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Наименовани
е 

дисциплины 

Пәннің қысқаша мазмұны, 

мақсаты, негізгі тараулары, 

Цель изучения дисциплины, 
краткое содержание, 

основные разделы 
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Пререквизиттер/ 

Пререквизиты Постреквизиттер

/ Постреквизиты 

Құзіреттіліктің қалыптасуы (Оқу нәтижесі) 

Формируемые компетенции (Ожидаемые 

результаты ) 

K
Z

 

E
C

T
S

  

1 Kra/ 

Kra 

6304 

Кратология/ 

Кратология 

Пәннің мақсаты билік туралы 

ілім, білімнің маңызды саласы 

ретінде бөліп қарастыру 

болып табылады. Сондай-ақ, 
оның көптүрлілігін, шығу 

және даму заңдылықтарын, 

түрлерін өзіндік 

ерекшеліктерін, негізгі 

белгілерін, өзара 

әрекеттестіктерін және т.б. 

қарастырады. Сонымен қатар, 

Кратологияның қазіргі жалпы 

ғылыми білім жүйесіндегі 

орны мен ролін, оның 

ақпараттық мазмұндылығы 
мен интеллектуалды 

құндылығын және тарихи 

бейімділігі туралы 

мәселелерді қарастырады. / 

Целью дисциплины является  

вычленение кратологии как 

крайне важной отрасли 

знаний, учении о власти, ее 

разнообразии, 

закономерностях ее 

происхождения, функ-

2 3 3 

Саяси 

конфликтология 

/ Политическая 

конфликтология 

Мемлекеттік 

басқару / 

Государственное 

управление 

білуі керек: биліктің түсінігі, құрылымы, іске асу 

механизмдері, билік және билеушілер туралы 

білімдер жиынтығы, билік легитимділігі туралы, 

сондай-ақ, қоғамның барлық салаларын қамтитын 
және оның даму ерекшеліктерін айқындайтын 

саясаттанудың басты феномені ретіндегі 

түсініктерді құрастыра білуі. 

істей білу керек: биліктің объектілері мен 

субьектілерінің көптүрлілігін жүйелей білу; 

биліктің заңдылығы мен тиімділігін айқындай 

білу; биліктің әртүрлі салаларын ажырата білуі. 

дағдысы болуы керек: қоғамның саяси, 

әлеуметтік-экономикалық қызметін ұйымдастыру 

мен басқарудағы практикалық мәселелерге саяси 

талдау жасау және шешімін таба білу. 
білікті болуы керек: - қазіргі саяси және басқару 

технологиялары жөніндегі мәселелерде; 

 - әртүрлi пәннің аясында алған бiлiмді 

топтастыруда,кез-келген белгісіз жағдайларда 

аналитикалық және басқару мақсаттарын шешу 

үшiн қолдануды. / знать: понятие, структуру, 

функции власти, механизм осуществления 

власти,совокупность знаний о власти, 

властителях, властной 

деятельности,сформировать  понимание 

магистром власти как универсального феномена, 
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ционирования и развития, о 

типах, родах и видах власти, 

их чертах и специфике, 

субъектах и объектах власти, 

носителях, функциях, задачах, 

механизмах, нормах и 

принципах, технологиях и 

процедурах власти, о сути и 

особенностях разделения 
властей, о взаимодействии 

Власти с другими сферами 

жизни и властей разного рода 

между собой, а также с 

зарубежными властями. 

Оценивается место и роль 

кратологии в общей системе 

современного научного 

знания, ее историческое 

призвание, интеллектуальная 

ценность и информационная 
насыщенность. 

пронизывающего весь спектр общественных 

отношений и определяющего вектор их развития 

и специфику проявлений., 

 уметь:систематизировать многообразие 

субъектов и объектов власти; разбираться в 

разнообразных областях власти; выявлять 

эффективность и легитимность  

иметь навыки: политического анализа и 

решения практических проблем в организации и 
управлении 

политической, социально-экономической 

деятельностью общества.  

быть компетентным: 

в вопросах современных политических и 

управленческих технологий; 

уметь интегрировать знания, полученные в 

рамках разных дисциплин, использовать их для 

решения аналитических и управленческих задач в 

новых незнакомых условиях. 

 

2 КSMT

T/ 

TPPM

К 6305 

Қазақстандағ

ы саяси 

модернизаци

яның 

теориясы мен 

тәжірибесі / 

Теория и 

практика 

политической 

модернизаци

и в 

Казахстане 

Пәннің мақсаты -   

Қазақстан  қоғамының даму 

тұрғысында саяси 

жаңғыртудың негізгі 

мәселелерін айқындау және 

талдау, сонымен қатар 

әлеуметтік-саяси қатынастар 

саласындағы теориялық 

білімнің дамуының тұтастығы 

мен сабақтастығын 

қарастыру. Курс қазіргі 

заманғы жаңғырту 
теориясының, ең алдымен 

саяси жаңғыртудың  негізгі 

тұжырымдамаларын 

саралауға  және Қазақстан 

Республикасында жаңғырту 

бағдарламаларының  жүзеге 

асу тәжірибесін зерттеуге 

бағытталынған. / Целью 

 

3 5 3 Қоғамның саяси 

жүйесі / 

Политическая 

система 

общества 

Этноконфликтол

огия / 

Этноконфликтол

огия 

Пәнді оқу нәтижесінде магистрант саяси 

жаңғыртудың негізгі ұғымдарын, категориялары 

мен құрылымын;  саяси жаңғыртуды зерттеудің 

негізгі әдіснамалық тұрғылары мен 

ұстанымдарын, сонымен қатар саяси ғылымдағы 

жаңғыртудың қазіргі заманғы 

тұжырымдамаларын игеруі тиіс. Пәнді оқу 

нәтижесінде магистрант қазақстан қоғамын саяси 

жаңғырту саласындағы өзгеріп отыратын 

факторларды талдай білуі және саяси 

жаңғыртуды зерттеудің әдіснамалық ғылыми 

негіздерін жүйелей білуі керек. / В результате 
изучения дисциплины магистрант должен 

овладеть основными понятиями, категориями и 

структурой политической  модернизации; 

базовыми методологическими подходами и 

принципами исследования политической  

модернизации. А также современными концепций 

модернизации в политической науке. В 

результате изучения дисциплины магистрант 
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дисциплины является 

представление и обсуждение 

основных проблем 

политической модернизации в 

контексте развития 

казахстанского общества,  а 

также целостности и 

преемственности развития 

теоретического  знания в 
сфере социально-

политических отношений. 

Курс направлен на изучение 

основных положений 

современной теории 

модернизации, в первую 

очередь политической, и 

исследование практической 

реализации 

модернизационных программ 

в Республике Казахстан. 

должен уметь: анализировать  переменные 

факторы в сфере политической  модернизации  

казахстанского общества и систематизировать 

методологические научные основы изучения 

политической  модернизации. 

3 PP/ SB 
6306 

Саяси 
болжау/ 

Политическо

е 

прогнозирова

ние 

Курс «Саясаттану» 
мамандығы бойынша білім 

алушылардың бойында 

Қазақстандағы  және 

шетелдердегі мемлекеттік 

саясат пен мемлекеттік 

басқару, мемлекеттік 

құрылыс, басқару және өзін 

өзі басқару үдерістерін, 

мемлекеттік қызмет 

институтының дамуын, 

бюрократия және әкімшілік 

реформаларын зерттейтін 
ғылыми бағыт туралы жүйелі 

білім қалыптастыруға 

бағытталынған.  Осы салада 

жаңа білімдерді игеру жалпы 

саяси үдерістер мен 

құбылыстарды жете түсінуге, 

соныман қатар, 

Қазақстандағы саяси өмірдің 

3 5 3 

Қолданбалы 
саясаттану / 

Прикладная 

политология 

Саяси билік / 
Политическая 

власть 

білуі керек: курстың проблематикасына 
байланысты негізгі әдістемелік тұрғыларды, 

саясат пен мемлкеттік басқаруды 

қалыптастырудың негізгі заңдылықтарын, 

мемлекеттік басқару теорияларын, мемлекеттік 

саясатты қалыптастырудың және саяси-басқару 

шешімдерін қабылдаудың механизмдерін, 

мемлекеттік және муниципалдық басқарудың 

құқықтық негіздерін.    

істей білу керек: үдерістер мен құбылыстарды 

талдауға байланысты қолданыстағы 

тұжырымдамаларды, теориялар  мен тұрғыларды 

сыни тұрғыда сараптай білуі;  креативті ойлай 
білуі және ғылым саласындағы жаңа мәселелер 

мен құбылыстардың шешімін табуға 

шығармашылық тұрғыда қарай білуі керек.  

дағдысы болуы керек: шешендік өнердің, өз 

ойларын ауызша және жазбаша түрде дұрыс және 

логикаға сай бейнелеу. / знать: основные 

методологические подходы к проблематике 
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ерекшеліктері мен оның даму 

үрдістері туралы жүйелі 

көзқарас қалыптастыруға 

ықпал етеді. / Курс нацелен на 

формирование системных 

научных знаний обучающихся 

по специальности 

«Политология», о сфере 

государственной политики и 
государственного управления, 

о научном направлении, 

изучающем процессы 

государственного 

строительства, управления и 

самоуправления, развитие 

института государственной 

службы, проблемы 

бюрократии и 

административные реформы в 

Казахстане и за рубежом. 
Овладение новыми знаниями 

в этой области способствует 

более глубокому пониманию 

политических явлений и 

процессов вообще, а также 

формированию 

систематизированных 

представлений об 

особенностях политической 

жизни в Казахстане и 

тенденциях ее развития. 

курса, основные закономерности формирования 

политики и государственного управления; теорий 

государственного управления,  механизмов 

разработки государственной политики и принятия 

политико-управленческих решений, правовых 

основ государственного и муниципального 

управления. 

4 AKOS/ 

SPGO 
6307 

Азаматтық 

қоғамдағы 
отбасы 

саясаты \ 

Семейная 

политика в 

гражданском 

обществе 

Пәннің мақсаты  - азаматтық 

қоғамдағы  отбасы мәселесіне 
байланысты негізі 

көзқарастарды және оның 

мемлекеттің нақты даму 

кезеңінде жүзеге асыратын 

саясатымен байланысын 

қарастыру және талдау, 

сонымен қатар, 

магистранттардың бойында 

3 5 3 

Саяси 

имиджелогия / 
Политическая 

имиджелогия 

Саяси 

толеранттылық / 
Политическая 

толерантность 

білуі керек: азаматтық қоғамдағы отбасы мен 

саясат туралы білімдер жиынтығын; өмірлік 
үдерістердің айнымалы факторларын объективті 

түрде талдауды; отбасы мен саясат мәселелері 

бойынша теориялар мен әдістемелерді жүйелеуді; 

азаматтық қоғамда отбасының даму келешегін 

болжауды, үлгілерін қалыптастыруды және  

жобалауды.   

істей білуі керек: креативті ойлай білуі және 

отбасы саясаты саласында жаңа әлеуметтік-саяси 
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азаматтық қоғамдағы отбасы 

мен саясаттың өзекті 

мәселелеріне байланысты 

зерттеу жүргізудің 

практикалық дағдыларын   

қалыптастыру. / Целью 

дисциплины является 

представление и обсуждение 

основных взглядов на 
проблему  семьи в 

гражданском обществе, ее 

взаимосвязь с политикой, 

проводимой государством на 

определенном этапе развития, 

а также формирование у 

магистрантов практических 

навыков проведения 

исследований по актуальным 

проблемам семьи и политики 

в гражданском обществе. 

мәселелер мен жағдайларды  шығармашылық  

тұрғыда шеше білуі.  

дағдысы болуы керек: шешендік өнердің, өз 

ойларын ауызша және жазбаша түрде дұрыс және 

логикаға сай бейнелеу; 

білікті болу керек: отбасы мен азаматтық 

қоғамның қазіргі заманғы мәселелері саласында;  

тұрақты түрде білімін жаңартуға қабілетті болуда, 

кәсіби дағдылары мен іскерліктерін  кеңейтуде. / 
знать: совокупность знаний о семьи и политике в 

гражданском обществе, 

объективно анализировать  переменные факторы 

жизненных процессов; систематизировать теории 

и методологии по вопросам семьи и 

политики;прогнозировать, моделировать и 

проектировать перспективы развития семьи в 

гражданском  обществе. 

уметь: креативно мыслить и творчески подходить 

к решению новых социально-политических 

проблем и ситуаций в области семейной 
политики; 

быть компетентным: в области современных 

проблем семьи и гражданского общества; 

в способах обеспечения постоянного обновления 

знаний, расширения профессиональных навыков 

и умений;  

 

5 KRZhS

/ 

MPRK 

6304 

Қазақстан 

Республикас

ының жастар 

саясаты/ 

Молодежная 

политика 
Республики 

Казахстан 

Курстың мақсаты қоғамда, 

мемлекетте болып жатқан 

қоғамның саяси омірі, жастар 

саясаты, саяси қатынастар, 

үдерістер және құбылыстар 

туралы тусінік 
қалыптастыруға  көмектесу /  

Цели курса помочь составить 

представление о 

политической жизни 

общества, молодежной 

политике, политических 

отношениях, процессах и 

явлениях, происходящих в 

2 3 3 Мемлекеттік 

саясат / 

Государственная 

политика 

Кратология / 

кратология 

білуі керек: - коғамның саяси саласының басқа 

салалармен өзара байланысын, республиканың 

этноконфессионалды өзгешелігін. 

істей білуі керек: – мемлекеттік жастар 

саясатының мәнін түсіндіруді, - Әртүрлі саяси 

ағымдар, идеологиялар өкілдерімен,  әртүрлі 
мәдени және конфессия өкілдерімен диалог 

жүргізу. 

дағдысы болуы керек: -саяси ойлау, талдау жасау, 

бағалау және әрекет жасау./ 

знать: - взаимосвязь политической сферы 

общества с другими сферами,  

-этноконфессиональную специфику республики;  

уметь: - объяснять суть государственной 
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обществе, государстве. молодежной политики,  

-вести диалог с представителями различных 

политических течений, идеологий, 

представителями различных культур и 

конфессий;  

Владеть - навыками политического мышления, 

анализа, оценивания и действия. 

6 KPBT/   

PPFPK 

6305 

Қазақстандағ

ы 

Президенттік 

басқару 
түрінің 

артықшылығ

ы/ 

Преимуществ

а 

президентско

й формы 

правления в 

Казахстане 

Курстың мақсаты:   

Қазақстандағы және 

мемлекеттік басқару жүйесін 
кешенді зерттеу. Білім 

алушылар аталмыш 

жүйелердің эволюциясымен, 

оларды зерттейтін әртүрлі 

саяси мектептермен, 

бағыттармен танысады. Курс 

білім алушылардың бойында 

жария басқару жүйелерін 

салыстырмалы талдау, 

теориялық дайындықпен 

қатар, қандай да бір жария 
басқару үлгісі шеңберінде 

мемлекеттік әкімшіліктің 

теориялық, нормативті және 

нақты базасын талдаудың 

практикалық дағдыларына да 

көңіл бөлінеді. / Цель курса: 

нацелен на комплексное 

изучение систем 

государственного управления 

в Казахстане. Обучающиеся 

познакомятся с эволюцией 

данных систем, различными 
школами и течениями в их 

изучении. Курс нацелен как 

на развитие у обучающихся 

навыков в области 

сравнительного анализа 

систем публичного 

управления, так и на изучение 

отдельных аспектов 

3 5 3 

Мемлекеттік 

әкімшілік 

басқару 
жүйелері / 

Государственная 

административн

ая система 

управления 

Қазіргі заманғы 

халықаралық 

қатынастар және 
ғаламдық даму / 

Современные 

международные 

отношения и 

глобальное 

развитие 

 

білуі керек: мемлекеттік басқаруды 

ұйымдастырудың ұстанымдары мен құрылымы;  
істей білуі керек: шетелдердегі және 

Қазақстандағы мемлекеттік жергілікті өзін өзі 

басқаруды ұйымдастыруды салыстырмалы талдау 

жасай білуі;  Қазақстан жағдайында президенттік 

басқарудың озық шетелдік тәжірибелерін 

қолдану;   

дағдысы болуы керек:  шешендік өнердің, өз 

ойларын ауызша және жазбаша түрде дұрыс және 

логикаға сай бейнелеу; 

білікті болу керек: тұрақты түрде білімін 

жаңартуға қабілетті болуда, кәсіби дағдылары 
мен іскерліктерін  кеңейтуде.  

 знать: принципы и структуру организации 

государственного управления; 

уметь: проводить сравнительный анализ 

организации государственного и местного 

самоуправления в зарубежных странах и в 

Казахстане;  

применять передовой зарубежный опыт 

президентского управления в казахстанских  

условиях; 

быть компетентным: в способах обеспечения 

постоянного обновления знаний, расширения 
профессиональных навыков и умений. 
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функционирования 

изучаемых моделей 

управления в Казахстане. 

Кроме теоретической 

подготовки, внимание 

уделяется практическим 

навыкам анализа 

теоретической, нормативной 

и фактической базы 
государственного 

администрирования в рамках 

той или иной модели 

публичного управления. 

7 PBTAT

/ 

MOPU 

6306 

Президенттік 

басқару 

түрінің 

әлемдік  

тәжірибесі  

/Мировой 

опыт  

Президентско
го 

управления 

Пәннің негізгі мақсаты -      

Президенттік басқару түрінің 

әлемдік тәжірибедегі 

артықшылығы мен 

кешіліктеріне салыстырмалы 

талдау жасауға, сонымен 

қатар, әртүрлі елдердегі 

қарастырылатын басқару 
үлгілерінің әрекет етуінің 

жеке аспектілерін зерттеу 

дағдыларын қалыптастыруға 

бағытталынған.   Основная 

цель дисциплины – дать 

сравнительный анализ 

преимуществ и недостатков 

президентского вида 

управления в мировой 

практике, а также направлена 

на формирование навыков 

изучения отдельных аспектов 
действия рассматриваемых 

моделей управления в разных 

странах. 

3 5 3 Мемлекеттік 

саясат / 

Государственная 

политика 

Азаматтық 

қоғамдағы 

отбасы саясаты / 

Семейная 

политика в 

гражданском 

обществе 

білуі керек: мемлекеттік басқаруды 

ұйымдастырудың ұстанымдары мен құрылымы 

білікті болу керек: тұрақты түрде білімін 

жаңартуға қабілетті болуда, кәсіби дағдылары 

мен іскерліктерін  кеңейтуде.  

істей білуі керек: Батыс елдерінде, АҚШ, 

Жапонияда және т.б. елдерде муниципалды 

басқарудың даму ерекшелігін айқындай білуі. 
знать: принципы и структуру организации 

государственного управления; 

быть компетентным: в способах обеспечения 

постоянного обновления знаний, расширения 

профессиональных навыков и умений. 

уметь: выявлять специфику развития 

государственного и муниципального управления 

в странах Запада, США, Японии и др. стран. 

8 HKZh

KOR/

MRKS

MO 

6307 

Халықаралық 

қатынастар 

жүйесіндегі 

Қазақстанны

ң орны мен 

Курстың мақсаты – қазіргі 

заманғы халықаралық 

қатынастар жүйесінің 

қалыптасу ерекшеліктерін, 

аймақтық мәселелерді, 

3 5 3 

Халықаралық 

қатынастар 

теориясы / 

Теория 

Қазіргі заманғы 

халықаралық 

қатынастар және 

ғаламдық даму / 

білуі керек: қазіргі заманғы халықаралық 

қатынастар жүйесін және оның негізгі 

формаларын; халықаралық экономикалық 

қатынастарды мемлекеттік және мемлекетаралық 

реттеудің негізігі әдістерін; қазіргі заманғы 
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рөлі/ Место и 

роль 

Казахстана  в 

системе 

международн

ых 

отношений 

сонымен бірге, Қазақстан 

Республикасы мен басқа ТМД 

елдерінің қазіргі заманғы 

халықаралық қатынастардағы 

рөлі мен орнын зерттеу. 

Қазақстанның геосаяси 

жағдайы мен 

этнодемографиялық 

құрылымының ерекшелігі, 
экономика мен әскери 

құрылысының даму деңгейі 

оның қауіпсіздігін 

қамтамасыз етуде әскери 

емес, саяси құралдарға 

басымдық береді.  Ең 

алдымен өз күштеріне сүйену 

және бұрынғы Одақтық 

республикалардың өз 

мемлекеттіктерін 

қалыптастырып отырған 
қазіргі, қиын кезеңде саналы, 

сындарлы дипломатияны  

жүзеге асыру.   

Целью спецкурса является 

изучение особенности 

формирования современной 

системы международных 

отношений, региональные 

проблемы, а также роль и 

место Республики Казахстан, 

других стран СНГ в 

современных международных 
отношениях. Специфика 

геополитического положения 

и этнодемографического 

состава, уровень развития 

экономики и военного 

строительства Казахстана 

делают доминирующим в 

обеспечении его безопасности 

не военные, а политические 

международных 

отношений 

Современные 

международные 

отношения и 

глобальное 

развитие 

 

халықаралық қатынастар мен әлемдік саясаттың 

мәселелері мен үдерістерінің мәнін түсіну және 

түсіндіре білу;  Қазақстан Республикасының 

сыртқы саясатының негізгі бағыттары мен 

міндеттерін, оның тұжырымдамалық негіздерін 

білу.  

істей білу керек: қазіргі заманғы халықаралық 

қатынастар шеңберінде мемлекеттердің сыртқы 

саясаттарын талдай білуі. Сонымен қатар, пәнді 
игеру нәтижесінде білім алушылар ойлау 

мәдениетінмен қатар, әлеуметтік-саяси және 

кәсіби міндеттерді орындау барысында 

әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардың 

негізгі түсіндірмелері мен әдістерін қолдануға 

қабілетті болуды көрсете білуі керек.  

 знать: систему современных международных 

отношений и их основные формы; основные 

методы государственного и межгосударственного 

регулирования международных экономических 

отношений;  понимать и уметь объяснить 
сущность проблем и процессов современных 

международных отношений и мировой политики;  

знать основные направления и задачи внешней 

политики Республики Казахстан, её 

концептуальные основы; 

уметь: анализировать внешнюю политику 

государств в контексте современных 

международных отношений. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся 

также должны демонстрировать способность и 

готовность: культурой мышления; использовать 

основные положения и методы социальных и 
гуманитарных наук при решении социально-

политических и профессиональных задач. 
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средства с опорой прежде 

всего на собственные силы и 

разумную, взвешенную 

дипломатию, особенно на 

нынешнем, драматичном 

отрезке становления 

государственности республик 

бывшего Союза. 

 

 

                         

Зав.кафедрой             ______________   Симтиков Ж.К. 

 


