ТАРИХ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ИНСТИТУТЫ
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Академическая степень– МАГИСТР социальных наук по специальности «6М050200-Политология»
1-курс
№
п/п

Наименование
дисциплины

Краткое содержание
указанием цели

курса

с

1

Мемлекеттік
басқару
/Государственно
е управление

Мемлекеттік
басқару
аппаратының құрылымына, мәні
мен мазмұнына талдау жасау.
Саяси
үрдістер
мен
құбылыстарды
зерттеудің
методикасын кешенді, толық
түрде
талдау
жасау./
Анализировать структуру, смысл
и значение государственного
управления. Более комплексно и
системно, в достаточно полном
объеме
раскрыть
методику
технологии
организации
политических
исследований
политических
процессов
и
явлений как отдельно взятого
государства, так и мирового
сообщества.

Основные разделы

К
ол
.к
р.

С
е
м.

Пререквизи
ты

Постреквизиты

1 бөлім. Мемлекеттік басқару
ғылым және оқу пәні ретінде
2 бөлім. Мемлекетік басқару:
құрылымы, негізгі салалары,
бағыттары және әрекет ету
ұстанымдары
3 бөлім. Әлеуметтік және
экономикалық
саланы
мемлекеттік басқару/
Раздел
1.
Государственное
управление как наука и предмет
Раздел
2.
Государственное
управление: структура, основные
разделы,
направления
и
принципы
Раздел
3.
Государственное
управление
в
социальноэкономической сфере

3

1

Мемлекетті
к-әкімшілік
басқару
жүйесі,
Саяси
билік,
Саяси
менеджмен
т/
Государтве
нное
и
администра
нтивное
управление,
Политическ
ая власть,
Политическ
ий
менеджмен
т

Қазіргі
заманғы
халықаралық
қатынастар және
ғаламдық
даму,
Саясаттанудағы
ғылыми
зерттеу
жұмысының
әдістемесімен
әдістері,
Саяси
толеранттылық
/
Современное
международное
отношение
и
глобальное
развитие,
Методология
и
методика
исследовании
в
политологии,
Политическая
толерантность

Ожидаемые
результаты
изучения
дисциплины
(приобретаемые обучающимися
знания, умения, навыки и
компетенции)
Білуі керек:
- мемлекеттік басқарудың мәні
мен
мазмұнын
және
мемлекеттік
басқарудың
әлеуметтік-саяси,
этикалық
аспектлерін;
мемлекеттік
басқарудың
тиімділігін
арттырудың
ұстанымдары,
әдіс-тәсілдері
мен технологияларын.
Должен знать:
- значение и содержание
государственного управления и
аспекты;
- принципы и технологии
рентабельности
государственного управления,

2

Орталық
Азиядағы саяси
режимнің
ерекшеліктері
мен
проблемалары/
Особенности и
проблемы
политических
режимов
в
Средней Азии

Орталық Азияда қалыптасқан
саяси режимдердің ерекшеліктері
мен проблемаларын талдау./
Анализировать
политические
режимы формировавшиеся в
Средней Азии.

1.Орталық
Азиядағы
саяси
режимдер ерекшеліктері мен
проблемалары
2.Орталық
Азиядағы
саяси
жүйенің құрылымы
3.Саяси жүйедегі адам /
1.особенности
и
проблемы
политических
режимов
в
Средней Азии
2.Структура
политическую
систему в Средней Азии
3.Человек
в
политической
системе

3

1

3

Қазақстанның
саяси мәдениеті/
Политическая
культура
Казахстана

Саяси мәдениеттің қалыптасу
және даму ерекшелігі;Саяси
мәдениеттің қоғамдағы орны мен
ролі;
Саяси
мәдениеттің
мәдениеттің басқа түрлері мен
арасалмағы./
Особенности
формирования
и
развития
политической культуры: Место и
роль политической культуры в
обществе:
Соотношение
политической
культуры
с
другими видами культуры

I бөлім. Қазақстандағы саяси
мәдениеттің
қалыптасу
ерекшеліктері мен проблемалары
II бөлім. Қазақстандағы саяси
мәдениеиттің даму үрдістері./
I
Раздел.
Особенности
и
проблемы
формирования
политической
культуры
в
Казахстане
II Процессы развития
политической культуры в
Казахстане

3

1

4

Қазақстан
Республикасынд
ағы мемлекеттік
кадр
саясаты
/Государственна
я
кадровая
политика в РК

Кадр
саясаты
теориясы
зерттемесінің
теоретикоконцептуалды
негізі;
Мемлекеттік
кадрларды
қалыптастыру және оларды қайта
дайындау;
Мемлекеттік
кадрлардың қоғамды дамытудағы
ролі мен орны; Қазақстан
кадрларын жоғарысаналылыққа

1. Мемлекеттік кадрлық саясатты
қалыптастыру мен жүзеге асыру
2. ҚР кадрлық саясатты жүзеге
асырудың мәселелері
3.
ҚР
кадрлық
саясаттың
ерекшелігі/
1. Формирование и реализация
государственный
кадровой
политики

3

1

Саясаттану
дағы
ғылымизерттеу
жұмысыны
ң әдістемесі
мен
әдістері/
Методологи
я и методы
научноисследовате
льской
работы
в
политологи
и
Орталық
Азиядағы
саяси
режимнің
ерекшелікте
рі
мен
проблемала
ры/
Особенност
и
и
проблемы
политическ
их режимов
в Средней
Азии
Қазақстанда
ғы
демократиз
ациялау
үдерістеріні
ң
ерекшелігі/
Специфика
процессов

Қазіргі
заманғы
халықаралық
қатынастар және
ғаламдық
даму,
Этноконфликтолог
ия /Современные
международные
отношения
и
глобальное
развитие.,
Этноконфликтолог
ия

Саяси режимдердің қоғамдық
процестерге әсерін білуі керек;
Саяси
жүйе
мен
саяси
режимдер
түрлерін
салыстырмалы түрде ажыратуға
және зерттеуге үйренуі керек./
Должен
знать
влияние
политических
режимов
на
общественных
процессов.
Обладетть и сравнительно
различать
политическую
систему
и
политических
режимов.

Қазіргі
заманғы
халықаралық
қатынастар және
ғаламдық
даму/Современные
международные
отношения
и
глобальное
развитие

Қазақстанның
саяси
мәдениетінің
дамуы
мен
өзгерістері
туралы.
Саяси
мәдениетті зерттеудегі негізгі
концептуалдық
көзқарастар./
Развития
и
изменения
политической
культуры
в
Казахстане.
Основные
концептуальные
взгляды
исследования
политической
культуры.

Саяси
толеранттылық/
Политическая
толерантность

Өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі іске
асыруға,
шығармашылық
әлеуетін
пайдалануға
дайындық;
Әлеуметтік-мәдени және өзарамәдени білімін жетілдіру./
Готовность к саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого

5

Қазіргі заманғы
халықаралық
қатынастар және
ғаламдық
даму/Современн
ые
международные
отношения
и
глобальное
развитие.

6

Саясаттанудағы
ғылыми-зерттеу
жұмысының
әдістемесі мен
әдістері/
Методология и
методы научноисследовательск
ой работы в
политологии

тәрбиелеу./Теоретикоконцептуальные
основы
разработки теории кадровой
политики:
Формирование
государственных кадров и их
переподготовка; Роль и место
государственных
кадров
в
развитиии общества: Воспитание
высокосознательности
кадров
Казахстана
Қазіргі замандағы халықаралық
қатынастар мен ғаламдық даму
мәселелерін
талдау./
Анализировать
современные
международные отношения и
глобальное развитие.

2.Проблемы
реализации
кадровой политики в РК.
2.
Особенности
кадровой
политики РК

демократиз
ации
в
Казахстане

1 бөлім. Қазіргі халықаралық
қатынастың теориялық және
әдістемелік негізін үйрену
2 бөлім. Қазіргі мемлекет аралық
қатынастар және ғаламдық даму
Раздел 1. Теоретические и
методологические
аспекты
современного международного
отношения
Раздел
2.
Современные
межгосударственные отношения
и глобальное развитие

3

2

Ғылыми танымның әдістемесін;
ғылыми
қызметті
ұйымдастырудың ұстанымдары
мен құрылымын.
істей білуі
керек:
үдерістер
мен
құбылыстарды
талдауға
бағытталған
қолданыстағы
тұжырымдамаларды, теориялар
мен тұрғыларды сыни талдау;
креативті ойлай білуі және

Ғылыми-зерттеу
жұмысының
негізгі ұғымдары.
Ғылыми
зерттеуді орындау кезеңдері.
Зерттеу әдістемесі.
Ғылыми
зерттеу әдістері. Ғылыми еңбекті
ұйымдастыру
негіздері.
/
Основные понятия
научно-исследовательской
деятельности. Этапы проведения
научного
исследования.

3

2

Дипоматия
тарихы, ҚР
сыртқы
саясаты,
Әлемдік
қауымдасты
қтағы
интеграция
лық
процестер/
История
дипломатии
, Внешняя
политика
РК,
Интеграцио
нные
процессы в
мировом
сообществе
Саяси
менеджмен
т,
Саясат
және БАҚ /
Политическ
и
менеджмен
т, Политика
и СМИ

потенциала;
Повышение социокультурных и
межкультурных знаний

Халықаралық
ұйымдар,
Халықаралық
қатынастар
теориясы
/
Международные
сообщетва, Теория
международных
отношении

Қазіргі заманғы халықаралық
қатынастар және ғаламдық
дамудың
бағыт-бағдарларын
және даму ерекшеліктерін білуі
қажет.
Қазіргі
заманғы
халықаралық қатынастар және
олардың типін меңгеруі тиіс. /
Должен знать направления и
особенности
развития
современного международного
отношения
и
глобального
развития.
Обладеть
современных международных
отношении и его типы.

Мемлекеттік
басқару.
Мемлекеттік
саясат/
Государственное
управления,
Государственная
политика

білуі керек:ғылыми танымның
әдістемесін; ғылыми қызметті
ұйымдастырудың ұстанымдары
мен құрылымын.
істей білуі керек: үдерістер мен
құбылыстарды
талдауға
бағытталған
қолданыстағы
тұжырымдамаларды, теориялар
мен тұрғыларды сыни талдау;
креативті ойлай білуі және

7

Қазақстандағы
демократизациял
ау үдерістерінің
ерекшелігі/Спец
ифика процессов
демократизации
в Казахстане

8

Қазіргі
Қазақстандағы

ғылым
саласында
жаңа
мәселелер мен жағдайларды
шығармашылық тұрғыда шеше
білуі. білікті болуы керек:
тұрақты түрде білімін жаңартуға
қабілетті
болуда,
кәсіби
дағдылары мен іскерліктерін
кеңейтуде. /
знать: методологию научного
познания; принципы и структуру
организации
научной
деятельности; уметь: критически
анализировать
существующие
концепции, теории и подходы к
анализу
процессов
и
явлений;креативно мыслить и
творчески подходить к решению
новых проблем и ситуаций в
области
науки;
быть
компетентным:
в
способах
обеспечения
постоянного
обновления знаний, расширения
профессиональных навыков и
умений.

Методология
исследования.
Методы научных исследований.
Основы организации научного
труда

Демократия
концепциясы:
Қазақстан
қоғамын
демократизациялаудың
негізгі
бағыттары; Қоғамның дамуын
жетілдірудегі
демократияның
ролі;
Демократизм
рухында
халықты тәрбиелеу/.Концепция
демократии;
Основные
направления
демократизации
Казахстанского общества; Роль
демократии в совершенствовании
развития общества; Воспитание
населения в духе демократизма.
Саяси үдерістер құрылымы;
Саяси үдеріс түсінігі
мен

1.ҚР демократизациялау
үрдісінің негізгі кезеңдері
2. ҚР демократиялық қоғамының
қалыптасуы
3. Қазақстандағы
демократизациялау процесі
1. Основные этапы и особенности
процессов демократизации РК
2. Формирования
демократического общества в РК
3. Процесс демократизации в
Казахстане

3

2

Этноконфл
иктология,
Саяси
толерантты
лық/
Этноконфл
иктология,
Политическ
ая
толерантнос
ть

Саясаттанудағы
ғылыми-зерттеу
жұмысының
әдістемесі
мен
әдістері/
Методология
и
методы
научноисследовательской
работы
в
политологии

1. Қазіргі Қазақстандағы
үдерістердің құрылымы

3

2

Қазақстанда
ғы
саяси

Қазақстандық
саясаттануды

саяси

ғылым
саласында
жаңа
мәселелер мен жағдайларды
шығармашылық тұрғыда шеше
білуі
.білікті болуы керек: тұрақты
түрде
білімін
жаңартуға
қабілетті
болуда,
кәсіби
дағдылары мен іскерліктерін
кеңейтуде.
/
знать:
методологию
научного
познания;
принципы
и
структуру организации научной
деятельности;
уметь:
критически
анализировать
существующие
концепции,
теории и подходы к анализу
процессов и явлений; креативно
мыслить и творчески подходить
к решению новых проблем и
ситуаций в области науки; быть
компетентным: в способах
обеспечения
постоянного
обновления
знаний,
расширения профессиональных
навыков и умений.
Қазақстандағы
демократизациялық үрдістердің
ерекшелігі мен қалыптасуын
талдау.
Қазақстандағы
демократиялы
қоғамның
құруылуын
зерттеу.
/
Анализировать особенности и
формирования
процессов
демократизации в Казахстане.
Исследовать
формировние
демократического общества в
Казахстане.
Қазіргі Қазақстандағы саяси
үдерістердің құрылымы мен

саяси
үдерістердің
құрылымы мен
ерекшеліктері/
Структура
и
особенности
политических
процессов
в
современном
Казахстане
Этноконфликтол
огия/
Этноконфликтол
огия

анықтамасы; Саяси үдерістің
түрлері; Саяси үдеріс пен саяси
дамудың арасалмағы./ Структура
политических
процессов;
Понятие
и
определение
политического процесса; Виды
политических
процессов;
Соотношение
политического
процесса
и
политического
развития.
Этноконфликтологияның
мәні
мен мазмұнын, құрылымын білу,
оның жүйесіне талдау жасау./
Знать
смысл,
значения
и
структуру этноконфликтологии.
Анализировать его систему..

2. Қазіргі Қазақстандағы саяси
үдерістердің ерекшеліктері
1.
Структура
политических
процессов
в современном
Казахстане
2. Особенности политических
процессов
в современном
Казахстане
1.Этноконликтология - ғылыми
және оқу пәні ретінде
2. Қазақстандағы
ұлттықмемлекеттік саясат
1.Этноконфликтология - как
научный и учебный предмет
2. Национально-государственная
политика в Казахстане

3

10

Саяси
толеранттылық/
Политическая
толерантность

Саяси толеранттылық – қазіргі
қоғамның негізгі тірегі ретінде
білімдерді игеру. Освоить знание
политической толерантности как
основа современного общества.

1. Саяси толеранттылық мәні мен
анықтамасы.
2.
Саяси
толеранттылық
субъектілері.
3.
Саяси
толеранттылық
қағидалары.
1. Определение и понимание
политической толерантноти.
2.
Субъекты
политической
толрантности.
3.
Принципы
политической
толрантности.

11

Қазақстандық
саясаттануды
зерттеудің өзекті
мәселелері/
Актуальные
проблемы
исследования в

Аталған оқу пәні «Саясаттану»
мамандығының өзіндік ерекшелігін және біліктілігін ескере
отырып, магистранттардың осы
сала бойынша оқу мен білім
алуына бағытталған. Сондай-ақ,
бұл
пән
әлемдік
саяси

Бөлім 1. Қазақстандағы саяси
ғылымдардың тарихы
Бөлім 2. Қазақстандық саяси
ғылымдардың өзекті мәселелері
Раздел 1. История политической
науки в Казахстане
Раздел 2. Актуальные проблемы
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режим/
Политическ
ий режим в
Казахстане

зерттеудің өзекті
мәселелері/
Актуальные
проблемы
исследования
в
казахстанской
политологии

ерекшеліктерін
Анализировать
особенности
процессов
Казахстане.

2

Филоофия,
Педагогика
/
Философия,
Педагогика

3

2

Батыс
елдеріндегі
саяси
режим/
Политическ
ий режим в
западных
странах

Мемлекеттік
саясат, Теориялық
саясат,
Саяси
басқару
/
Годарственная
политика,
Теоретическая
политика,
Политическое
управление
Орталық Азиядағы
саяси
режимнің
ерекшеліктері мен
проблемалары/
Особенности
и
проблемы
политических
режимов
в
Средней Азии

3

2

Мемлекетті
к басқару,
Мемлекетті
к
саясат/
Годудартве
нное
управление,

Этносаяси
процестер
мен
құбылыстарға
баға
беру.
Этносаясаттанудың
ғылыми
әдістемесін құрастыру және
зерттеу. /
Дать оценку
жтнополитическим процессам и
явлениям.
Составить
и
исследовать
научную
методологию
этнополитологии№
Саяси
толеранттылықты
зерттеудің базалық бағыттары
мен ұстаымдарын меңгеру.
Саяси
толеранттылықты
құрудың түсінігін, құрылымын
және механизмдерін білу./
Обладеть
базовыми
методологическими подходами
и принципами исследования
политической толерантности.
Знать понятие, структуру и
механизмы
формирования
политической толерантности
Қазіргі заманғы теориялық
концепцияларды және саяси
ғылымның
бағдарларын
меңгеру,
Қазіргі
саяси
ғылымдағы
және
әлемдік
саясаттағы күрделі мәселелерді
білу. / Обладеть современными

Ұлтаралық қарымқатынас мәдениеті,
Қазақстан
Республикасының
суверенитеті/
Культура
межнационального

талдау./
структуру и
политических
современном

казахстанской
политологии
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Қазақстандағы
саяси
режим/
Политический
режим
в
Казахстане
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Батыс
елдеріндегі
саяси
режим/

тәжірибенің жаңа тенденцияларының дамуы туралы білімді
меңгеруге, саяси жүйелердің
дамуы мен қалыптасуы жөніндегі
түсініктерді, саясаттың іргелі
бағыттарын айқындауға бағытталған/ Учебная дисциплина
«Актуальные
проблемы
исследования в казахстанской
политологии»
посвящена
обучению и усвоению знаний у
магистрантов
по
предмету
политология. А также этот
предмет направлен на выяснение
фундаментальных
основ
конкретной
политики,
представлении
политической
системы в её эволюции, освоении
знаний о новых тенденциях
развития
мирового
политического опыта
Саяси режим анықтамасының
тнсінігі; Саяси режимдердің
түрлері;
Қазақстанда
саяси
режимнің
құрылымы;
Демократиялық режим./ Понятие
определения
политического
режима; Формы политических
режимов;
Структура
политического
режима
в
Казахстане;
Демократический
режим.

Батыста
саяси
режимнің
қалыптасуы
және
оның
ерекшелігі; Батыс елдеріндегі

казахстанской
науки

политической

1 бөлім. Қазақстандағы саяси
режимнің жалпы сипаттамасы
2 бөлім. Халықты діни ағарту/
3 бөлім. Қазақстандағы саяси
режимнің ерекшеліктері
3 бөлім. Қазақстандағы қазіргі
саяси жағдай
Раздел 1. Характеристика
политического режима в
Казахстане
Раздел 2. Особенности
политического режима в
Казахстане
Раздел 3. Современное
политическое состояние в
Казахстане
1. Батыс елдернің саяси режиміне
жалпы сипаттама
2. Батыс елдерінің саяси

Государстве
нная
политика

общения,
Суверенитет
Республики
Казахстан

теоретическими концепциями и
походами
современной
политической науки. Знать
ключевые
проблемы,
существующие в современной
политической науки и мировой
политики

3

2

Қазақстанда
ғы қазіргі
қоғамдық
ұйымдар
мен
қозғалыстар
\Современн
ые
общественн
ые
организаци
и
и
движения в
Казахстане

Қазіргі
Қазақстандағы
саяси үдерістердің
құрылымы
мен
ерекшеліктері/
Структура
и
особенности
политических
процессов
в
современном
Казахстане

Қазақстандағы саяси режим,
оның жалпы сипаттамасы және
ерекшелігі жөнінде түсініктері
болуы./
Иметь
представление
о
политическом
режиме
В
Казахстане и его особенности и
характеристике.

3

2

Қазақстан
Республика
сындағы

Саясаттанудағы
ғылыми-зерттеу
жұмысының

Батыс
елдеріндегі
саяси
режимдер
туралы
түсінігі
болуы. Батыс елдерінің саяси
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Политический
режим
в
западных
странах

саяси
режим
мәселелеріне
саясаттанулық тәсілдеме; Батыс
және Шығыс саяси режимдерінің
ара қатысы./
Формирование
политического режима на западе
и
его
особенности;
Политологические подходы к
проблеме политического режима
в
западных
странах;
Соотношение
политических
режимов запада и востока.
формирование
религии
культурно-исторических
духовно-нравственных ценностей

режимінің ерекшелігі мен
айырмашылығы
1. Общая характеристика
политических режимов в
западных странах
2. Особенности и различия
политических режимов в
западных странах о

Қазақстандағы
қазіргі қоғамдық
ұйымдар
мен
қозғалыстар/
Современные
общественные
организации
и
движения
в
Казахстане

Қазақстанда қоғамдық ұйымдар
мен
қозғалыстардың
пайда
болуы; Қоғамдық ұйымдар мен
қозғалыстардың
даму
ерекшеліктері;
Азаматтық
қоғамда қоғамдық ұйымдар мен
қозғалыстардың
ролі./
Возникновение
общественных
организации и движения в
Казахстане;
Особенности
развития
общественных
организации и движения; Роль
общественных организации и
движения
в
гражданском
обществе.

1. Қазіргі қоғамдық ұйымдарды
құру мен олардың қызметі
2. Жастар қоғамдық ұйымдары
3. Қазақстандағы қоғамдық
ұйымдар
1. Создание и деятельность
современных общественных
организаций
2. Молодежные общественные
организаций
3. Общественные движения в
Казахстане

Составитель: д.п.н., доцент

____________________ А.Ж. Мукажанова

Заведующий кафедрой политологии и СФД
член-корр.НАН РК, д.ф.н., профессор
____________________ Р.Б. Абсаттаров

3

2

мемлекеттік
кадр
саясаты
/Государств
енная
кадровая
политика в
РК

әдістемесі
мен
әдістері/
Методология
и
методы
научноисследовательской
работы
в
политологии

режимдерінің
ерекшелігін
талдау. / Иметь представление о
политических
режимах
западных
странах.
Анализировать
особенности
политических
режимов
западных странах.

Қазақстанд
ық
саясаттануд
ы
зерттеудің
өзекті
мәселелері/
Актуальные
проблемы
исследован
ия
в
казахстанск
ой
политологи
и

Қазақстандағы
саяси
режим/
Политический
режим
в
Казахстане

Қазақстандағы қазіргі қоғамдық
ұйымдар
мен
қозғалыстар
туралы жалпы түсінігі болуы.
Қоғамдық
ұйымдар
мен
қозғалыстарды
саяси
көзқараспен талдауды білуі
керек.
/
Иметь
общее
представление о современном
общественном организациям и
движениям в Казахстане. Уметь
политически
анализировать
общественнные организации и
движения.

