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D063 - Саясаттану және конфликтология 

білім беру бағдарламалары тобына 

докторантураға  түсушілерге арналған 

емтихан бағдарламасы 

  

 

1. Жалпы ережелер. 

 

1. Бағдарлама «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 

жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығына (бұдан әрі – үлгілік қағидалар) сәйкес жасалды. 

2.  Докторантураға түсу емтиханы эссе жазудан, докторантурада оқуға дайындығына 

тест тапсырудан (бұдан әрі – ОДТ), білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша 

емтиханнан және сұхбаттасудан тұрады. 

 

Блогы Балы 

1. Эссе  10 

2. Докторантурада оқуға дайындық 

тесті 
30 

3. Білім беру бағдарламасы тобының 

бейіні бойынша емтихан 
40 

4. Сұхбаттасу 20 

Барлығы/ өту ұпайы 100/75 

 

3. Түсу емтиханының ұзақтығы – 4 сағат, осы уақыт ішінде оқуға түсуші эссе жазады, 

докторантурада оқуға дайындық тестінен өтеді, электрондық емтихан билетіне жауап 

береді. Сұхбаттасу ЖОО базасында жеке өткізіледі. 

 

2. Түсу емтиханын өткізу тәртібі. 

 

1. D063 - «Саясаттану және конфликтология» білім беру бағдарламалары тобына 

докторантураға түсушілер проблемалық / тақырыптық эссе жазады. Эссе көлемі – 250-300 сөзден 

кем болмауы керек. 

2. Электрондық емтихан билеті 3 сұрақтан тұрады. 

 

  



Білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша емтиханға  

дайындалуға арналған тақырыптар. 

 

«Мемлекеттік саясат» пәні 

 

Тақырып 1. Мемлекеттік саясаттың негіздері. 

Мемлекет ұғымы:түсінігі мен мәні. Мемлекеттік саясаттың негізгі түсініктері, 

функциялары мен әдістері. Мемлекеттік саясаттың мақсаттары мен басымдықтары. Мемлекеттік 

саясаттың даму кезеңдері. Мемлекеттік саясатты қалыптастыру тетіктері.  

  

Тақырып 2. Саясат және басқару. 

Саясат әлеуметтік құбылыс ретінде. Саясаттың мақсаттары, құралдары мен әдістері.Саяси 

көшбасшылық функцияларын жүзеге асырудың ерекшеліктері және олардың билікті 

ұйымдастырудағы рөлі. Саяси биліктің қоғамдық және мемлекеттік формалары. Сайлау 

науқандары мен референдумдардағы саяси менеджмент. Қазақстандық парламентаризмді 

жетілдіру.  

  

Тақырып 3. Саясаттың ашықтығы мен айқындығы. 

Саясаттың ашықтығы функциялары. Мемлекеттік басқарудағы ашықтық компоненттері. 

Мемлекеттік саясаттың этикалық мәселелерінің аспектілері. Демократия туралы классикалық 

және заманауи идеялар. Өтпелі типтегі қоғамдардағы модернизация. Қазақстанның саяси 

дамуының либералдық-демократиялық, социал-демократиялық және ұлттық-демократиялық 

баламалары.  

  

Тақырып 4. Разработка и анализ государственной политики. 

Мемлекеттік саясатты саралау. Мемлекеттік мақсатты бағдарламалардың мәні және 

жіктелуі. "Қазақстан-2050" Стратегиясы мәнмәтініндегі ҚР мемлекеттік саясатының негізгі 

басымдықтары.  

 

Тақырып 5 . Мемлекеттік саясаттың құқықтық және экономикалық негіздері. 

Мемлекеттік саясатты құқықтық реттеудің тетігі мен деңгейлері. Мемлекеттік саясат 

саласындағы заңнамалық және нормативтік актілердің негізгі элементтері. Қазақстан 

Республикасындағы конституциялық реформаның ерекшеліктері.  

 

Тақырып 6. Мемлекеттік саясатты институционализациялау және азаматтық қоғам. 

Саяси институт және саяси институционализация. Азаматтардың мемлекеттік саясатқа 

қатысу нысандары. Азаматтық қоғам мен құқықтық және мемлекет арасындағы байланыс. Саяси 

партиялар және олардың қоғам мүдделерін іске асыруға қатысуы. Саяси партияның имиджін 

қалыптастыру. Қазақстанның партиялық жүйесінің ерекшеліктері (шығу тегі, идеологиялық 

бағдарлары, қазақстандық партиялардың электораты). Қазақстандағы әлеуметтік әріптестік 

институтының қалыптасуы мен дамуы.  

 

Тақырып 7. Мемлекеттік экономикалық саясат. 

Мемлекеттік экономикалық реттеу. Мемлекеттің экономикаға араласуының формалары 

мен әдістері: тікелей араласу, жанама араласу. ҚР Экономикалық Саясаты. Қазіргі жағдайда 

Қазақстан Республикасының дағдарысқа қарсы мемлекттік бағдарламасы. Шағын және орта 

кәсіпкерлік саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары.  

 

Тақырып 8.  Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты. 

Сыбайлас жемқорлық ұлттық қауіпсіздікке төнген қауіп ретінде. Сыбайлас жемқорлық 

көріністеріне ықпал ететін негізгі факторлар. Қазақстан Республикасында сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шаралары. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет деңгейін 



қалыптастыру. Терроризм мен экстремизмге қарсы іс-қимыл саласындағы әлемдік тәжірибе және 

халықаралық ынтымақтастық. 

 

Тақырып 9. Мемлекеттік монополияға қарсы саясат. 

Бәсекелестік ұғымы және оны күшейтетін факторлар. Қазақстандағы монополияға қарсы 

органдар: құрылымы мен өкілеттіктері. Қазақстандағы монополияға қарсы реттеу.  

 

Тақырып 10. Мемлекеттік әлеуметтік саясат. 

Мемлекеттің әлеуметтік саясаты: мәні, мазмұны, функциялары. "Адами капитал 

""инновациялық экономиканы" дамыту факторы ретінде. Мемлекеттің әлеуметтік саясатының 

экономикалық негізі. Әлеуметтік саясаттың бөлімдері: салық, бюджет саясаты, еңбек 

нарығындағы саясат,  денсаулық сақтау саясаты. Мемлекеттік жастар саясаты. "ҚР Мемлекеттік 

жастар саясатының тұжырымдамасы". Мемлекеттік білім беру саясаты. Қазақстан 

Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы. Қазақстандық жоғары білім беру саласындағы реформалар. Ғылым мен техника 

саласындағы басымдықтар және ҚР Стратегиялық мемлекеттік даму бағдарламаларын іске 

асыру.  

 

Тақырып 11.  Мемлекеттік мәдени саясат. 

Мәдени саясаттың мәні мен негізгі мазмұны. Мәдени саясатты саяси-құқықтық қамтамасыз 

ету. Қазақстан аумағындағы тарихи-мәдени ескерткіштерді қалпына келтіруге бағытталған 

мемлекеттік бағдарламалар. "Рухани Жаңғыру" бағдарламасы және жастардың саяси санасы мен 

мәдениеті. Қазіргі Қазақстан қоғамының саяси мәдениеті.  

 

Тақырып 12 . Мемлекеттік ақпараттық саясат. 

БАҚ саласындағы мемлекеттік саясат. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. 

Электрондық бұқаралық коммуникация құралдары. Қазақстан Республикасында электрондық 

үкіметті қалыптастырудың мемлекеттік бағдарламасы. "Цифрлық Қазақстан"мемлекеттік 

бағдарламасын іске асыру. Саяси кеңістіктегі жаңа медиа технологиялардың рөлі. 

 

Тақырып 13. Мемлекеттік ұлттық саясат. 

Қазіргі саяси дискурстағы "ұлттық мүдделер" және "ұлтшылдық" ұғымдары. Мемлекеттік 

ұлттық саясаттың мәні мен негізгі міндеттері. Қазақстанның ұлттық саясаты. Қазақстан 

Республикасында тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы. Шетелде тұратын отандастарды қолдаудың мемлекеттік бағдарламасы. ҚР 

ұлттық-мемлекеттік бірегейлікті қалыптастырудың әлеуметтік-мәдени негіздері. ҚР этносаралық 

және конфессияаралық келісімді сақтау саясаты. 

 

Тақырып 14. Дін саласындағы мемлекеттік саясат. 

Діни саясатты анықтау, оның мақсаты мен міндеттері. Мемлекеттік-конфессиялық 

қатынастар. Мемлекеттік-конфессиялық қатынастардың модельдері. Қазақстан 

Республикасындағы конфессияаралық қатынастар. Мемлекет пен конфессиялардың, сондай-ақ 

діни, дінаралық және қоғамдық ұйымдардың әлеуметтік әріптестігі. Қазақстан 

Республикасындағы діни қатынастарды реттеудің саяси-құқықтық тетіктері.  

 

Тақырып  15 . Мемлекеттік экологиялық саясат. 

Мемлекеттік экологиялық саясат. Тұрақты даму Тұжырымдамасы. Қазақстандық 

экологиялық саясаттың негізгі бағыттары. Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсіздік 

тұжырымдамасы.  

 

Тақырып 16 . Ұлттық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік саясат. 

"Ұлттық қауіпсіздік" анықтамасы.Қазіргі әлемдегі ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 



мәселелері. Ұлттық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік саясаттың мәні мен негізгі мазмұны. 

Деструктивті саяси ағымдардың таралуы және Ұлттық қауіпсіздік пен саяси тұрақтылық 

мәселелері. 

 

«Мемлекеттік басқару» пәні 

 

Тақырып 1. Мемлекеттік басқару, оның табиғаты мен әлеуметтік мәні. 

Мемлекеттік басқару, оның табиғаты мен әлеуметтік мәні. 

Басқару, оның мәні мен құрылымы. Басқарудың жүйелік тәсілі, функциялары және басқару 

құрылымы. Мемлекеттік басқару және саясат теориясының әдіснамалық мәселелері. 

Мемлекеттік басқарудағы билік тармақтарын бөлу механизмі. Мемлекеттік басқару модельдері 

(классикалық, социалистік, корпоративтік, Good Governance және т. б.). 

  

Тақырып 2. Мемлекеттік басқару мемлекеттік билікті жүзеге асыру өнері ретінде. 

Мемлекеттік басқарудың негізгі функциялары (ақпараттық қамтамасыз ету, болжау, 

модельдеу, жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру, реттеу, бақылау және т.б.). Мемлекеттік басқару 

жүйесінің қайшылықтары. Мемлекеттік басқарудың нәтижелілігі мен тиімділігі. Мемлекеттік 

басқару түрлерін жіктеудің негізгі критерийлері.  

 

Тақырып 3. Саяси билік және мемлекеттік басқару. 

Мемлекеттік билік: құру мен жұмыс істеудің құқықтық мәселелері. Билік және басқару 

мемлекет қызметінің нақты форматтары ретінде. Саяси билік және мемлекеттік басқару 

ұғымдарын түсіндіру. Мемлекет саяси процестерді басқарудың субъектісі ретінде. Саяси 

процестерді мемлекеттік басқаруды талдаудың теориялық және қолданбалы модельдері. 

Қазақстан Республикасы саяси жүйесінің трансформация кезеңдері. Қазіргі заманғы сайлау 

технологиялары және оларды әртүрлі елдердің саяси тәжірибесінде қолдану ерекшеліктері.  

 

Тақырып 4. Мемлекеттік басқару жүйесінің негізгі белгілері. 

Мемлекеттік басқару жүйесінің жалпы сипаттамасы. Мемлекеттік басқарудың 

құрылымдық жүйелік-мақсатты моделі. Мемлекеттік басқару процесінде мемлекеттік саясатты 

іске асыру. Мемлекеттік басқару жүйесінде шешімдер қабылдау процесі. Мемлекеттік 

басқарудағы корпоративтік тәсіл. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет және оны 

жетілдіру үшін қажетті шаралар.  

 

Тақырып 5. Мемлекеттік басқарудың мемлекеттік құрылыс нысандарына 

тәуелділігі. 

Мемлекеттік басқарудың мемлекеттік құрылыс нысандарына тәуелділігі. Мемлекеттік және 

жеке сектордағы басқару жүйелерінің арасындағы айырмашылықтар. Мемлекеттік басқарудағы 

қажетті әртүрлілік принципі. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі тікелей және кері байланыстар. 

Мемлекеттік басқарудағы типтік және бірегей. Мемлекеттік басқарудың мақсаттары. "Мақсаттар 

ағашы" басқару жүйесі ретінде. Мемлекеттік басқару принциптері. Әр түрлі саяси режимдердегі 

мемлекеттік басқару формалары. Мемлекеттік басқаруды орталықтандыру және 

орталықсыздандыру. 

 

Тақырып 6. Саяси шешімдер және мемлекеттік шешімдер. 

Мемлекеттік шешімдердің түрлері мен нысандары. Мемлекеттік басқару шешімдерін 

қабылдау және іске асыру технологиялары. Шешім қабылдау процесінде бәсекелестіктің рөлі. 

Нормативтік құқықтық актілер түсінігі және жіктелуі. шешім қабылдау жобаларын жоспарлау, 

дайындау және келісу. Орталық және басқа да атқарушы органдардың нормативтік-құқықтық 

актілерін мемлекеттік тіркеу. Саяси консалтингтің мәні мен түрлері. 

 

Тақырып 7. Мемлекеттік басқару факторлары. 



Мемлекеттік басқарудың сипатын анықтайтын объективті жағдайлар. Мемлекеттік 

басқарудың субъективті факторы, оның құрылымы мен сапалық сипаттамалары. Субъективті 

фактордың ұйымдастырылуы және оның мемлекеттік басқару сапасына әсері. Мемлекеттік 

басқарудың құқықтық негізі.  

 

Тақырып 8. Мемлекеттік басқарудың ұйымдастырушылық принциптері мен 

функциялары. 

Мемлекеттік басқару институтының күрделілігі. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі жаңа 

үрдістер. Қоғамды басқару мемлекеттің басты мақсаттарының бірі ретінде. Мемлекет 

функцияларының жалпы сипаттамасы. Мемлекеттік басқарудың ішкі және сыртқы функциялары. 

Мемлекеттік басқарудың тұрақты және уақытша функциялары. Функциялар мемлекет 

қызметінің негізгі бағыттарының көрінісі ретінде. 

 

Тақырып 9. Мемлекеттік басқарудың жүйелік сипаттамалары. 

Мемлекеттік басқару жүйесі: түсінігі мен құрылымы. Саясат пен басқарудың жүйелік 

сипаттамаларын салыстыру. Мемлекеттік басқару жүйесінің жалпы сипаттамасы. Мемлекеттік 

қызмет Мемлекеттік басқару жүйесінің негізгі институты ретінде. Мемлекеттік басқару 

жүйесіндегі бюрократияның рөлі мен функциялары. Мемлекеттік қызметтегі кадр саясаты: 

шетелдік тәжірибе. Шетелдегі әкімшілік реформалардың тәжірибесі және Қазақстандағы 

әкімшілік реформаның ерекшеліктері.  

  

Тақырып  10. Мемлекеттік басқару жүйесінде шешімдер қабылдау процесі. 

Мемлекеттік басқару жүйесіндегі стратегиялық жоспарлаудың рөлі. Шешім қабылдау 

процесінде бәсекелестіктің рөлі. Мемлекеттік және жеке сектордағы басқару жүйелерінің 

арасындағы айырмашылықтар. Шешім қабылдау процесінде басқару принциптері. Саяси 

көшбасшының имиджін қалыптастыру және оның шешім қабылдау процесіндегі рөлі.  

 

Тақырып 11. Мемлекеттік-басқарушылық қызмет. 

Мемлекеттік басқару қызметі, оның мәні мен ерекшеліктері. Басқару қызметінің 

нысандары. Мемлекеттің басқару қызметінің әдістері мен құралдары. Мемлекеттік басқару 

жүйесіндегі коммуникациялардың рөлі. Мемлекеттік аймақтық саясат.  

 

Тема 12. Әлеуметтік саланы мемлекеттік басқару негіздері. 

Мемлекеттік басқарудың дербес саласы ретінде әлеуметтік саясатқа көзқарастарды 

қалыптастыру. Әлеуметтік саясатты бағалаудың заманауи тәсілдері. Мемлекет нарықтық 

экономиканың әлеуметтік бағытының кепілі ретінде. Халықты қоғамдық игіліктермен 

қамтамасыз етудегі мемлекеттің рөлі. Әлеуметтік саясаттың негізгі компоненттері және 

мемлекеттің әлеуметтік көмек түрлері. Мемлекеттің тұтынушылардың құқықтары мен 

мүдделерін қорғауы. Мемлекеттің әлеуметтік саясатының тиімділігін бағалау принциптері. ҚР-

дағы демографиялық және отбасылық саясаттың негізгі міндеттері. ҚР денсаулық сақтау 

саласындағы мемлекеттік бағдарламалары.  

 

Тақырып 13. Экономика саласындағы мемлекеттік басқару негіздері. 

Экономика саласындағы мемлекет: мәні, функциялары және оны реттеудің негізгі 

бағыттары. Экономиканы мемлекеттік басқарудың қалыптасу және эволюция кезеңдері. 

Мемлекет кәсіпкерлік қызмет үшін жағдайларды қамтамасыз етудің кепілі ретінде. Экономиканы 

мемлекеттік реттеудің негізгі бағыттары. Мемлекеттік органдардың елдің экономикалық 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі қызметі және оны жетілдіру проблемасы. Мемлекеттік 

органдардың Экономикалық қылмысқа қарсы күрес жөніндегі қызметі. Мемлекет пен бизнестің 

өзара іс-қимылының сипаты мен мақсаттары. Өтпелі экономикадағы кәсіпкерлік құрылымдарды 

саясаттандыру. Экономикалық процестерді реттеудің нарықтық және мемлекеттік тетіктері. 

 



Тақырып 14. Мемлекеттік басқарудың тиімділігі. 

Мемлекетті басқару жөніндегі қызметтің әлеуметтік-экономикалық тиімділігінің 

проблемасы. Мемлекеттік басқару тиімділігінің критерийлері. Тиімділік өнімділігін бағалау. 

Өнімділік пен тиімділікті бағалау критерийлерін әзірлеу. Адами фактор және оның мемлекеттік 

басқару тиімділігіне әсері. Мемлекеттік органдардың өнімділік пен тиімділікке әсері. 

Басқарудың әлеуметтік тиімділігі: оның құрылымы, өлшемдері, көрсеткіштері.  

 

Тақырып 15. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару. 

Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының жүйесі. Қазақстан 

Республикасындағы мемлекеттік қызметтің жай-күйі және оны жетілдіру үшін қажетті шаралар. 

Қазақстандағы мемлекеттік басқарудың ұйымдастырушылық қағидаттары мен функциялары 

және олардың ерекшеліктері. Жергілікті өзін-өзі басқару модельдері. Қазақстан 

Республикасындағы заң шығарушы және атқарушы билік реформалары. Қазақстан 

Республикасындағы конституциялық реформа. 

 

«Саяси конфликтология» пәні 

 

Тақырып 1.   Конфликтологияның жалпы теориясына кіріспе. 

Жанжал әлеуметтік өмірдің әлеуметтік феномені ретінде. Әлеуметтік қайшылықтар мен 

әлеуметтік қақтығыстар. Әлеуметтік қақтығыстың құрылымы. Әлеуметтік жанжалдың көздері, 

себептері. Әлеуметтік дамудағы әлеуметтік қақтығыстың функциялары. 

 

Тақырып 2. Қақтығыстарды зерттеудің негізгі теориялық тәсілдері. 

Ежелгі әлемдегі, орта ғасырдағы, жаңа және қазіргі уақыттағы қақтығыстар мәселесі. 

Конфликтологияның пайда болуы мен дамуы арнайы ғылыми пән ретінде. Г. Зиммель 

жанжалының әлеуметтануы. Л. Козердің "позитивті-функционалды қақтығыс". Р. Дарендорф 

қоғамының қақтығыс моделі. К. Боулдингтің қақтығысының жалпы теориясы. Қақтығыс 

теориясына марксистік көзқарас. Жанжалдардың алдын алу мен шешудің жалпы теориясы. 

Шетелдік психологиялық мектептердің негізгі бағыттары. Адам қажеттіліктерінің теориясы (Дж. 

Бертон, Дж. Фишер, К. Митчелл). Қазіргі қақтығыс теориялары. Қақтығыстарды зерттеу 

орталықтары. 

 

Тақырып 3. Саяси қақтығыстар, олардың қоғамдық өмірдегі орны. 

Саяси қақтығыстардың себептері. Саяси қақтығыстардың ерекшеліктері. Саяси 

қақтығыстар субъектілері. Саяси қақтығыстардың функциялары. Саяси қақтығыстарды 

институционализациялау мәселесі. Посткеңестік кеңістіктегі саяси қақтығыстардың 

ерекшеліктері. 

 

Тақырып 4. Саяси қақтығыстардың типологиясы. 

Мемлекеттік-құқықтық қақтығыстар. Мәртебелік және рөлдік қақтығыстар. Саяси 

мәдениеттердің қақтығыстары. Мүдделердің. Құндылық қақтығыстары. Сәйкестендіру 

жанжалдары. Тік және көлденең қақтығыстар. "Нөлдік сомамен" қақтығыстар және "нөлдік емес 

сомамен"қақтығыстар. Институционализацияланған және институционализацияланбаған 

қақтығыстар.  

 

Тақырып 5. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі қақтығыстар. 

Мемлекеттік басқарудағы қақтығыстардың табиғаты. Биліктің заң шығарушы және 

атқарушы тармақтары арасындағы қақтығыс. Саяси дағдарыс. Үкімет дағдарысы. Парламенттік 

дағдарыс. Конституциялық дағдарыс. Басқару аппаратының әртүрлі буындары арасындағы 

қақтығыстар. Саяси қақтығыстарды реттеудің негізгі кезеңдері. 

 

Тақырып  6. Этносаяси қақтығыстар. 



Қазіргі әлемдегі этносаяси процестердің негізгі тенденциялары. Этникалық қақтығыс: 

анықтау және типология мәселелері. Этносаяси қақтығыстардың мәні мен негізгі себептері. 

Этносаяси қақтығыстар динамикасы. Этносаяси қақтығыстарды реттеу технологиялары. 

 

Тақырып  7. Саяси қақтығыстар динамикасы. 

Саяси қақтығыстар динамикасының факторлары. Саяси қақтығыстардың кезеңдері мен 

деңгейлері. Жанжал жағдайы. Жанжалдың даму кезеңі. Жанжалдың жасырын күйден 

тараптардың ашық қақтығысына ауысуы. Эскалация процесі және шарттары. Қақтығыстың 

деэскалациясы. Жанжалдың аяқталу кезеңі. Саяси қақтығыстың салдары. Саяси қақтығыстың 

ауырлығы мен ұзақтығын анықтайтын факторлар. Саяси дағдарыстың маңызды сипаттамалары 

мен түрлері. Посткеңестік кеңістіктегі саяси транзит. 

 

Тақырып 8. Әлеуметтік шиеленіс жанжалдың көрсеткіші ретінде. 

Конфликтологияның әлеуметтік функциялары. Әлеуметтік шиеленіс теориялары. 

Әлеуметтік шиеленістің құрылымы. Әлеуметтік шиеленістің заңдылықтары. Әлеуметтік 

шиеленісті өлшеу әдістері. 

 

Тақырып 9. Халықаралық қатынастардағы қақтығыстар. 

Қақтығыстардың себептері туралы халықаралық қатынастар теориялары. Халықаралық 

қақтығыстардың ерекшеліктері. Теориялардың практикалық маңыздылығы: саяси реализм, 

идеализм, неореализм, неолиберализм, құрылымдық теориялар. Төмен және жоғары қарқынды 

қақтығыстар, қарулы қақтығыстар, халықаралық терроризм. ХХІ ғасырдағы халықаралық 

қақтығыстарды шешудегі БҰҰ құрылымдарының рөлі. ХХ ғасырдың екінші жартысы-XXI 

ғасырдың басындағы халықаралық қақтығыстардың негізгі тораптары және оларды реттеу 

тәсілдері. 

 

Тақырып 10. Саяси қақтығыстардағы зорлық-зомбылық. 

Адамның агрессивтілігін биогенетикалық түсіндіру (Шпенглер). Психологиялық бағыт (З. 

Фрейд). Зорлық-зомбылық саяси үстемдік пен үстемдік құралы ретінде. Құрылымдық зорлық-

зомбылық. Мәдени зорлық-зомбылық (Й. Галтунг). Саяси қақтығыстарда зорлық-зомбылықты 

қолдануды шектеу тетіктері. 

 

Тақырып11 . Саяси қақтығыстарды реттеу және шешу. 

Саяси қақтығыстарды реттеу және шешу түсінігі. Саяси қақтығысты 

институционализациялау оны реттеудің шарты ретінде. Саяси қақтығыстарды реттеудегі 

әлеуметтік-саяси күштердің арақатынасын ескеру. Ымыраға келу және консенсус саяси 

қақтығыстарды реттеу және шешу әдістері ретінде. Деструктивті қақтығыстардың алдын алуда 

мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара іс-қимылы. Саяси қақтығыстарды шешудегі үшінші 

тараптың рөлі. Жанжалдарды басқару технологиялары. "Жанжал ағашы" әдісі. 

 

Тақырып 12 . Келіссөздер. 

Келіссөздер саяси қақтығыстарды шешудің тәсілі ретінде. Келіссөздерге дайындық. 

Келіссөздер кезеңдері. Позициялық сауда. Мүдделер негізінде келіссөздер. Келіссөздер 

функциялары. Келіссөздер стратегиясы. Келіссөздердің тактикалық әдістері. Көпжақты 

келіссөздер. Келіссөздер арқылы жанжалдарды реттеу тетіктерін жетілдіру. Жанжалдарды 

болдырмау және реттеу негізі ретінде келіссөздер мәдениетін қалыптастыру. 

 

Тақырып 13 . Медиация үшінші тараптың Қатысу нысаны ретінде. 

Медиация әдістері. Фасилитаторлық Медиация. Консультациялық делдалдық. Төрелік 

элементтерімен делдалдық. Міндетті төрелік. Ұсынымдық төрелік. Төрелік "соңғы ұсыныс". 

Шектеулі төрелік. Саяси қақтығыстарды шешудегі халықаралық ұйымдардың рөлі. Қазақстан 



Республикасының бейбітшілікті нығайту, жанжалды жағдайларды, дағдарыс құбылыстарын 

реттеу жөніндегі делдалдық қызметі. 

 

Тақырып 14.  Қазақстандағы саяси қақтығыстардың алдын алу жолдары мен 

тәсілдері. 

Қазақстандағы қақтығыс деңгейі: тәуекелдер мен ықтимал қауіптер. Қазақстандағы 

қақтығыстарды шешу әдістері. Қазақстандағы деструктивті қақтығыстардың алдын алудағы 

мемлекет пен азаматтық қоғамның рөлі. 

 

«Қазіргі халықаралық қатынастар және жаһандық дамуы» пәні 

 

Тақырып 1. Халықаралық қатынастар: мәні, қалыптасу тарихы және негізгі 

салалары.  

"Халықаралық қатынастар", "халықаралық саясат" және "әлемдік саясат"санаттарының 

арақатынасы. Халықаралық қызметтің, ынтымақтастықтың және қарсыласудың негізгі салалары. 

Халықаралық қақтығыстар теориялары. Халықаралық қатынастарды саясиландыру мәселесі. 

Қазіргі кезеңдегі халықаралық қатынастар динамикасының мәні мен мазмұны. Ішкі саяси және 

халықаралық-саяси (микро саяси және макро саяси) процестердің өзара тәуелділігі. 

 

Тақырып 2. Халықаралық қатынастарды, жаһандық және өңірлік жүйелерді зерттеу 

теориясы мен әдіснамасын дамыту. 

Халықаралық қатынастарды, жаһандық және аймақтық жүйелерді зерттеудің теориялық 

тәсілдері. Халықаралық қатынастарды талдау деңгейлері және зерттеу әдістері. Халықаралық 

саяси қатынастарды жіктеу. Қазіргі халықаралық қатынастардағы негізгі тенденциялар. Ұлттық, 

өңірлік және жаһандық қауіпсіздік саласындағы халықаралық қатынастар субъектілерінің 

сыртқы саяси қызметі.  

 

Тақырып 3. Халықаралық сала ұлттық мүдделерді іске асыру және қорғау кеңістігі 

ретінде. 

Халықаралық қатынастардың базалық санаты ретінде Ұлттық (ұлттық-мемлекеттік) мүдде 

ұғымы. Байырғы ұлттық-мемлекеттік мүдделер. Халықаралық саладағы ұлттық мүдделер. 

Мемлекеттердің ұлттық мүдделерінің қақтығысы. Ұлттық мүдделер негізінде сыртқы саяси 

стратегияны қалыптастырудың және олардың басымдықтарын анықтаудың шетелдік тәжірибесі. 

Қазіргі Қазақстанның ұлттық-мемлекеттік мүдделерін қалыптастыру. Әлемдік саясаттың күштік 

тұжырымдамасы және оны қазіргі әлемдік процестерді талдау үшін қолдану мүмкіндіктері. 

 

Тақырып 4. Жаһандану және адамзат өркениетінің жаһандық сын-қатерлері, әлемдік 

саясат. 

Біздің заманымыздың жаһандық проблемаларының пайда болуы мен мәні. Жаһанданудың 

біркелкі еместігінің көріну параметрлері. Глобалистика және саяси сала. Жаһанданудың қазіргі 

кезеңінің маңызды белгілері. Постиндустриализм және жаһандану. Жаһандық өлшемдегі ұлттық 

және аймақтық мәселелер. Қазақстанның жаһандану процестеріне қатысуы. Ірі аймақтық 

әлеуметтік-саяси қақтығыстардың жаһандық салдары. 

 

Тақырып 5. Геосаясат және әлемдік дамудың геосаяси факторлары. 

Халықаралық қатынастардағы геосаясат. Геосаясаттағы күштің рөлі. Күштердің геосаяси 

орналасуы. Әлемнің геосаяси карталары және олардағы халықаралық қатынастардың алуан 

түрлілігінің көрінісі. Қазақстан Республикасының геосаяси жағдайы және ұлттық мүдделері. 

Қазіргі геосаяси қақтығыстардың даму тарихы мен ерекшеліктері. Саяси институттардың 

геосаяси қақтығыстарды реттеу жөніндегі қызметі. Геосаяси қақтығыстарды реттеу 

технологиялары.  

 



Тақырып 6 . Болашақ әлемдік тәртіптің мүмкін модельдері. 

Жаңа әлемдік тәртіптің қалыптасу үрдістері. Қазіргі халықаралық тәртіп. Жаһандану және 

жаңа әлемдік тәртіп. Әлемді демократияландыру. Қазіргі әлемдегі интеграциялық процестер. 

Жаһандану дәуіріндегі әлемдік тәртіп. Сепаратизм немесе ұлттың өзін-өзі анықтау құқығы.  

 

Тақырып 7. Жаһандық және өңірлік ұйымдар: олардың қызметінің мақсаттары, 

сипаты мен нысандары. 

Қазіргі халықаралық қатынастар жүйесіндегі жаһандық және аймақтық халықаралық 

ұйымдар. Жаһандық және өңірлік ұйымдар қызметінің мақсаттары мен құралдары. Аймақтық 

ұйымдардың түрлері. Жалпы құзыреттегі өңірлік ұйымдар. Саяси қақтығыстарды реттеудегі 

халықаралық ұйымдардың рөлі.  

 

Тақырып 8. Жекелеген мемлекеттердің және олардың әртүрлі бағыттағы блок 

ұйымдарының сыртқы саясаты. 

Қазіргі мемлекеттерді жіктеудің негізгі принциптері. Жекелеген мемлекеттер мен олардың 

блок ұйымдарының сыртқы саясатының негізгі бағыттары. АҚШ, Ресей, Еуропа елдері, Қытай, 

Жапония және Орталық Азия мемлекеттерінің сыртқы саясатының негізгі бағыттары.. Таяу 

Шығыстағы діни экстремизм мен терроризм қаупінің өсу факторлары.  

 

Тақырып 9. Үкіметтік емес ұйымдар мен қаржы-экономикалық құрылымдардың 

халықаралық қызметі. 

Үкіметтік емес ұйымдар азаматтық қоғамның интернационалдық құрылымы ретінде. 

Үкіметтік емес ұйымдар-халықаралық қатынастардың жаңа акторлары. Бреттон-Вудс жүйесінің 

халықаралық қаржы-экономикалық институттарының қызметі (ХВҚ, ДБ, ХҚДБ және т.б.). 

Қазіргі әлемдегі трансұлттық корпорациялардың рөлі. 

 

Тақырып 10. Ұлттық, өңірлік және жаһандық қауіпсіздік саласындағы халықаралық 

қатынастар субъектілерінің сыртқы саяси қызметі. 

Халықаралық қатынастардағы Ұлттық қауіпсіздік мәселелері. Аймақтық және жаһандық 

қауіпсіздік жүйелері. ҚР бейбітшілікті нығайту және халықаралық қауіпсіздіктің орнықты 

жүйесін құру жөніндегі қызметі. Әлемнің саяси жүйесі және халықаралық қатынастардың жаңа 

қатысушылары. Ұлттық және халықаралық қауіпсіздіктің жаңа сын-қатерлері. Өңірлік 

қауіпсіздікке төнетін қауіп-қатерлер. "Гибридті соғыстар халықаралық державалардың 

бәсекелестік аймақтарындағы тұрақсыздықтың өсу факторлары ретінде.  

 

Тақырып 11. Халықаралық терроризмге және идеологиялық экстремизмге қарсы іс-

қимыл саласындағы халықаралық ынтымақтастық. 

Халықаралық терроризм әлеуметтік-саяси құбылыс ретінде. Саяси және қылмыстық 

терроризмді біріктіру. Халықаралық терроризм жаһандық құбылыс ретінде. Қазіргі экстремизм 

теориясы мен практикасы. Халықаралық террористік ұйымдар. Халықаралық терроризмге қарсы 

күрестің нормативтік-құқықтық базасын әзірлеу мәселелері. Халықаралық терроризмді 

болдырмау және жою жөніндегі негізгі мақсаттар мен міндеттер. Халықаралық терроризмге 

қарсы күрестің шетелдік тәжірибесі және терроризмге қарсы коалиция құрудың объективті 

негіздері. Қазіргі әлемде діни экстремизм мен терроризм қаупінің өсуі.  

 

Тақырып 12. Қарусыздану саясатының саяси және әлеуметтік-экономикалық 

детерминанттары. 

Қару жарысы халықаралық шиеленістің ушығу факторы ретінде. Экономиканы 

милитаризациялаудың әлеуметтік-экономикалық даму процестеріне әсері. БҰҰ қызметіндегі 

қарусыздану мәселесі. Әлемнің әртүрлі аймақтарындағы қарусыздану мәселесі. Қарусыздану 

саласындағы саяси-құқықтық база. Әлемнің әртүрлі аймақтарындағы әскери қауіпсіздік және 



қарусыздану мәселелері. Қарусыздану саласындағы саясаттың болашағы. Қазақстанның ядролық 

қауіпсіздік мәселесі жөніндегі ұстанымы. 

 

Тақырып 13. Жаһандық ақпараттық кеңістік жағдайындағы мәдениеттер диалогы. 

Халықаралық аренадағы ақпараттық қызметтің нысандары мен әдістері. Ақпараттық 

агрессия және ақпараттық соғыс. Ақпараттық кеңейту. Масс-ақпараттық кеңістіктегі мәдениет 

және ұлттық мәдениеттер. Әлемдік саясаттағы Интернет: формалар мен қиындықтар. Қазіргі 

әлемдегі мәдениеттердің өзара әрекеттесуі. Жаһандық ақпараттық кеңістік жағдайында 

ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету проблемалары.  

 

Тақырып 14.  Қазақстан Республикасы Халықаралық қатынастар жүйесінде. 

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты мен дипломатиясы. Қазақстан 

Республикасының көпвекторлы сыртқы саясаты. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан: көпполярлы 

әлемдік құрылыс тұжырымдамасы және қауіпсіздіктің негізгі санаттары. ҚР Конституциясы ҚР 

субъектілерінің құқықтары және халықаралық істерді жүргізу туралы. Сыртқы байланыстарды 

реттейтін қолданыстағы заңнамадағы ҚР субъектілері. Қазақстан Республикасының 

бейбітшілікті нығайту, жанжалды жағдайларды, дағдарыс құбылыстарын реттеу жөніндегі 

делдалдық қызметі.  

 

Тақырып 15. Қазіргі әлемдегі Қазақстан. 

Қазіргі әлемдегі Қазақстанның геосаяси шындықтары. Қазақстан Республикасының 

геостратегиялық мүдделері және оның сыртқы саяси стратегиясын таңдау. Еуразиялық одақ 

геосаяси категория ретінде. Қазақстанның экономикалық әлеуетін пайдалану перспективалары. 

Каспий теңізі-геосаяси проблема. Каспий маңы мемлекеттерінің теңізді бөлу жөніндегі 

ұстанымы. Қазақстанның ЕурАзЭҚ, ШЫҰ, ҰҚШҰ, АӨСШК сияқты халықаралық және өңірлік 

ұйымдарға қатысуы. 

                                            

«Саяси ғылымдағы зерттеу әдістері» пәні 

 

Тақырып 1. Әлеуметтік ғылымдардағы зерттеулердің ерекшелігі. 

Ғылыми әдіснаманың деңгейлері: философиялық, жалпы ғылыми, нақты ғылыми. Ғылыми 

жұмыстың әдістемесі, оның деңгейлері: философиялық, жалпы ғылыми, нақты ғылыми. Ғылыми 

зерттеулердегі" Гипотеза" және "зерттеу мәселесі". "Әдіс"ұғымының мәні. Ғылыми зерттеудің 

негізгі әдістерін жіктеу. Операциялық: теория мен байқау арасындағы байланыс. Операциялық 

анықтамалар. Өлшеу. Өлшеу деңгейлері. Теориялық конструкцияларды концептуализациялау 

және пайдалану. Өлшеу қатесі. Валидтілік. Сенімділік. Ғылыми зерттеулердегі пәнаралық тәсіл. 

Әлеуметтанулық зерттеу әдістерін саясаттануда қолдану ерекшеліктері қазіргі қоғамның 

ақпараттық мәдениеті мен құндылықтарының ғылымның дамуына әсері.  

 

Тақырып 2. Саясаттану зерттеу әдістемесі. 

Қолданбалы саяси зерттеулер тұрғысынан "әдістеме", "әдіс", "әдістеме". Қазақстан 

Республикасында саяси ойдың дамуы. Қазақстан Республикасындағы саяси зерттеулердің жай-

күйі мен перспективалары. "Саяси теория", "саяси зерттеу әдіснамасы" ұғымдары.  

 

Тақырып 3. Саясатты зерттеудегі ғылыми тәсілдер.  

Саяси өмірді зерттеудің аспаптық тәсілдері мен заманауи әдістері. Саяси режимдерді 

зерттеуде салыстырмалы тәсілді қолдану. Саясаттану зерттеулеріндегі құрылымдық-

функционалдық және жүйелік тәсілдердің айырмашылықтары. Мәдени тәсіл, оны саяси 

зерттеулерде қолдану. Институционалдық және нормативтік тәсілдер. Тарихи көзқарас, оны 

саяси зерттеулерде қолдану. Саяси зерттеулерде этнология әдістерін қолдану. саясаттану 

зерттеулеріндегі бақылау әдісі. Саясаттану ғылымында математикалық әдістерді қолдану 

ерекшеліктері.  



Тақырып 4. Қолданбалы саяси зерттеулер. 

Саяси зерттеулерде сапалы әдістерді қолданудың артықшылықтары. Саяси зерттеу 

деректерін өңдеу мен талдаудың негізгі принциптері. Саясаттану зерттеулері үшін мәліметтерді 

жинау мен өңдеудің негізгі әдістері. Саясаттану зерттеулеріндегі сараптамалық бағалау әдісі. 

Кейс-стадиді саяси зерттеулерде қолдану ерекшеліктері. Саяси процестер мен құбылыстардың 

проблемалары бойынша мазмұнды талдауды қолдану техникасының негізгі кезеңдері мен 

ерекшеліктері. Мазмұнды талдаудың сандық және сапалық түрлері. Қолданбалы саяси 

зерттеулерде когнитивті карта жасау техникасын қолдану ерекшеліктері. Қолданбалы саяси 

зерттеулерде эмпирикалық әдістерді қолданудың маңыздылығы. Саяси оқиғалар мен 

құбылыстарды талдау үшін модельдеуді қолдану ерекшеліктері.  

 

Тақырып 5. Саяси талдау және болжау. 

Саяси талдаудың іргелі, эмпирикалық және қолданбалы түрлері. Саяси талдау мен 

болжаудың сандық және сапалық әдістері. Саяси процестер мен құбылыстарды зерттеуде 

ситуациялық талдау әдісін қолдану. Саяси зерттеулер үшін индекстерді қолдану (демократия 

индексі, жаһандық терроризм индексі және т.б.). Саясаттану зерттеулеріндегі SWOT талдауы. 

Саяси жағдай мен процестерді зерттеудегі Ивент-талдау. Саяси болжаудағы Дельфи әдісің 

қолданылуы. Сценарий (болжам) әдісі. Саяси процестер мен құбылыстар мәселелері бойынша 

мәтіндік ақпаратты қолданбалы талдаудың негізгі сипаттамалары. Саяси жағдайларды 

диагностикалаудың түрлері мен әдістері. Саяси процестерді саясаттанудағы зерттеу әдісі ретінде 

институционалдық талдау. Саясаттану зерттеулеріндегі модельдеу процесі. Саяси мінез-

құлықтың математикалық модельдерінің мысалдары. Модельдердің басқа түрлері (өлшеу, 

сипаттау, түсіндіру, критерий, болжау). Саяси талдау этикасының негізгі принциптері.  

 

Тақырып 6. Саясаттанудағы жүйелі және құрылымдық-функционалдық тәсілдер. 

Жүйелік талдау саясат ғылымында қолданылатын күрделі әдіс ретінде. Д. Истон-

саясаттанудағы жүйелі тәсілдің негізін қалаушы. Жүйелік талдаудың даму кезеңдері. Жүйелік 

талдау деңгейлері, пәнаралық сипат. Жүйелік талдаудың негізгі өлшемдері: құрылымы, әрекеті, 

қалыптасуы. Саяси процестегі құрылым элементтерінің рөлі, олардың өзара байланысы мен 

өзара әрекеті.  

 

Тақырып 7. Салыстырмалы тәсіл. 

Саяси зерттеудің салыстырмалы әдісі мен стратегиясы. Салыстырмалы зерттеудің негізгі 

кезеңдері. Зерттеу объектісін таңдау мәселесі. Салыстырмалы зерттеулердің түрлері: кросс-

ұлттық салыстыру; жеке жағдайларды салыстырмалы түрде сипаттау; екілік талдау; кросс-

мәдени және Кросс-институционалды салыстыру. Саясаттану саласындағы салыстырмалы 

талдау деңгейлері. Салыстырмалы талдау деңгейіне сәйкес гипотезаларды тұжырымдау. 

Мәліметтерді концептуализациялау, эмпирикалық өңдеу ерекшеліктері. Саяси ғылымның 

дамуындағы салыстырмалы әдістің маңызы. 
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