориясы. 

Гегемониялық тұрақтылық теориясы.  

 



4. «Солтүстік – Оңтүстік» қатынастар мәселесі 

«Солтүстік» және «Оңтүстік» елдер дамуының теңсіздік айырмашылықтары. 

Ауқатты және кедей елдер. Олардың арасындағы жан басына шаққандағы өндірістегі 

алшақтықтар. Оңтүстік Азия, Африка және Латын Американың оңтүстік бөлігіндегі 

дамушы елдері. Ашаршылық, кедейшілік, аурулар себептері. Эпидемиялар және 

әлеуметтік қақтығыстар аймақтары. Кедейшілік және ЖИТС.  

«Жаһандық Солтүстік» және «жаһандық Оңтүстік» арасындағы айырмашылықтың 

себептері. Дамудың ішкі факторлары. Экономикалық дамудың неоклассикалық теориясы, 

«Ауқатты Солтүстік» және «Кедей Оңтүстік» арасындағы әлеуметтік-экономикалық 

алшақтық мәселелерін зерттеу жөніндегі неомарксизм және неореализм теориялары.  

Дамыған және дамушы елдер арасындағы алшақтықты жеңудегі халықаралық 

ұйымдардың рөлі. Гуманитарлық көмек. БҰҰ-ның өндірістік күштерді дамытуды 

ұзақмерзімді қолдау бағдарламасы.  Дамыған елдердің дамушы елдерге қолдау көрсету 

бойынша сыртқысаяси бағдарламалары. Қызыл Крест және Қызыл жарты ай 

ұйымдарының қызметі. Қайырымдылық.  

 

5. Демография және экология мәселелері 

Демография мәселелерінің халықаралық өзектіліктері. Қазіргі қоғамның 

демографиялық құрылымындағы жалпы өзгерістері. Дамыған және дамушы елдердің 

халық санындағы алшақтықтың өсуі. Дамыған және дамушы елдердің демогрфиялық 

саясатын сараптау. Дамушы елдердегі “демографиялық жарылыс”. Халықаралық 

қауымдастық және халық саны мәселелері. Демогрфиялық диспропорциялар және жаңа 

қақтығыстар.  

Халық миграциясы. Миграция және қалалардың өсуі. Еңбек ресурстарының дамушы 

елдерде шоғырлануының жоғарылауы. Әр түрлі елдердегі миграциялық саясат. Миграция, 

“саяси босқындар”, мәжбүрлі босқындар мәселесі. Әлеуметтік мәселер кешенінде 

имммиграцияның теріс қабылдануы. Трансшекаралық аймақтар және заңсыз миграция 

мәселелері. Заңсыз миграция және қауіпсіздік мәселесі.  

Қазіргі әлемнің экологиялық мәселелері. Қоршаған ортаны қорғау мәселесінің 

өзектілігі. Қоршаған ортаны қорғау бойынша БҰҰ бағдарламасы. Экологиялық мәселелер 

бойынша халықаралық конференциялар.  

 

6. Қазіргі әлемдегі этносаяси үрдістер 

Ұлт және ұлттық мүдделер, ұлттық қажеттіліктер. Этникалық және ұлттық сана- 

сезім. Әлемдік саяси үрдістегі ұлттардың, ұлттық мемлекеттер мен халықаралық 

институттардың өзара әрекеттілік мәселелері.  

Ұлтшылдық идеяға қатысты әртүрлі ұстанымдар. Ұлтшылдықтың түрлері мен 

пішіндерінің топтастырылуы. Ұлтжандылық. Ұлтшылдық, ұлтжандылық және шовинизм 

арасындағы айырмашылықтар. Қазіргі әлемдік саяси үрдістегі интернационализмнің орны 

мен рөлі. Космополитизм. Асыра ұлтшылдық. Интернационалды институттардың билік 

және құзыреттілік мәселесі.  

Аймақтану. Аймақтық ұйымдар санының өсуі. Аймақтық топтар өкілеттелігін 

күшейту мақсатында БҰҰ қызметін түбегейлі қайтақұрудың талаптары. Айқын 

аймақтылық көрінісінің сипаты жоқ аймақтардың дамуы. Федерализм. Федералистік 

қозғалыс. Әлемнің федералистік конституциясының жобасы. Федералистік жоспар. 

Әлемдік үкімет құру және оның құзыреттілік мәселесі. Сепаратизмнің елеулі элементтері. 

Трансұлтшылдық.   

 

7. Адам құқықтарын қорғау мәселесі 

Халықаралық құқықтың негізгі қағидасы ретіндегі адам құқықтары. Адам 

құқықтарының жалпыға ортақ декларациясы. Адам құқықтары жөніндегі  халықаралық 

пактілер. Пактілерге қатысушы мемлекеттердің адам құқықтарының орындалуын 



қадағалауы. Адам құқықтарын қорғау бойынша БҰҰ-ның қызметі. Адам құқықтары 

бойынша комиссия. Омбудсман. Еуропа Кеңесі, ЕҚЫҰ, ЕО қызметтеріндегі адам 

құқықтарын және адамның негізгі еркіндіктерін қорғаудың дискуссиялық мәселелері. 

Демократиялық мемлекеттегі өлім жазасын қолдану  мәселесі. Адам құқықтары мен 

еркіндіктерін қорғау ісіндегі үкіметтік емес ұйымдардың қызметі. Интернационализм 

үрдісінің адамның негізгі құқықтарына ықпалы. Адам құқықтары және халықаралық 

гуманитарлық құқық.  

 

8. Мораль және саясат 

Халықаралық қатынастардағы моральдың рөлі. Халықаралық қатынастардағы 

моральға релятивистік ұстаным. Халықаралық қатынастардағы моральдың рөлі жөніндегі 

либералдық мектеп. М.Р. Амстуцтың халықаралық қатынастардағы үш негізгі моральдық 

дәстүрі. Моральға қатысты скептицизм. Космополитизм, коммунитаризмнің негізгі 

сипаттары. Сыншылдық. Моральдық пародокс. 

Тәртіпті сақтаудың халықаралық саясаты. Жетекші саяси күштердің іргелі 

мүдделерінің уәждемесі. Даулы мәселелерді бейбіт реттеу және адам құқықтарын силау. 

Пацифизм. 

Халықаралық қатынастардағы құқық пен моральдың ара-қатынасы. Халықаралық 

мораль анықтамасының көптүрлілігі. Халықаралық моральдың негізгі императивтері. 

Әскери әрекеттерді қолдануға қатысты моральдық тәсілдер. Қарулы қақтығыстар 

жағдайындағы мораль мәселесі. «Гуманитарлық интервенция» мәселесі. Саяси  

интервенция. Гуманитарлық көмек және гуманитарлық ұйымдар. Халықаралық 

қатынастарды реттеудегі халықаралық-құқықтық және моральдық нормалардың бірлігі 

және өзара әрекеттілігі.  

 

9. Халықаралық қатынастарды құқықтық реттеу мәселесі 

Әлемдік саясаттың құқықтық құрамдас бөлігі. Халықаралық құқықтың қайнар-

көздері. Халықаралық әлеуметтік құқық. Халықаралық жеке құқық. Халықаралық 

құқықтың субъектілері. Мемлекеттік егеменділік идеясы. БҰҰ Қаулысындағы, 1970 

жылғы халықаралық құқық қағидалары жөніндегі Декларациядағы, 1975 жылғы ЕҚЫҚ-

ның Қорытынды актісіндегі халықаралық құқықтың негізгі қағидалары. Құқықтық 

нормалардың тиянақталған сипаты. Құқықтың институционалды сипаты. Құқықты 

қолданудың шектелген саласы. Құқықтық реттеумен көндіру құралдарын қолдану. 

Халықаралық Сот. Адам құқықтары жөніндегі Еуропалық Сот. Халықаралық әскери 

трибунал. Халықаралық қылмыстық трибунал. Соғыс заңдары және әдептері.  

Сыртқысаяси байланыстар және экономикалық ұйымдардың халықаралық-келісім-

шарттық тәжірибесі. Заңшығарушылықты үйлестіру және жақындастыру саласындағы 

халықаралық ұйымдар. Құқықтық реформа саласындағы қолдау көрсетудің халықаралық-

құқықтық негіздері.  

 

10. Ұлттық мүдделер және саяси шынайылықтар 

Адамның өмірлік іс әрекетінің әртүрлі салаларындағы мүдделердің пайда болуының 

ерекшелігі. Ұлттық мүдденің экономикалық, әлеуметтік-мәдени, геосаяси факторлары.   

Діни фактордың ықпалы. Ұлттық-мемлекеттік мүдденің негізгі құрамдас бөліктері. 

Ұлттық-мемлекеттік мүдделер жүйесіндегі басымдылықтар. Негізгі және екінші 

дәрежедегі мүдделер, негізгі ұлттық мүдделер.  

Қазіргі мемлекеттердің ұлттық-мемлекеттік мүдделер құрылымындағы ұлттық 

қауіпсіздігі. Сыртқы саясатты қалыптастырудың концептуалды модельдері. Ішкі, сыртқы 

және әлемдік саясаттың өзара байланыстылығы.  

АҚШ, Ресей, еуропалық, азиаттық және араб мемлекеттерінің сыртқы 

саясаттарындағы ұлттық-мемлекеттік мүдделердің көрініс түрлері.  

 



11. Әлемдік орталықтар және әлемдік саясаттағы жетекші елдер 

Даму және халықаралық қатынастардың жаңа әлеуметтік, саяси модельдері. 

Шынайы полицентризм бастауларындағы жаңа әлемдік тәртіптің құрылуы. 

“Мондиализм”, “еуропацентризм”, “еуразияшылдық”, “исламдық фундаментализм” 

доктриналарының идеологиялық тайталастығы. 

Халықаралық стратификация. Әлемдік саясаттағы ұлы державалардың рөлі. 

Халықаралық ұйымдардағы және әлемдік саясаттағы мемлекеттердің сыртқысаяси 

қызметі. Интеграцияның жаңа кезеңіндегі Еуропалық Қауымдастық. Трансатлантикалық 

қатынастардың трансформациясы. АҚШ - экономикалық, саяси және әскери салалардағы 

әлемдік көшбасшы. Қазіргі экономикалық өзара әрекеттілік жүйесіндегі НАФТА-ның 

рөлі. Аймақтың геосаясаты және аймақтық интеграция мәселелері. Латын Америкасы 

елдерінің ерекше мүдделері. Батыс жарты шарындағы бірыңғай сауда-экономикалық және 

инвестициялық кеңістіктің қалыптасуы.  

XXI ғасырдағы Азия рөлінің күшеюі. Мұсылмандық әлем. Ислам, демократия және 

нарықтық экономика. Халықаралық саясаттағы исламдық фактор. АТА-ның стратегиялық 

қауіпсіздігі. Корей жарты аралындағы жағдай. Ядролық қарудың таралу қатерлері. 

Аймақтық форумдағы қауіпсіздік мәселелеріндегі АСЕАН шекаралары.  

Әлемдік саясаттағы Ресей. Еуразиялық интеграция және ТМД. Еуразиялық геосаяси 

және экономикалық кеңістік. Орталық Азия кеңістігіндегі қауіпсіздік кепілі,   еуразиялық 

өркениеттің өзегі, геосаяси біртектілік, геоэкономикалық тұтастық, тепе-теңдік  ретіндегі 

Қазақстан.  

 

12. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі халықаралық мекемелер және 

үкіметаралық ұйымдар 

Экономикалық ұйымдар және топтар. Әлемдік экономикалық нарық және 

халықаралық экономикалық ұйымдар, олардың ерекшекліктері. Аймақтану мәселелері. 

Үкіметаралық және үкіметтік емес халықаралық экономикалық ұйымдар.  

БҰҰ-ның қайта жаңғыруы. Қазіргі әлемдегі БҰҰ: тиімділік мәселесі. ЕҚЫҰ-ның 

жаңа қызметі. Қауіпсіздік моделінің еуроатланттық сипаты. Еуропалық мемлекеттердің 

әмбебап аймақтық ұйымы ретіндегі ЕҚЫҰ. «Еуропалық қауіпсіздік Хартиясы» және 

ЕҚЫҰ-ның жаңа міндеттері. 

Экономикалық және әлеуметтік прогресті қолдау бойынша Еуропалық Кеңес 

қызметі. Әлемдік саясаттың өзгермелі жағдайындағы НАТО. Интерпол және Еуропол. 

Интерполдың халықаралық қылмыспен күресі. 

 

13. Саяси көшбасшылар және олардың халықаралық саясаттағы рөлі 

Халықаралық қатынастардағы тұлғалар және актерлер ретіндегі  саяси 

көшбасшылар. Саяси көшбасшының сыртқы саясатты қалыптастырудағы рөлі. Саяси 

көшбасшының  сыртқысаяси концепциясын құруға ықпал ететін факторлар. Мемлекет 

және үкімет басшыларының сыртқы саясатты құрудағы рөлінің салыстырмалы-тарихи 

сараптамасы.  

Саяси көшбасшының имиджі. Қазіргі кездегі саяси көшбасшылардың 

әлеуметтендірілуі. Көшбасшылардың әрекеттері және шешім қабылдауға қоғамдық 

пікірдің ықпалы.  

Элиталар типтері және саяси, өндірістік, әдебиеттік, ғылыми элиталарға 

қатыстылығы. Мемлекеттің сыртқы саясатына ықпалы.  

Әлемнің жетекші мемлекеттерінің көшбасшылары және олардың әлемдік саясаттағы 

рөлі.  

 

 

 



14.  Сыртқы саясат және халықаралық қатынастардағы қоғамдық пікірдің 

рөлі 

Қоғамдық пікір, оның мәні және сипаты. Сыртқы саясаттың факторы ретіндегі 

қоғамдық пікір. Сыртқысаяси шешімдер қабылдау үрдісі және қоғам реакциясы. Сыртқы 

саясат және халықаралық қатынастар жөніндегі қоғамдық пікірді қалыптастырудағы 

ақпараттық-насихаттау қызметтердің рөлі. 

Соғыс, бейбітшілік, қарусыздандыру, белгілі бір елге қатысты экономикалық, саяси 

санкциялар енгізу, экологиялық мәселелер және т.б. мәселелер бойынша әртүрлі елдердің 

қоғамдық пікірлерінің ықпалы. Ұлттық әскерлер, әскери және бітімгершілік операциялар 

кезіндегі одақтық әскерлер, белгілі бір ел территориясында өткізілетін бірлескен 

жаттығулар жөніндегі қоғамдық пікір. Халық және мемлекеттің сыртқысаяси саладағы 

өзара әрекеттілігінің сипаты және нәтижелері.  

Нақты жағдай және сыртқысаяси әрекет. Қоғам және Қазақстанның сыртқы 

саясатындағы негізгі бағыттары.  

 

15. БАҚ және әлемдік саясат 

Әлемдік қауымдастықтағы бірыңғай кеңістік-уақтылық инфрақұрылымның сипаты. 

Мәдени және ақпараттық жаһандану. Жаһандану жағдайындағы БАҚ-тың шоғырлануы 

және монополизациясы. Бұқаралық байланыс және бұқаралық қоғам теориясының 

концепциялары.  

Жаһандық байланыстар жүйелері. Ғаламтор және WWW. әлемдік желісі. 

Ақпараттық революция. "Ақпараттық соғыстар". Постиндустриалды қоғамның 

ақпараттық қоғамға трансформациясы. Жаһандық медианың халықаралық қатынастарға 

ықпалы.  

Әлемдік саясатқа БАҚ-тың ықпалы. Халықаралық саяси қатынастар саласындағы 

БАҚ-тың экспансиясы. БАҚ және трансұлттық корпорациялар рөлінің жоғарылауы. БАҚ-

тың халықаралық интеграциясы.  

Ақпараттық-насихаттау қызметтердің, теледидар және теледидарлық 

компаниялардың  қоғамдық пікірді қалыптастырудағы рөлі. Ақпараттық кеңістікті 

қалыптастыру саясаты. Ақпараттық технологиялардың даму модельдері.  

 

16. Әлемдік саясаттағы қауіпсіздік және тұрақтылық мәселесі 

Қауіпсіздік түсінігі. "Қауіпсіздікті" анықтау мәселесі. "Қауіпсіздік" түсінігі 

эволюциясының тарихы. Қауіпсіздік қағидалары. Қауіпсіздік, халықаралық қауіпсіздік, 

аймақтық қауіпсіздік, ұлттық қауіпсіздік түсініктер мазмұнының ара-қатыстылығы 

жөніндегі ғылыми әдебиеттер. Қауіпсіздік концепциялары: халықаралық қауіпсіздік, 

жаһандық қауіпсіздік, аймақтық қауіпсіздік, ұлттық қауіпсіздік, толыққанды қауіпсіздік. 

Адам қауіпсіздігі, мәдени қауіпсіздік, әлеуметтік қауіпсіздік, экономикалық қауіпсіздік. 

"Қауіпсіздікке" кең түсіндірме беру мәселесі. Мәселе бойынша қазіргі пікірталастар.  

Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттің ұлттық мүддесінің негізгі, тұрақты бөлігі ретінде. 

Ұлттық қауіпсіздік түсінігі және құрылымы. Қауіпсіздік элементтерінің ара-қатынасының 

эволюциясы: әскери емес факторлардың рөлі және маңыздылығының жоғарылауы. 

Қауіпсіздік және ынтымақтастық. Халықаралық қауіпсіздіктің институализациясы - 

әскери одақтардан бастап жаһандық үкіметаралық ұйымдарға дейін. Ұжымдық қауіпсіздік 

түсінігі. Оны құруға жағдай жасау және оны жүзеге асыру жолындағы мәселелер. 

Тұрақтылық. Динамикалық тұрақтылық. Күштер тепе-теңдігі. Статус-кво. 

Халықаралық тұрақтылық түсінігі. Қауіпсіздік және тұрақтылықтың ара-қатынасы. 

Статистикалық және динамикалық тұрақтылық. Әлемдік саясатты тұрақтандыру жолдары. 

Ішкі және халықаралық тұрақтылықтың өзара байланыстылығы.  

 

 

 



17. Қауіпсіздіктің жаңа аспектілері 

90-шы ж.ж. "қауіпсіздік" түсініктерінің эволюциясы. Американдық дәстүр. 

Еуропалық дәстүр. "Қатаң" қауіпсіздік, соның ішінде әскери қауіпсіздік рөлінің төмендеуі. 

"Жұмсақ" қауіпсіздікке жоғары назар аударылуы: экологиялық, әлеуметтік, 

энергетикалық қауіпсіздік. Экологиялық қауіпсіздік. Экологиялық қауіпсіздік түсінігі. 

Қоршаған ортаның ластану мәселесі. "Жасыл" қозғалысының жоғарылауы. Экология 

саласындағы саяси қызметтің жандануы. Әлем елдерінің экологиялық саясатының негізгі 

бағыттары.  

Экономикалық қауіпсіздік. Геоэкономика. Энергетикалық қауіпсіздік. 

Энергетикалық қауіпсіздік түсінігі. Экономикалардың мұнай және басқа да 

энерготасымалдаушылардың әлемдік бағаларының ауытқуына тәуелділігі.  

Мәдени қауіпсіздік. Мәдени-институционалдық тәсіл. Ұлттық қауіпсіздіктегі 

номалар, біртектілік және мәдениет. Ақпараттық қауіпсіздік. Әлеуметтік қауіпсіздік. 

Әлеуметтік қауіпсіздік түсінігі. Әлеуметтік қауіпсіздіктің негізгі мәселелері. Ұйымдасқан 

қылмыс. Миграция. Лаңкестік. Халықаралық лаңкестік мәселесі. Халықаралық 

лаңкестікпен жаһандық күресу қажеттілігі. Лаңкестіктің жаңа түрлері. Еуропадағы 

лаңкестіктің ерекшеліктері. Ұлтшылдық лаңкестік.    

 

18. Ұлттық қауіпсіздік концепциясы 

Анықтамасы. Геостратегиялық жағдай. Мақсаттары, міндеттері. Ұлттық мүдделер. 

Мүдделер межелігі. Ұлттық қауіпсіздіктің қауіп-қатерлері. "Ұлттық" және "әскери" 

қауіпсіздік ара-қатынасы. Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы. Әскери доктрина. Негізгі 

құжаттарды сараптау. Ұлттық мүдделер. Қол жеткізу тәсілдері. Әлсіздік мәселесі. 

Халықаралық қауіпсіздік режимдері. Ұлттық қауіпсіздіктің экономикалық аспектілері.  

Ұлттық мүдделер және қауіпсіздік концепциясы, оның сыртқы саясатты жүргізудегі 

маңыздылығы. Мемлекеттің ұлттық мүдделері, мақсаттары және басымдылықтарын 

қорғау; экономикалық, саяси, әскери-саяси егеменділікті, территориялық тұтастылықты 

және ел шекараларына қолсұқпаушылықты сақтау және қамтамасыз ету; оның барлық 

азаматтарының құқықтарын, еркіндіктерін, ар-намыс және материалдық игіліктерін 

қорғау;  ел мүдделері тарайтын аймақтар мен елдерді белгілеу мәселесі. 

 

 

Халықаралық қатынастар теориясы пәні 

 

1. Халықаралық қатынастар теориясының теориялық-концептуалдық қайнар-

көздері 

Зерттеудің теориялық және қолданбалы деңгейлері. «Теория» түсінігі. Теорияны 

құру логикасы және теорияға қойылатын негізгі талаптар. Теорияның құрамдас бөліктері. 

Теория қызметтері. Теория түрлері. Гипотеза түсінігі. Гипотеза түрлері. Гипотеза құру 

және категориялар жүйесін жасап шығару. Гипотеза құру логикасы. Гипотезаның 

құрамдас бөліктері. Гипотезаны тексеру: әдістер мен мәселелер.  

Әлеуметтік-саяси ойлар тарихындағы халықаралық қатынастардың түсіндірілуі. 

Саяси теория және халықаралық қатынастар теориясының ара-қатынасы. Халықаралық 

қатынастарды теориялық ұғынудың концептуалды негіздерінің қалыптасуы. Классикалық 

бағыт. Саяси көзқарастағы дәстүрлі бағыт. Н.Макиавелли, Т.Гоббс, Э.Деваттель, К.фон 

Клаузевиц саяси оқуларындағы халықаралық қатынастар мәселелері. Саяси көзқарастағы 

идеалистік бағыт.  

Ф.де Витторий, Г. Гроций, Д. Локк, И. Кант саяси оқуларындағы халықаралық 

қатынастар мәселелері. Халықаралық қатынастардың негізгі категориялары ретіндегі 

мораль және құқық.  

 

 



2. Реализм және неореализм 

Неореализмнің негізгі өкілдері. Саяси реализм. Г. Дж .Моргентау. Халықаралық 

ортаның анархиялығы. Мемлекет халықаралық қатынастардың жалғыз маңызды акторы 

ретінде. Мемлекеттер арасындағы өзара әрекеттерінің қақтығыстығы. Ұлттық мүдделер 

және ұлттық қауіпсіздік рөлі. Ұлттық мүдделер рөлімен байланысты мәселелер. Мемлекет 

әрекеті үшін ішкі саясат пен ішкі жағдайдың маңыздылығы мәселесі.  

Қауіпсіздік дилеммасы. Мемлекеттер және олардың коалициялар әрекеттерінің 

«шынайылық стратегиясы» түсінігі. Халықаралық қатынастардың негізгі реттеушілері 

ретіндегі күш және күш балансы. Мемлекеттер және олардың блоктарының сыртқы 

саясатының негізгі себептері: қауіпсіздік, пайда, мәртебе. Мемлекеттік қауіпсіздіктің 

басымдылығы. Экспансионизм және империализм идеялары. Кеннет Уолтц және оның 

«халықаралық саясат теориясы». Халықаралық жүйе және оның мемлекет әрекетіндегі 

құрылымының анықтаушы рөлі. Халықаралық саясаттағы моральдық қағидалар мен 

халықаралық құқық маңыздылығының сыны.  

 

3. Либерализм және неолиберализм 

Неолиберализмнің негізгі өкілдері. Халықаралық қатынастардағы мемлекеттің рөлі. 

Мемлекеттің негіз қалаушы мақсаты ретіндегі абсолютті пайданың маскимизациясы. 

Халықаралық аренадағы акторлар саны мен түрлерінің өсуі. Халықаралық институттар 

рөлі халықаралық қатынастар анархиялығының тежегіштері ретінде. Халықаралық 

институттардың институционалды инерциясы. Халықаралық қатынастардың 

фрагменттелуі.  

Ынтымақтастық мүмкіндігі мен қажеттілігі халықаралық үрдісті жүргізуші ретінде. 

Халықаралық режимдер ынтымақтастық және өзара байланыстылықтың механизмі 

ретінде. Қауіпсіздік дилеммасының экономикалық өлшемі. Әлемнің өзара тәуелділігінің 

өсуі. Бірлескен мүдделер және құндылықтардың халықаралық қауымдастық үшін 

маңыздылығы. Нарықтық механизмдер халықаралық қатынастардың реттеушілері 

ретінде. Экономика рөлінің жоғарылауы. Халықаралық қатынастарды реттеудегі  құқық, 

халықаралық институттар және этикалық нормалар рөлінің жоғарылауы.  

 

4. Марксизм және неомарксизм 

Әлемдік капитализм аясындағы мемлекеттің рөлі мен қызметі. Әлемдік саясаттың 

қозғаушы күші ретіндегі таптық күрес. Мемлекет үстем таптың мүдделерін, соның ішінде 

сыртқы саясат саласында, жүзеге асыру құралы ретінде. Халықаралық қатынастар түрлері. 

Халықаралық қатынастарды сараптауға қатысты марксистік көзқарастың үш бағыты. 

Халықаралық қатынастардың тарихи материализмде қарастырылуы. Э.Бернштейн және 

оның халықаралық қатынастардың экономикадан әлдеқайда тәуелсіз идеясы. 

Н.Бухариннің әлемдік капиталистік шаруашылықтың құрылымдық моделі. В.И.Ленин 

және оның «Империализм капитализмнің ең жоғарғы кезеңі ретінде» атты еңбегі.  

Неомарксизмнің негізгі өкілдері. Халықаралық қатынастардың анархиялығы және 

алып державалардың рөлі. «Әлем-жүйе» түсінігі («әлем-экономика»). «Солтүстік-

Оңтүстік» мәселесі. Халықаралық қатынастардың негізгі реттеушісі ретіндегі 

«мемлекеттер (аймақтар) - таптар» күресі. Әлемдік экономиканың анықтаушы рөлі.  

 

5. Халықаралық қатынастардың табиғаты мен заңдылықтары 

Халықаралық қатынастардың табиғаты. Халықаралық қатынастар табиғатын 

неореализм, неолиберализм, неомарксизм өкілдерінің түсіндіруі: жалпы түсініктемелер 

және ерекше. Халықаралық қатынастар жүйесінің түбегейлі өзгерістері. Халықаралық 

қатынастардың анархиялық сипаты және оларды реттеу мүмкіндігі. Халықаралық 

қатынастардың негізгі әрекет етуші тұлғасы ретіндегі мемлекет. Халықаралық 

акторлардың өзара әрекет ету тәсілі. Халықаралық қатынастардың негізгі мәселесі. 

Халықаралық қатынастар жүйесіндегі қатерлер мен мәселелердің әлемдік сипаты.  



Халықаралық қатынастардың заңдылықтары. Халықаралық қатынастар 

заңдылықтарын неореализм, неолиберализм, неомарксизм өкілдерінің түсіндіруі: жалпы  

түсініктемелер және ерекше. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі қауіп-қатерлердің 

жүйелік сипатының жоғарылауы.          

 

6. Халықаралық қатынастар тұжырымының негізгі парадигмаларын 

салыстыру сараптамасы. 

Неореализм, неолиберализм мен неореализмнің салыстырмалы сараптаманың 

параметрлері мен өлшемдері: халықаралық ортаның сипаттамасы, ХҚ акторлары, ХҚ 

акторларының өзара әрекеттесу тәсілдері. Қазіргі ХҚ-дағы негізгі мәселелері, қазіргі ХҚ 

деңгейіндегі тенденциялар, халықаралық қатынастарды реттеу, халықаралық жүйедегі 

құрылымдық факторлардың рөлі.  

Әлемдік саясат, халықаралық қатынастар, сыртқы саясат, геосаясат, қауіпсыздық, 

қақтығыс, дағдарыс ұғымдарының анықтамасы мен түсініктемесіне салыстырмалы 

сараптама. 

 

7. Қазіргі кезеңдегі халықаралық қатынастар теориялары. 

Институционализм. Халықаралық қатынастардағы институттардың ролі мен 

қызметі. Плюрализм. Транснационализм. Халықаралық қатынастардың субъектілерінің 

жан жақтылығы. Мемлекеттік егемендік ұғымының тұрақсыздануы. Халықаралық 

қатынастар жүйелерінің полиархиялық сипаттамасы. Өзара тәуелділік (режимдер 

теориясы). Неолиберальды инстиционализм.  Тәртіп пен ынтымақтастық табиғаты. 

Мемлекеттер арасындағы тәуелділіктің күшеюі. Халықаралық қатынастардың сын 

теориясы. Эмансипация: негізгі элементтері: автономия. Дискурсивтік этика. 

Постструктурализм. Модернизм. Постмодернизм. Феминизм. Француздық әлеуметтік 

мектеп. 

 

8. Халықаралық қатынастарды зерттеудің формальды әдістері. 

«Әдістеме», «әдіс», «методика», «зерттеу техникасы» туралы түсініктер. 

Халықаралық қатынастарды зерттеудің формальды және формальды емес әдістері.  

Нормативті идеялогиялық және нормативті гипотезалық-шығармашылдық бағыт. 

Статистикалық әдістер. Синергетика: негізгі идеялар мен мәселелер. (И.Пригажин) 

«Мораль» туралы түсінік. Мазмұнды, нысандандырылған квантификацияландырылған 

модельдер. Халықаралық қатынастардағы жағдайлар мен үрдістерді моделдеудің 

ерекшеліктері. Математикалық модельдеудің қиындығы мен артықшылығы. Факторлық 

сараптау. Корреляциялық сараптау. Қарапайым және күрделі индикаторлар арқылы 

сараптау.  

 

9. Халықаралық қатынастарды зерттеудің бейресми әдістері. 

Тарихи суреттеу және саяси суреттеу тұрғы. Операционалды-қолданбалы әдістер: 

жағдайды сараптау әдісі; мазмұндық сраптама әдістері (контент сараптау, ивенттік 

сараптау, когнетивтік әдістер); қызмет жүріс тұрысты сраптау әдісі (иметация, жағдайды 

сараптау, іскерлік және стратегиялық ойындар). Аналитико-болжамдық әдістері: 

алтернативистика, ретроалтернативистика, қойылымдық және эксперттік сараптау әдістері 

(ақыл ой шабуылы, «дельфи» тәсілі және т.б.). 

 

10. Халықаралық қатынастарды зерттеудің жүйелік әдісі. 

Л.Фон Берттолонфи концепциясы. Жүйе элемент, қоршаған орта, ішкі орта, жүйе 

құрылымы, жүйе функциясы туралы түсініктер. Жүйелер тұрақтылығы. Ашық жүйе. 

Халықаралық жүйе ретіндегі халықаралық қатынастардың ерекшеліктері: 

күрделілігі, көпжақтылығы, бейімденгіштігі, ашықтығы, әлеуметтік және саяси мәні. 



Халықаралық жүйелерді зерттеудегі негізгі бағыттар: дәстүрлі тарихи, тарихи 

социологиялық, эвристік, аралас, құрылымдық, функционалдық.  

Халықаралық қатынастар типологиясы. Типологизация өлшемдері. М.Капланның 

типолигиясы. Халықаралық жүйелердің өзгеруінің заңдылығы мен қажеттілігі. 

Халықаралық жүйелердің өмір сүру заңдары. Құрылымның ролі. Р.Аронның жүйелік 

әдісі. Құрылымдық өзгерістер. Ж.Дерриенктің құрылымдық мінездемесі. Халықаралық 

жүйелердің өзгеру заңдылықтары. 

 

11. Халықаралық қатынастардағы сараптаудың деңгейлері. 

Халықаралық қатынастар теориясындағы «сараптау деңгей мәселесі». Сараптау 

деңгейлері туралы түсінік. Сараптау деңгейінің кеңістік түсінігі. Эпистемиологиялық 

деңгей. Сараптау деңгейін анықтаудың өлшемдері.  

Халықаралық үрдістерді сраптаудың үш деңгейлік концепциясын дамытудағы 

М.Капаланның, К.Уолцтың, Дж.Сингердің қосқан үлестері. Индивид, элемент және жүйе. 

Сараптау деңгейлерін қолдануға байланысты пікірталас. Құрылым және элемент 

байланысы. 

«Халықаралық қатынастар ортасы» туралы түсінік. Ішкі және сыртқы орта. 

Халықаралық қатынастардағы әлеуметтік және одан тыс орта. Халықаралық 

қатынастардағы құрылымдық өзгерістер. Ортаның өзгеруі. Халықаралық қатынастардағы 

сыртқы ортаның факторлары, элементтері, құрылымы. Ғаламдық халықаралық 

қатынастардағы сыртқы орта мәселесі.  Геосаяси фактор. «Геосаясат» туралы түсінік. 

Географиялық ортаның ролі. Экологиялық фактор. Геосаясаттың негізгі концепциялары. 

Геосаясат әдісінің шектелуі. 

 

12. Халықаралық қатынастар жүйесінің акторлары. 

Халықаралық қатынастардың акторлары туралы түсінік. Акторлар санының өсуінің 

ерекшеліктері. Акторлар типологиясы. Мемлекет халықаралық қатынастардың негізгі 

акторы ретінде. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі мемлекеттің қызметі және 

эволюциясы. Халықаралық қатынастар акторлары ретіндегі мемлекеттердің теңсіздігі. 

Мемлекеттерді стратификациялаудың түрлері мен негізгі өлшемдері. «Ұлы держава», 

«Алпауыт мемлекет», «Орташа держава», «Кіші мемлекет», «Микромемлекет» туралы 

түсініктер. 

Халықаралық қатынастардағы дәстүрлі емес акторлар және олардың түрлері. 

Халықаралық, үкіметаралық емес ұйымдар және олардың түрлері. Халықаралық 

қатынастарға үкіметаралық емес халықаралық ұйымдардың әсер етуінің механизмі мен 

ықпалы. 

Трансұлттық корпорациялар. Трансұлттық корпорациялардың түрлері мен олардың 

халықаралық қатынастарға, мемлекеттің саясатына әсері. Халықаралық акторлардың 

қосымша түрлері: ұлтазаттық қозғалыстар, сепаратистік қозғалыстар және жеке адамдар. 

 

13. Халықаралық қатынастардың акторларының мүдделері, мақсаттары, 

құралдары. 

Халықаралық қатынастардың мақсаттары мен мүдделері. Сараптау мақсаттары. 

Бихевиористикалық әдіс. «Мақсат», «мүдде» туралы түсінік. Мемлекеттік ұлттық 

мүдделердің үш түр: әскери қауіпсіздік, мемлекеттік егемендік, экономикалық потенциал. 

Мүдделерді жүзеге асыру ерекшеліктері туралы түсінік.  

 Мақсатты жүзеге асыру жолдары. Мақсатты жүзеге асыруға бөлінетін қаржы. 

Халықаралық қатынастардағы негізгі акторлардың мақсатқа жету жолдары, келіссөздер 

және күш қолдану. Мақсат пен мүдденің тепе теңдігіндегі стратегияның ролі. Стратегия 

түрлері. Халықаралық қатынастардағы күш қолданудың ерекшелігі. Күш қолдану 

халықаралық акторларының негізгі құралы ретінде.  

 



14. «Сыртқы саясатты сараптау»: зерттеудің негізгі бағыттары. 

Сыртқа саясат түсінігі. Сыртқы саясатты түсіну деңгейі: сыртқы саясат құбылыс 

ретінде; мемлекеттің нақты сыртқы саясаты; мемлекеттің қалыптасуындағы сыртқы 

саясаты рөлі. «Сыртқы саяси үдеріс» түсінігі. Мемлекет тәлімі. Сыртқы саяси орта. 

Сыртқы саясаттың объектісі. Сыртқы саясаттың функциясы. Түрлі мемлекеттермен 

жүзеге асырылатын сыртқы саясаттарға салыстырмалы сараптама. Сыртқы саясаттың 

әлеуметтік-мәдени ерекшеліктері.  

Сыртқы саясатты сараптаудың негізгі түсінігі. Сыртқы саясатты сараптаудағы 

объект. Сыртқы саясат және саяси реализмге салыстырмалы сараптама. Сыртқы саясат 

пен халықаралық қатынастар теориясына салыстырмалы сараптама. Сыртқы саясатты 

сараптаудағы мақсат. Сыртқы ортамен қарым қатынаста болатын себептер, қозғаушы 

күштер. Сыртқы саясатты сараптаудағы бағыттар: сыртқы саясатты салыстырмалы 

зерттеу, сыртқы саясатқа құрылымдық сараптау, сыртқы саясатқа психологиялық 

сараптау. Сыртқы саясаттағы салыстырмалы сараптау объектілері: тұлға, топ, ұйымдық 

құрылым, макроәлеуметтік деңгей.  

 

15. Халықаралық процесстер. 

Халықаралық үрдіс туралы түсінік. Күрес, ынтымақтастық және келіссөздер 

саясаттың негізгі формасы ретінде. Шешім қабылдаудың ерекшеліктері. Шешім қабылдау 

үрдіс хақында. Қазіргі әлемдегі саясаттың формалары.  

Халықаралық қақтығыстар және олардың XXI ғасырдағы ерекшеліктері. 

Қақтығыстардың халықаралықтан аймақтық деңгейге түсуі. Қақтығысты бақылау 

деңгейінің төмендеуі. Ішкі және халықаралық шекаралардың жойылуы. Қақтығысты 

анықтау. Қақтығыс себептері: бәсекелестік, мақсат, істерінің ортақ болмауы. Қақтығыс 

типологиясы. Қақтығыс фазалары. Қақтығыстық қатынастардың күшейуі. Қақтығысты 

реттеу механизмі. 

Халықаралық ынтымақтастық және интеграция үрдісі. Ынтымақтастық пен 

интеграцияның негізгі түрлері. Ынтымақтастық тереңдігі және кеңдігі туралы түсінік. 

Интеграциялық үрдістердің теориялық негіздері: функционализм, жаңа 

функционализм, федерализм, тәртіптер теориясы, өзара тәуелділік теориясы. Аймақтық, 

ынтымақтастық пен интеграцияның ерекшеліктері. Әлемдік, ғаламдық мәселелер 

бойынша ынтымақтастық.  

Халықаралық келіссөздер. Халықаралық келіссөздер үрдісінің кезеңдері. 

Халықаралық келіссөздерді сараптаудың әдістері мен ерекшеліктері.  

 

16. Халықаралық әлемдік тәртіп. 

«Әлемдік тәртіп» туралы түсінік. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі типология 

мәселесі. Халықаралық тәртіптің негізгі өлшемдері: халықаралық қатынастар 

акторларының өзара байланысы, күшті және әлсіз акторлар ара қатынасы, функционалдық 

өлшем, халықаралық жүйелердің тарихи түрлері. Халықаралық қатынастар жүйелерін 

сраптаудағы әдістемелік мәселелер.  

Халықаралық жүйелер эволюциясы. Халықаралық қатынастардағы Вестфаль жүйесі. 

Париж Губертсбургтік жүйе. Вена жүйесі. Саяси одақтар мен блоктар жүйесінің 

қалыптасуы. Халықаралық қатынастардағы Версаль Вашингтон жүйесі. Ялта Подздам 

жүйесі. «Қырғи қабақ» соғыс кезіндегі биполярлық жүйенің қалыптасуы. 

 

17. Қазіргі кездегі әлемдік тәртіп. 

Халықаралық қатынастардағы жаңа жүйенің қалыптасуы. Жаңа әлемдік тәртіптің 

негізі: ортақ экономикалық  организмнің қалыптасуы, ішкі және сыртқы саясат 

шараларының өзгеруі, халықаралық қатынастардың демократиялануы, іщкі саяси 

үрдістердің демократиялануы, халықаралық қатынастардағы негізгі акторлардың 

құрамының өзгеруі, халықаралық бейбітшілік және қауіпсіздікке әсер ететін жаңа 



қауіптер. Қазіргі халықаралық қатынастардағы саяси-құқықтық тәртіп мәселесі. Солтүстік 

Оңтүстік мәселесіндегі жаңа өлшемдер. 

Халықаралық қатынастардағы жаңа әлемдік мәселелердің пайда болуының 

себептері. Қоршаған орта, адам мәселелері. Халықаралық қылмыстық топтардың пайда 

болуы, халықаралық терроризм, есірткі сату, жеке бастың азаматтық құқы мәселелері. 

Халықаралық қатынастардағы мәселелерді реттеудегі халықаралық ұйымдардың рөлі. 

 

 

 

«Халықаралық қатынастар және жаһандану үдерісі»  пәні  

 

1. Жаһандану үдерісін зерттеудің теориялық-әдістемелік негізі. 

Жаһандану үрдісінің мазмұны. Жаһандануды теориялық мәселе жағынан түсіну. 

Жаһандану қағидасына жан-жақты түсіну. "Жаһандану" түсінігін индустриялық кезеңге 

дейінгі және модернизмге дейінгі кезеңдермен салыстыру. Жаһандануды зерттеудегі 

әдістемелік тәсілі, олардың болжау мен теориялық негіздерінің мүмкіндіктерін 

салыстыру. 

Р.Робертсонның жаһандану концепциясы. Француз зертеушісі Б.Бадидің 

жаһандануды зерттеудегі үш тәсілі: экономика тұрғысынан, саясат және география. 

Жаһандану жалпы экономикалық өсім көрсеткіші ретінде. Экономикалық өсім 

дамудың двигателі ретінде. ХХ ғасырдың соңғы ширегіндегі технологиялық 

жаңаландыруды жүзеге асыру. Ғылыми-техникалық дамудың жаһандану үрдісіне әсері.  

Жаһандану жалпы әлемдік қоғам кезеңі ретінде. С.Хантингтонның теориялық 

концепциясы. Әлемдегі қақтығыстардың жиеленуі кезеңіндегі жаһандану. 

Жана халықаралық қатынастағы дәстүрлі саяси кеңестіктің бұзылуы. 

Жаһанданудағы деструктивті үдеріс.  

 

2. Жаһанданудың басты бағыттары. 

Жаһанданудың жалпы сипаттамасы. Жаһанданудың басты бағыттары мен негіздері. 

Жаһандану динамикасының дамуы. Жаһанданудың түрлері және көріністері. 

Экономикалық жаһандану. Транс шекаралық экономикалық ұйымдарының дамуы. 

Мәдениттің ғаламдануы. Саясаттың ғаламдануы  

Ақпараттық-коммуникациялық жаһандану. 

Аймақтық жаһандану- мемлекеттік және мемлекет үсті  ұйымдардың  құрылуы. 

Этникалық жаһандану түрлі. Экологияның ғаламдануы. Ғаламдақ қарулану түрлері. 

Ғаламдану аспектілері. Ғаламданудың төрт ағымы: адамдар, тауарлар және 

қызметтер,ақша, ақпарат және коммуникация. Ғаламданудың қарама-қайшылық сипаты. 

Жаһанданудың неолеберальді моделі. 

 

3. Жаһандану үрдісі және әлемнің қазіргі кездегі даму моделі. 

Қоғам құрылымын еркін таңдау принціпі, әлемнің өзара байланысты және өзара 

тәуелді шартындағы үлгіні енгізу және халықаралық аренадағы өз бағыты. 

«Ағылшындану», «американдану», «вестернизациялау», «урбанизация», «даму», 

«прогресс». Дамудың бөлінбес бөлігі- индустриализация. Қазіргі кезеңдегі оны жүзеге 

асыру тәсілдері. 

Жаңаландыру даму теориясының негізгі кезендері, оның типологиялық мәселелері. 

Социалистік бағыттағы теория, капиталистік емес даму, демократиялық таңдау. 

Социализм кезеңіндегі даму концепциясы. Дамудың «үшінші жолы». Даму әлемдік саяси 

және экономикалық жүеге қосылу факторы ретінде. Тәуелсіздіктің өсуі шекті және еркін 

таңдаудың өсімі ретінде.  

Қалыпты даму және саяси даму түсініктері. Саяси әлсіз даму. Қоғамның даму 

деңгейлері. Мемлекет арасындағы теңдіктің жойылуы. Даму жолдарының критериялары 



мен негізгі құндылықтар: экономикалық, әлеуметтік, саяси, мәдени, моральдық. Басқару 

мәселесі. Түрлі елдердің жетістіктерін салыстыру және өлшем критериясы. Даму 

бағыттарын таңдаудағы жетістіктер мен кемшіліктер: қытай, жапон, түрік, иран, ливия; 

жаңа индустриалды елдердің тәжірбиесі 

 

4. Интернационализация және экономиканың жаһандануы. 

Әлемдік экономикалық қатынастардың жаһандануы. Аймақтық және халықаралық 

экономикалық қатынастарды ұлғайту және сауда шектеулері мәселесі. Техникалық 

прогресс және жаһандану. 

Әлемдік экономикадағы интеграциялық процесс. Интеграцияға ұшыраған ірі 

экономикалық блоктардың қызметтері. Экономикалық ұйымдар және келісімдер. 

Финанстық нарықтың интернационализациялануы. Халықаралық сауданы реттеуде ВТО 

ролі. 

Әлемдік экономикаға ұлт аралық корпорациялардың ықпалы. Корпоративтік 

интернациональдық түсінікті ұлғайту мен қатысу. Әлемдік экономиканың ұлтаралық 

мәселесі. Глобалдық өсім қарқыны және ұлтаралық әлемдік экономика мен сауда 

мәселесі. Мемлекеттік және аймақтық тәсіл. 

Қаржының жаһандануы. ХВФ және Әлемдік банк топтары. Қаржы нарығының 

жаһанднуы. Қаржы тұрақсаздануы. Жаһанданудың ықпалы және бәсекелестік. 

Инновациялық қызмет және жаһандану. ТҰК қызметі және жаһандану ролінің дамуы. 

Әлемдік экономикалық және жаһандану үрдісінің жаңа ТҰК түрлері. 

5. Тәуелсіздік мәселесі және жаһандану шартындағы ұлттық ұқсастық. 

«Ұлттық», «мемлекеттік» түсініктерінің қарым-қатынасы. «Ұлттық стратегия», 

«ұлттық еркіндік», «ұлттық мүде», «ұлттық талаптар» түсініктеріне анықтама. Халықтың 

қолдауымен, келісімділік, оларды жіктеу, мемлекеттің мақсаты. Халықаралық шеңбердегі 

ұлттық мүде. Мемлекеттік мүде халықаралық,аймақтық, ұлттық, локалдық. 

Халықаралық аренада жалпы азаматтық мүддені қорғау стратегиясын ойлап табу. 

Мемлекет басшыларының ел алдында сыртқы саясат, халықаралық аренада азаматтар 

мүддесін қамтамасыз ету жауапкершіліктері.  

Ұлттық стратегия және еркін қалыптастыруда әскери күштердің жалпыға бірдей 

болуы. Жүйенің күшін нығайтужәне ұлғайту, ұлттық стратегияны қамтамасыздандыру.  

Жаһандану шартында мемлекеттің функциясы мен ролінің өзгерімі. Ұлттық 

шекараны жою. Мемлекет аралық шекараларды ашу және өзара шекаралық қарым-

қатынас. «Үшінші жол» концепциясы және мемлекет рөлі. Жаһандануды ұлттық деңгейде 

бақылау. Ұлттық мемлекеттердің егемендіктерін шектеу. Халықаралық құқықтың ұлттық 

мүддеден асып түсуі. Қоғамда мемлекеттің рөлінің артуы. 

 

6. Жаһандану және әлемдік әлеуметтік даму. 

Қазіргі әлемдік саясаттағы  «социум» түсінігі. Қазіргі әлеуметтік топтар мен кіші 

топтардың сипаты мен пішіні. Мемлекеттің әлеуметтік қызметі. Әлемде глобалды 

процестердің жүзеге асуы және әлеуметтік-экономикалық даму құрылуының әсері. 

Халықаралық қатынастар жүйесіндегі әлеуметтік шындық. Жаһандану және қазіргі 

кезеңдегі адамзат дамуы. ПРООН-ның адамзат даму концепциясы. Адамзат даму 

потенциалының көрсеткіші.  

Қоғам қорының негізі ретінде интелектуалды күштердің дамуы. Жаһандану 

процессі, адамзат даму элементтеріне әсер тигізуі. Әлеуметтік өлшемдегі демографиялық 

көрсеткіштің қатысуы. Ұлттық-мәдени ерекшелік. Экономикалық және әлеуметтік дамуды 

реттеу. Кедейлік және жаһандану. Әлеуметтік даму және әлемдік қаржының қатысуы. 

Мәдени аумақ және әлеуметтік өлшем. 

Жаһандану мен білім беру жүйесі. Білім беру аймағындағы интеграция. 

Мамандандырылған жұмыс күштерін дайындау құрылымын жаңаландыру. Жаһандану 

және білім деңгейі. 



Халықтың араласуы және денсаулық қорғау. Денсаулық қорғауду қаржыландыру. 

Медико-санитарлық көмекті реттеу. Жеке және мемлекеттік қаржының қатысуы. өмір 

сүру деңгейі және жаһандану. Жаһандану және әлеуметтік шындық. Гендерлік теңсіздік. 

 

7. Халықаралық экономикалық және саяси интеграциядағы тәжрибесі 

Жаһандану және интеграция. Экономиканың аймақтануы. Дәстүрлі және жаңа 

интеграция концепциялары. Ынтымақтастық және аймақтық интеграция. Интеграцианың 

дәстүрлі және жаңа концепциялары. Аймақтық интеграция және ынтымақтастық.  

Жаһандану жағдайындағы мемлекетаралық және ұлттық институттардың ара-қатынасы. 

Халықаралық валюта қорының, Әлемдік Банк, Бүкіләлемдік сауда ұйымының қызметі. 

Интеграциялық үдерістің сәтті тәжірибесі ретіндегі Еуропалық интеграция. 

Жаһандану және интеграция. Дәстүрлі интеграция және жаңа концепциялар. Жаһандану 

шартындағы ұлтаралық институттар мен мемлекетаралық қатынастар. Аймақтық 

интеграциялық бірігулердің құрылу процессіне жаһанданудың ықпалы. 

Қазіргі интеграциялық процесстердің моделі. Интеграциялық процестердің жемісі 

ретінде европалық интеграция. «Жалпы рынок» және «евроаймақтарының» дамуы және 

құрылу эволюциясы. Қазіргі европа интеграциясының процессі. Европалық Одақ 

қауіпсіздік саясаты және жалпы сыртқы институт саясаты мен оның халықаралық-саяси 

мағынасы.ұлттық институттармен ЕО компетенциясының бөліну тәжірбиесі.  

Қазіргі кезеңдегі жер шарының батыс бөлігіндегі интеграциялық процесстер. 

Солтүстік америка экономикалық интеграциясы моделі. Солтүстік америка еркін сауда 

аймағы. Канада және Мексика экономикасындағы АҚШ-тың алдыңғы орынды иемденуі. 

Азия-тынықмұхит аймақтық интеграциясы. Оўтүстік-Шығыс Азия Ассоциациясы 

(АСЕАН). АТЭҚ- Азия-тынықмұхит экономикалық қауымдастық елдерінің ұйымы. ТМД 

елдерінің ынтымақтастығы. ЕврАзЭс. ЕАЭС. 

Ұлттық-мемлекеттік билік формасының құлдырауы. Халықаралық масштабтың 

ұлттық құрылымға айналуының алғы шарттары. Халықаралық бақталастықтың күшеюі 

және елдің әлеуметтік-экономикалық күшінің шоғырлануы. Интеграциялық процесстер 

және әлемдік жаңа ақша жүйесінің қалыптасуы. Интеграциялық және дезинтеграциялық 

процесстердің өзара қатынасы. 

 

8. Экологиялық мәселелердің ғаламдануы. 

Жер шары тарихындағы экологиялық дағдарыстар. Қазіргі экологиялық жағдайдың 

күрделілігі. «Экологиялық қауіпсіздік» түсінігі. Тұрақты шегінін шығу шартындағы 

адамзат. Жалпы планеталық дағдарыстың шынайы қауіпі. Глобалды экологиялық 

өзгерістердің себептері. Қоршаған ортаға адамзаттың антропогендік өндіргіш факторы. 

Ауа райы өзгерісінің ғаламдық мәселесі. Жер шарындағы ауа райының ғаламдық жылып 

кетуі төңірегіндегі пікір талас. Әлемде халық санының тез өсу нәтижесінің экологиясы. 

Азық-түлік және энергия жағдайының нашарлауы.  

Барлық елдерде экология саясатын жүзеге асыру және құрылуы. Экологиялық 

саясаттың әлемдік реттелуі. Рио-де-Жанейро 1992 ж. конференция шешімдері. Қоршаған 

ортаны қорғау мәселесі бойынша Бұұ форумы және арнайы конференция. Әлемдік 

экологиялық форум және тұрақты даму конференциясы. Эколгия жағынан келісімдер мен 

конвенциялар. 

Орталық Азия елдерінің экологиялық мәселелері. Қазақстан Республикасындағы 

экологиялық мәселелер. Ядролық қалдықтарды көму мәселелері. Болашақ ұрпақтың 

тұрақты дамуы.  

 

 

9. Мәдени жаһандану. 

Мәдени жаһандану мәселесі және қазіргі түсінігі. Әлемдік мәдениетті бағалау және 

тәсілдері. Жаһандану мен әлемдік мәдениетке ықпал ету аясы. Қазіргі кездегі адамзат пен 



қоғамға мәдениеттің орны мен маңыздылығы. Ұлт үсті және субұлты мәдениеттің 

қалыптасуындағы өзгерістер мен қарама-қайшылықтар. 

Жаһандану шартында жалпыға бірдей мәдениеттің таратылуы және ақпараттық 

кеңестік: позитивті және негативті тенденциялар. үлттық-мәдени даму мәселесі және 

мәдениеттердің өзара қатынасы. Мәдени өзіндікті жоғалту қаупі. 

Мультимәдени қоғам кезеңі ретіндегі жаһандану. Өркениеттер мен мәдениеттерді 

жоюшы фактор ретіндегі жаһандану. Әр ұлттың басымдығы ретіндегі білім. «Үздіксіз 

оқу» концепциясы.  

Қазіргі халықаралық қатынастар жүйесіне мәдениеттің ықпалы. Мәдениет пен 

ғылым салаларындағы келісімдер мен үкімет аралық шарттар. Ғылыми және мәдени 

құндылықтармен алмасу саласындағы халықаралық ынтымақтастық пен принциптер. 

Мәдениет саласындағы әмбебап халықаралық және аймақтық ұйымдардың жұмысы. 

ЮНЕСКО.    

 

10. Жаһандану шарттарындағы ақпараттық кеңестіктің қалыптасуы. 

Жаһандану шартында ақпараттық қоғам ықпалының түсінігі мен болмысы. 

Жаһандану үрдісі мен қазіргі ақпараттық кеңестіктің субьектісі мен обьектісі. Ақпараттық 

кеңестіктің дамуы мен саяси рынок факторы және шарты. Ғаламдық процесс шеңберінде 

бұқаралық ақпарат құралдарының дамуы. Ақпараттық ағынның қамтамасыз етілуіндегі 

бәсекелестік пен ынтымақтастық. Саяси және әлеуметтік өлшем. Ақпаратты қоғам 

дамуына инвестициялық құйылымдар және қаржының әсері. 

Әлемдік телекомуникация индустриясы. Ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды жаңаландыру және дамыту. Жаһандық даму үрдісі мен жаңа техникалық 

кеңістік. Жаһандық медиа құрылымдардың рөлі. Ақпараттық ағындардың 

трансшекаралық қозғалысының рөлі. 

Ақпараттық саясат шеңберінде мемлекет аралық келісімдер мен келісім шарттар. 

Ақпаратты жеткізудің жаңа технологиялары. Әлемдік жүйе (Интернет). Әлемдік жүйе 

қауыпсыздығын қамтамасыз ету және ақпаратты бақылау мәселесі. Қазақстандағы 

жаһандық ақпараттық кеңістіктің қалыптасу мүмкіндіктері. 

 

11. Әлемдік саяси факторы және қазіргі кезеңдегі әлемдік жүйе. 

Қазіргі кезеңдегі саяси үрдістер мен жаһандану. Әлемдік саясаттың жаһандануы.   

Қазіргі кезеңдегі халықаралық саяси жүйе кезеңдері және заңдылықтары. Саясаттың 

жаһандануы мен ұлттық мемлекеттердің халықаралық қатынастардағы   орны мен рөлінің 

өзгеруі Сыртқы және ішкі саясаттың өзара кірігу үрдісі. Мемлекеттің сыртқы саясаты мен 

ұлттық-мемлекеттік мүдде. Жаһандық үрдістің пайда болуы мен таралуы. 

 Қазіргі кезеңдегі негізгі жаһандық  мәселелері, түп-тамыры мен оларды шешу 

жолдары. Жаһандану үрдісінің біркелкі болмауы. «Оңтүстік-Солтүстік» қарым-

қатынасындағы мәселелер. Қазіргі ХҚ-дың көпнұсқалылығы. Жалпы әлемге ортақ 

мәселелер, олардың халықаралық қатынастарға әсері мен пайда болу себептері. Жаһандық 

теңсіздіктің өсуі. Қауіпсыздық ұғымының кеңеюі мен халықаралық бейбітшіліккке деген 

қауіптердің мазмұнының өзгеруі. ХҚ акторларының санының  мен көпжақтылығының 

өсуі.     

 Халықаралық ұйымдардың қызмет ету мәселелері. Халықаралық қатынастар 

жүйесін реттеудің ерекше табылмас механизмі ретінде. БҰҰның жаңаруы. БҰҰ ның жаңа 

бюджеттік саясаты. БҰҰның әлеуметтік саладағы қызметі. 

 

 

12. Жаһандану шартындағы халықаралық қатынастардың эволюциясы 

мәселелері. 

Халықаралық қатынастардың жаһандануы және болашақ эволюциясы. Жаһандану 

мен әлемдік саясаттағы жаңа қатерлер. Жаһандық әлемдәк тәртіптің орнау үрдісі. 



Жаһандану шарттарындағы халықаралық қатынастар және әлемдік тәртіп жөніндегі 

пікірталастар. Жаһандану шарттарындағы әлемдік тәртіп моделінің құрастырылуы. 

Қазіргі кездегі әлемдік тәртіптің концепциялары. 

Халықаралық қатынастардағы  жаңа жүйенің қалыптасуы. Жаңа әлемдік саясаттың 

негізгі сипаттамалары: бірыңғай экономикалық ағзаның құрастырылуы; сыртқы және ішкі 

саясат арасындағы нақты шекарасының болмауы; ішкі саяси үрдістер мен халықаралық 

қатынастардың демократиялануы. 

Халықаралық қатынастар ортасының өзгеруі. Халықаралық жүйенің «полярлылығы» 

мәселесі. «Монополярлық» пен «көпполярлық»: түп-тамыры, бағасы, қазіргі анықтамасы. 

Халықаралық қатынастар жүйесінің көпполюсты құрылымының теориялық саралануы. 

Көпполюстық пен оның әр түлі кеңістіктері. Қазіргі халықаралық қатынастардың саяси-

құқықтық режимі. Жаһандану және халықаралық ынтымақтастықтың принциптерінің 

нығаюы. Жаһандану кезіндегі халықаралық құқық нормаларын нығайту мақсаты. 

 

13. Жаһандану кезіндегі БҰҰ рөлі 

Халықаралық ұйымдар әрекеті мәселелері. Халықаралық қатынастар жүйесін 

реттейтін бірегей механизм ретіндегі БҰҰ. XXI ғ. басындағы шынайылылықтың мақсаты 

ретіндегі БҰҰ-ның жетілдірілуі(жаңалануы). БҰҰ-ның ұйымдастыру(әрекет ету) 

мәселелері. БҰҰ-ын реформалау мәселелері. Әлемдік мәселелерінің жалпыға ортақ 

«жаһандық» саралануы. Қазіргі таңдағы шиеленіскен мәселелер бойынша БҰҰ атынан 

өткізілетін жаһандық көпжақты форумдардың ұйымдастырылуы. БҰҰ және «Бейбітшілік 

үшін күн тәртібі», «Даму үшін күн тәртібі» «XXI ғасырдың күн тәртібі» сияқты негізгі 

бағдарламалардың құрастырылуы. 

БҰҰ-ның әлеуметтік саладағы қызметі. БҰҰДБ-ның (ПРООН) негізгі қызметі. 

Әйелдер мен балалардың жағдайын жақсартуға ерекше  назар аударылатын адам құқығын 

қорғау мен БҰҰ. БҰҰ және табиғи апат кезіндегі көмек. БҰҰ және аса қауыпты 

инфекциялық ауруларды жою. БҰҰ және сауатсыздықты жою, адамзаттың мәдени 

мұрасын сақтау. Есірткі бизнесі мен халықаралық лаңкестік мәселелеріндегі БҰҰ рөлі. 

БҰҰ-ның қарусыздану және халықаралық қауыпсыздық салаларындағы қызметі. Жаппай 

жою қаруын бақылау саласындағы қызметі. БҰҰ-ның бітімгершіліктегі негізгі 

принциптері мен түрлері. Бітімгершіліктің жаңа үрдістері. БҰҰ-ның қарусыздану 

саласындағы Қазақстанның үлесі.   

 

14. Жаһандық қауыпсыздықты қамтамасыз ету мәселелері. 

Жаһандық қауыпсыздықтың жаңа мәселелері. Қауыпсыздық жүйесінің эволюциясы. 

Ажырамас халықаралық қауыпсыздық. Бәрін қамтитын қауыпсыздықтың элементтерінің 

біртұтастығы және өзара толықтырылуы. Қауыпсыздықтың дәстүрлі және жаңа 

парадигмалары. Қауыпсыздықтың қауіп-қатерлерінің сипаты мен кеңістіктің 

трансформациясы. 

Ұлттық қауыпсыздық пен экономикалық дамудың мәселелері. Қаржылық 

қауыпсыздық. Азық-түлік қауыпсыздығы. Инвестициялық қауыпсыздық. Әлеуметтік 

қауыпсыздықты қамтамасыз ету. Экологиялық қауыпсыздық түсінігі. Энергетикалық 

қауыпсыздық және халықаралық ынтымақтастық. Халықаралық лаңкестік. Діни 

экстремизм. Сепаратизм. Есірткі саудасы. Трансұлттық ұйымдасқан қылмыс. Заңсыз 

миграция.  

Жаһандық қауыпсыздық саясатының әскери-саяси қыры. Ядролық қарудың 

маргинализациялану мәселесі. Қауыпсыздық мәселесі мен қазіргі әлемдегі қару-жарақты 

бақылау мәселесі. Қазіргі кезеңдегі қақтығыстар. Қақтығыстар табиғатының өзгеруі. 

Аймақтық қауыпсыздық жүйелерінің және аймақтық қауыпсыздық ландшафттарының 

негізінде құрылған жаһандық «қауыпсыздық ландшафтысын» құру мүмкіндігі. 

Қауыпсыздықты қамтамасыз ету мәселелерінің кешенінің жаңа тәсілдемесі. Посткеңестік 

аумақтағы қауыпсыздық мәселелері. 



 

15. Жаһандану шартында қазіргі кезеңдегі әлемнің даму тенденциялары. 

Әлемнің әлеуметтік-экономикалық дамуының формалары мен модельдері. Қазіргі 

кезеңдегі жаһандық үрдістің негізгі факторлары ретіндегі экономика және әлемдік сауда. 

Трансұлттық және корпоративтік компаниялар. Құқықтық және саяси алаңның 

қамтамасыз етуі. Жаһандану кезіндегі жаңа экономикалық теорияның құрылуы мен 

эволюциясы.  

Әлеуметтік және мәдени аспект. Демографиялық және экологиялық мәселелер. 

Әлемдік саясаттағы құқық пен мораль. Жаһандану мен қоғамдық пікір.  

Жаңа геосаясат пен кеңістік теориясы. Интеграция мен дезинтеграциясы. 

Көзқарастар қақтығысы. Әлемдік құндылықтардың өзгеруі мен қалыптасуы. 

Жаңа халықаралық қатынастардың жаһандық кеңістігі. Жаһандану мен жаңа әлемдік 

тәртіп. Қазіргі кезеңдегі халықаралық қатынастар жүйесі. Факторлар мен тенденциялар.     

   

 

 

5. Бағалар межелігі 

       

Әріптік жүйе 

бойынша бағалау 

Балдардың сандық 

эквиваленті 
%  мәні Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау 

А 4,0 95-100 Өте жақсы  

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Жақсы  

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық  

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

F 0 0-49 Қанақаттанарлықсыз  

I  

(Incomplete) 

- - Пән аяқталмаған 

(GPA  есептеу кезінде есептелінбейді) 

P 

 (Pass) 

- - 

 

«Есептелінді» 

(GPA  есептеу кезінде есептелінбейді) 

NP  

(No Рass) 

- - 

 

« Есептелінбейді» 

(GPA  есептеу кезінде есептелінбейді) 

W  

(Withdrawal) 

- - «Пәннен бас тарту» 

(GPA  есептеу кезінде есептелінбейді) 

AW  

(Academic 

Withdrawal) 

  Пәннен академиялық себеп бойынша алып 

тастау 

(GPA  есептеу кезінде есептелінбейді) 

AU  

(Audit) 

- - « Пән тыңдалды» 

(GPA  есептеу кезінде есептелінбейді) 

Атт-ған   30-60 

50-100 

Аттестатталған 

 

Атт-маған  0-29 

0-49 

Аттестатталмаған 

 

R (Retake) - - Пәнді қайта оқу 

 



Кешенді етихан бойынша қорытынды аттестация ауызша билет бойынша өткізіледі.  

Әрбір билет 3 сұрақтан тұрады. Пәннің әрбір сұрағы 100%  есептелінеді, қорытынды баға 

барлық баллдардың орташа арифметикалық көрсеткіші ретінде қойылады.   

«А» - Өте жақсы:  Айқын және дәлелдi пайымдама; дәлелдi талдау, стильдың 

аналитикалығы, ұсыныстарды сын көзiмен сараптау және интерпретациялау; нақты 

материалды тамаша бiлiм мен икемдiлiкпен түсiндiрiлуі, тақырып бойынша қойылған 

мiндеттердi жан-жақты ашу, дәлме-дәлдiк; логикалық орамдылық және жұмыстың 

тұтастығы, айқын және жақсы дәлелденген қорытындылар; жауаптың анық болуы, 

қисынды салынған және сенiмдi  

«В» - Жақсы: Логиканың айқындығы және талдануы, жауап негiзiнен жақсы дәлелденген, 

стиль және тәсiл – түсiнiкті, сыни түсiндiру элементтерi қосылған; материалдың жақсы 

меңгерілуі, негiзiнде, жауап жақсы ашылған, мiндеттерiнде шағын дәлсiздiктері бар 

болғанымен қойылған тапсырмаға сәйкес келедi; жауап  қисынды және тұтас, ұсынылатын 

қорытындыны дәйектi түрде негiзделген; мәтiн тиісті тiлмен сауатты жазылған және қате 

аз 

«С» - Қанағаттанарлық: Қанағатты құрылымдар жән  материалдың  сыни ұғынуын 

талдау, материалдың нашар меңгерілуі, біраз дәлсiздiктерінің болуы, стиль  сипаттама 

түрде; жекелеген жауаптың бiр бөлiктерi өзара байланған, бiрақ бiртұтас бүтiнге, 

қорытындыларды бiрiктiрме айқыннан әрқашан емес 

D» - Қанағаттанарлықсыз: Логикасы нашар, тапсырмаға сәйкес емес, фактiлерi 

жеткiлiксiз,  жауаптардың бiр бөлiктерi жекелеген, өзара байланыспаған  және қорытынды 

жоқ 
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