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Алғы сөз 

 

           Семинар сабағы бұл студенттердің дәріс сабағынан алған білімдерін 

бекіту, пысықтау және жинақтау мақсатында өткізілетін сабақтың белсенді 

түрі. Мұнда студенттер оқытушының  жетекшілік етуімен оқу пәні бойынша 

қажетті материалдарды өз бетінше ізденіп оқып,  пәннің  мазмұнын терең 

түсініп меңгергендігін көрсетеді. Сонымен қатар, студенттер теориялық 

сабақтар мен өз бетінше  ізденіп дайындалу барысында  жинаған  білімінің 

шынайы деңгейін тексеріп білуге мүмкіндік алады.  

          «Әлеуметтік-саяси білімдер модулі: әлеуметтану, саясаттану» оқу пәні 

бойынша семинар сабақтарының  мақсаты – студенттердің саяси шындық 

жайлы, оның негізгі принциптері, саяси тәртіптің нормалары туралы 

жүйеленген ғылыми түсінігін қалыптастыру, саясаттың  қазіргі қоғамда алатын 

орны мен маңызын айқындап, бүгінгі әлемде болып жатқан саяси процестерді  

өз бетінше зерттеу шеберлігі мен дағдыларын үйрету болып табылады.   

Сондай-ақ, қоғамның әлеуметтік құрылымы және әлеуметтік процестер мен 

әлеуметтік институттар туралы жан-жақты білімдерді алуына, 

әлеуметтанудағы әртүрлі социологиялық бағыттар мен ғылыми мектептерді 

талдауына, алғашқы ақпаратты жинау және өңдеу әдістемесін меңгеруіне 

мүмкіндік береді. 

            Cеминар сабағына дайындықтың бастауы әдебиетпен жұмыс істеу, 

талқыланатын мәселелер мен сұрақтарға жоғары ізденіспен дайындалу. 

Cеминар сабағы өзінің  әдістемесінің әртүрлі, көпқырлығымен  ерекшеленеді. 

Көптеген жағдайларда семинар сабақтары оқытушының таңдауы бойынша 

іскерлік ойындар, дөңгелек үстелдер, тренингтер, шағын топтық түрлерінде  

ұйымдастырылады (мамандыққа байланысты). 

           Семинар сабағында  берілген тапсырмаларды орындау барысында 

студентке талқыланатын сұрақтарға толығымен мұқият дайындалуы 

міндеттеледі. Ал оқытушы тарапынан студенттің сабаққа өз бетінше қандай 

деңгейде дайындалғандығы  бақылауға алынып,  өтілген оқу материалдары 

негізінде білімі бағаланады. Сондықтан студенттердің семинар сабақтарына 

толықтай  дайын болуы, берілген әдебиеттер тізіміне енгізілген материалдар 

мен дереккөздерін  кеңінен пайдаланып, өз бетінше ізденіп  оқып-үйренуіне 

күш салуы талап етіледі. Студент семинарда талқыланатын барлық сұрақтарға  

міндетті түрде дайындалуы  қажет.       

                Жалпы алғанда «Әлеуметтік-саяси білімдер модулі: әлеуметтану, 

саясаттану» пәні бойынша 15 семинар сабағы ұсынылып отыр, оның 

қорытындысы негізінде  студент  семестр соңында оң нәтижелі баға алуы тиіс. 

             Ұсынылған әдістемелік нұсқаулықта семинар сабақтарының  

жоспарлары, әр семинарға арналған әдістемелік нұсқаулар мен СӨЖ  

тапсырмалары және қажетті әдебиеттер тізімі енгізілді.  
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1 тақырып. Әлеуметтанулық зерттеуді  ұйымдастыру және өткізу 

 

1 Әлеуметтік  зерттеулер тұжырымдамасы. Әлеуметтік зерттеулердің 

түрлері. 

2 Зерттеу бағдарламасын және оның негізгі кезеңдерін әзірлеу. 

3 Алғашқы әлеуметтанулық ақпаратты жинау әдістері. 

 

Әдістемелік кеңестер. 

Бірінші сұрақ бойынша: 

- сұрақты дайындау кезінде әлеуметтік зерттеулер тұжырымдамасын 

түсіну қажет. Социологиялық зерттеулер қоғамның кез келген әлеуметтік 

проблемасын, әлеуметтану пәні бойынша анықталған мәселелердің тар 

шеңберін қамтиды. Әлеуметтік зерттеулер тек кәсіби социологтармен 

жүргізіледі. Әлеуметтану зерттеуі ғылыми ізденістің қүрделілігіне қарай: 

барлаушылық, суреттемелік, талдаушылық болып үшке бөлінген. Әр зерттеу 

түрінің мысалдарын келтіріңіз. Әлеуметтанулық зерттеулердің түрлерін 

көрсетіңіз, оларды сипаттаңыз. Әлеуметтік және әлеуметтік зерттеулер 

дегеніміз не? Осы зерттеулердің ерекше  сипаттамаларын көрсетіңіз. 

Екінші сұрақты бойынша: 

- дайындау кезінде социологиялық зерттеу жүргізу мұқият дайындықты 

қажет ететінін түсіну қажет. Дайындық жұмыстары кезеңінде социологиялық 

зерттеу бағдарламасы мен жоспары жасалады. Бағдарламаны әзірлеу жұмысы 

зерттеу проблемасын анықтаудан басталады. Шешім дайындау мақсатында 

жедел талдауды талап ететін жағдайды әлеуметтік проблема деп атайды. 

Әлеуметтік зерттеулер бағдарламасы қандай бөлімдерден тұрады? Олардың 

толық сипаттамасын беріңіз. 

Үшінші  сұрақ бойынша: 

-Алғашқы социологиялық ақпаратты жинаудың әрбір әдісін сипаттаңыз. 

Сауалнама түрінде кеңінен таралған типте тоқталыңыз.  

Сауалнаманың ерекшеліктерін және сұхбаттасуды көрсетіңіз.  Олар 

қашан қолданылады? 

Эмпирикалық әлеуметтанулық зерттеудің соңғы кезеңі деректерді өңдеу, 

талдау және түсіндіруді, эмпирикалық негізделген қорытындыларды, 

тұжырымдар мен ұсыныстарды алуды қамтиды. Деректерді интерпретациялау 

тереңдігі, зерттеушінің сауалнама нәтижелерін талдау барысында 

социологиялық ақпараттарды өңдеудің заманауи математикалық және 

статистикалық әдістерін шебер пайдаланатынына байланысты. Деректерді 

өңдеуде қандай мәселелер бар? 

 

Студенттерге арналған өзіндік жұмыс тақырыбы. 

1.Әлеуметтанулық зерттеудің сандық және сапалық әдістерінің 

артықшылықтары мен кемшіліктерін салыстырыңыз. Кесте құрыңыз. 
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2 тақырып. Дін феномені: мәдени және әлеуметтанулық перспектива 

 

1 Дін: негізгі түсініктер. Дінді әлеуметтанулық талдау 

2 Дін және әлеуметтік теңсіздік. 

3 Мәдениет әлеуметтануы. Мәдени алуан түрлілілік. 

 

Әдістемелік кеңестер. 

Бірінші сұрақ бойынша 

- Дін әлеуметтануы ғылыми пән ретінде ХІХ ғасырдың ортасында бастау 

алды. Дін қоғамның ажырамас бөлігі. Э. Дюркгейм «Діни өмірдің қарапайым 

түрлері» (1912 ж.) атты еңбегінде, адамдар өз өміріндегі қоғамдық билікті 

мойындағаннан гөрі дінге сенуді жөн санайды дейді. Қоғамдық өмірді қолдай 

отырып, оның құрылымы мен нормаларын бейнелейді. «Біз өзіміз ойлап 

таппаған тілде сөйлеп, өзіміз шығармаған құралдарды пайдаланамыз... 

Өркениеттің мұндай сыйын біз қоғамнан аламыз» – деген Э. Дюркгейм.  

Г.Спенсер, Э.Дюркгейм, М.Вебер, Р.Мертонның көзқарастарына және 

діннің қоғамдағы рөліне талдау жасаңыз.  

Екінші сұрақ бойынша: 

- Қарастырылып отырған арақатынастың маңызды бір тұсы– белгілі бір 

әлеуметтік таптар мен дін жүйелерінің арасындағы өзара байланыстың болуына 

назар аударыңыз. Діннің әлеуметтік бөлініске және теңсіздікке қандай қатысы 

бар? Әлеуметтік бөлініске діндік легитимділік берудің мысалдары бар ма? 

Р.Беллдің діни жүйелерінің жіктелуін талдаңыз. Әлеуметтік институт ретінде 

діннің қызметтерін анықтаңыз. «Сословие, таптар, дін» мәселесі 

қарастырылған Вебердің «Әлем діндерінің шаруашылық әдебі» еңбегін 

қарастыру қажет. Қоғам мен дін арасында қандай қарама-қайшылықтар 

туындайтынын айқындаңыз. 

Үшінші сұрақ бойынша:  

- дайындықты «мәдениет» және «өркениет» терминдерін түсіндіруден 

бастаған жөн, осыдан кейін кең мағынасында мәдениет – бұл қоғамда жасалған 

материалдық және рухани құндылықтардың толықтай бір жүйесі екені жайлы 

қорытындыға  келу қажет.  

Қоғамның өзі де бірнеше таптарға және әлеуметтік топтарға бөлінгені 

тәрізді мәдениеттің де алуан түрлі салалары мен бағыттары бар. Осылайша, 

мәдениетті кім жасағаны, оның сипаты мен кімге бағытталғанына байланысты 

шартты түрде мәдениеттің үш деңгейін бөліп қарастыруға болады: элиталық 

мәдениет, халықтық және бұқара мәдениет.  

 Қоғам мәдениетінің негізгі формаларын сипаттаңыз.  

 Мәдениеттің негізгі элементтерін атаңыз және оларға сипаттама беріңіз 

(тіл, құндылықтар, нормалар, дәстүрлер және т.б.). 

Т. Парсонс әлеуметтік және мәдени ұғымдар арасында анық 

айырмашылықтарды көрсетіп берді. Әлеуметтік деп ол шынайы әлеуметтік 

өмірді: үрдістерді, оқиғаларды, фактілерді атады, ал мәдениге, өз пікіріне 

сәйкес,  адамдардың әлеуметтік өмірді қалай елестететінін немесе шынайылық 
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жайлы түсінікті жатқызды. Мәдени алуан түрлілік дегенді қалай түсінесіз? 

Қазақ мәдениетінің ерекшеліктері қандай? 

 

Студенттерге арналған өзіндік жұмыс тақырыбы. 

1 «Қазіргі қазақстандық жастардың құндылықтарын әлеуметтанулық 

талдау» тақырыбында эссе-талқылау жазыңыз. 

 

3 тақырып. Әлеуметтанулық дискурстағы білім беру 

 

1 Білім беру әлеуметтік институт ретінде.  

2 Білім берудің қолжетімділігі, мәдени капитал және теңсіздік. 

3 Жаһанданудың қазіргі әлемдегі білімге әсері.  

 

Әдістемелік кеңестер. 

Бірінші сұрақ бойынша: 

- білім беру әлеуметтануы нені зерттейтіні, оның зерттеу пәні не  жайлы 

мәселені көтеретіндігінен бастаған дұрыс.  

Оның қарастыратын салаларын қысқаша жинақтай отырып, ол білім 

беруді әлеуметтік институт ретінде, оның генезисін, жұмысын, құрылымын, 

ұйымдастырылу әдістерін, білім беру салаларының әлеуметтік 

құрылымдарындағы өзгерістерді, басқа да қоғамдық институттар мен адам 

өмірінің тұстарымен өзара әрекеттесуін зерттейтінін айта кеткен жөн. Барлық 

қоғамда білім саласы мәдениетті қалыптастырудың маңызды құралы. 

«Білім беру әлеуметтануы» түсінігінің мазмұны қандай? 

«Білімді игеру», «тәжірибені сіңіру» сияқты ілімнің негізгі түсініктерін 

(С. Рубинштейн, Ж. Пиаже) талдаңыз. «Мектеп» институтының қалыптасу 

мәнін ашып көрсетіңіз.  

Екінші сұрақ бойынша: 

- Бурдьенің әлеуметтік жаңғыру теориясына сәйкес қоғам өз құрылымын 

жаңғыртуға бейім болады. Білім беру жүйесі, әсіресе, оның жоғары қабаттары  

әлеуметтік тенсіздіктің қайта жаңғыру мен сақталуына әсер етеді. Білім беру 

саласындағы мұмкіндіктер кеңейген кезде жоғары әлеуметтік таптар өздерінің 

артықшылықтарын сақтауға ұмтылады. 

Мектептің жұмысында, оның мәртебесінде қандай әлеуметтік 

институттар маңызды рөл атқарады? 

Үшінші сұрақ бойынша: 

- Білім берудегі жаһандану - әртүрлі білім беру жүйелерін бірыңғай 

панъеуропалық, кейін жаһандық деңгейде біртіндеп өзгеру, яғни дәстүр мен 

мәдениеттен туындайтын айырмашылықтарды сақтау. 

Қазіргі әлемдегі білімге жаһанданудың (Болон үдерісінің) әсерін 

анықтаңыз. 

Білім беру қоғамдағы әлеуметтік-кәсіби құрылымды жаңғырту факторы 

рөлін атқарады. Бүгінгі таңда отандық білім беруде қандай мәселелер бар? 



7 

 

Қазақстан еңбек нарығына жүргізілген мониторинг көрсеткендей, 

жоғары оқу орындары түлектерінің жұмысқа орналасуы көп жағдайда 

біліктілік деңгейіне байланысты, түлектердің теориялық және тәжірибелік 

дайындығына қатысты басым талаптар қойылады.  

Бүгінгі таңда білім берудің қандай тұрақты модельдері бар? Әр модельге 

сипаттама беріңіз. «Брейн-дрейн»  қандай мағына береді? Себептері қандай? 

Әлеуметтік зерттеу нәтижелерін келтіріңіз.  

Қазақстанда тегін білім беру қолжетімділігінің артықшылықтары мен 

кемшіліктерін айқындау мақсатында салыстырмалы кестені құрыңыз. 

 

Студенттерге арналған өзіндік жұмыс тақырыбы. 

1 «Білім беру және Қазақстанның үшінші жаңғыруы» эссе-негіздемесін 

дайындаңыз. 

 

4 тақырып. Цифрлық технологиялар мен әлеуметтік өзара әрекет 

 

1 Бұқаралық ақпарат және бұқаралық коммуникациялар.  

2 Қазіргі заманғы технологиялар. Бұқаралық медиа түрлері.  

3 Әлеуметтік коммуникация және оның түрлері.  

 

Әдістемелік кеңестер. 

Бірінші сұрақ бойынша: 

- Заманауи кезеңдегі бұқаралық коммуникация әлеуметтануы  мәселелері 

сандық технологиялардың таралуы, интернеттің және жаңа медианың пайда 

болуының әлеуметтік салдарын зерттеумен тығыз байланысты екендігіне назар 

аударыңыз. АҚШ және Батыс Европа елдерінде «бұқаралық коммуникация 

теориясы» (Mass Communication Theory) деп аталған жаңа гуманитарлық 

ғылыми бағыт қалыптасты. Сандық технологиялардың кеңінен таралуының 

қандай әлеуметтік салдарын білесіз? Мысал келтіріңіз. 

- Жаһанданудың заманауи дәуірінде қоғамдық сананы қалыптастыруда 

интернеттің рөлі тоқтаусыз өсіп келеді. Ғаламдық сипаты мен интернеттің 

танымалдылығы әлемдік қоғамдастыққа оң және теріс әсер ететіндігі белгілі. 

Интернеттің қоғамға ықпалын ашыңыз. Мысалдар келтіріңіз. 

Ақпараттық терроризм (кибертерроризм) дегеніміз не? 

Екінші сұрақ бойынша: 

- Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен ХХІ ғасыр – ақпараттандыру 

ғасыры деп бекітілген болатын. Бұқаралық ақпаратты тұтыну мен таралу 

әдістерінде, коммуникатор мен аудиторияның өзара әрекеттесу қағидаларында 

түбегейлі өзгерістерге алып келген цифрландыру БАҚ қызметін қайта 

құрылымдауға, оның әлеуметтік институт ретінде жұмыс жасауындағы 

түбегейлі өзгерістерге алып келді, ал бұл бұқаралық коммуникациялар 

теориясын қайта ой елегінен өткізуді талап ететіндігіне назар аударыңыз.  
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- Бұқаралық медиа түрлерін атап шығыңыз. Оларды тиімділігі жағынан 

талдаңыз. Кандай әлеуметтік желілерді қолданасыз?  Отандық медиа түрлерінің 

қазіргі заманға сай даму  барысын сипаттаңыз. 

Үшінші сұрақ бойынша: 

- Коммуникациялық үрдістерді зерттеу барысында әлеуметтік 

коммуникацияның әртүрлі модельдері қалыптасқандығына мұқият мән беріңіз. 

Сызықтық модель (Г. Лассуэл); Интеракционистік модель (Т.Ньюкомб); 

Коммуникацияның жалпы теориясы (Г. Маклуэн); Коммуникацияның жалпы 

теориясы (Г. Маклуэн); Инфосфералық модель (О. Тоффлер) және т.б. 

Жоғарыда аталған әлеуметтік коммуникация модельдерін әр әрқайсысын 

толығырақ сипаттаңыз.  

 

Студенттерге арналған өзіндік жұмыс тақырыбы. 

1 БАҚ пен бұқаралық коммуникация, қазіргі заманғы ақпараттық 

технологиялар адамның күнделікті өміріне қалай әсер ететіндігі туралы эссе 

жазыңыз. 

 

5 тақырып. Жаһандық экономика және еңбек бөлінісі: 

әлеуметтанулық талдау 

 

1 Әлемдік экономика 

2 Халықаралық еңбек бөлінісі 

3 Қазақстан жаһандық әлеуметтік-экономикалық жүйеде 

 

Әдістемелік кеңестер. 

Бірінші сұрақ бойынша: 

- Жаһандық экономика – бұл көп деңгейлі құрылымға ие және әлемнің 

әртүрлі елдерінің экономикаларын біріктіретін біріккен жүйе. Бұл термин көп 

жағдайда мемлекеттік шекараларды ескермей, әртүрлі әлем елдерінің сыртқы 

экономикалық жұмысын сипаттау кезінде қолданылады.  

Жаһандық экономиканың қалыптасуын қалай түсіндіре аласыз? 

Жаһандық экономика қалыптасуының қандай алғышарттарын білесіз? 

Әлемдік экономиканы қалыптастырудың негізгі алғышарттарына назар 

аударыңыз. Ақпараттық ортада және жаһандық желіні құруда қуатты серпіліс, 

жыл сайын айтарлықтай байқалатын табиғи ресурстардың жетіспеушілігі; 

әлемнің көптеген елдеріндегі халық санының өсуі (халықтың демографиялық 

жарылысы); әлемдегі жаппай қырып-жоятын қарудың пайда болуы және 

таралуы; табиғатқа және қоршаған ортаның тозуына әсер етуші күшті қысым 

және т.б. 

 

Екінші сұрақ бойынша: 

- Халықаралық еңбек бөлінісі – өнімдердің жекелеген түрлерін өндірудегі 

жекелеген елдердің салалар бойынша мамандануы. Халықаралық еңбек 

бөлінісі елдер арасында табиғи және климаттық жағдайларға, географиялық 
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орналасуына, шикізат ресурстары мен энергия көздеріндегі 

айырмашылықтарға байланысты қалыптасатындығына назар аударыңыз.  

- К.Р. Макконнелл  және С.Л.Брю экономикалық жүйені анықтайтын бес 

негізгі сұрақ бар деп көрсетті:1) Қанша өндіру керек? 2) Не істеу керек? 3) Бұл 

өнімдер қалай шығарылады? 4) Бұл өнімді кім алуға тиіс? 5) Жүйе өзгеруге 

бейімделе ме? 

- Барлық экономикалық жүйелерде өндіріс үшін экономикалық ресурстар 

қажет, ал шаруашылық қызметінің нәтижелері таратылады, айырбасталады 

және тұтынылады.  Қазіргі заманғы экономикалық жүйелерді анықтаңыз. 

- Экономикалық жүйелер еңбек бөлінісіне, яғни қызмет түрлерінің 

салыстырмалы түрде шектелуіне негізделген. Халықаралық еңбек бөлінісінің 

ұлттық факторларына келер болсақ, оларды біріншіден жекелеген елдердің 

әлеуметтік-экономикалық ерекшеліктерімен, екіншіден табиғи-географиялық 

айырмашылықтармен байланыстыруға болады.  

Аса маңызды әлеуметтік-экономикалық ерекшеліктерге не жатады?  

- Табиғи-географиялық айырмашылықтар елдің кеңістіктік 

орналасуымен, оның аумағының көлемімен, халқының санымен, топырақ-

климат жағдайларымен, минералдық ресурстармен анықталады.  

Аталған факторлар экономика мен адамдардың өмір деңгейіне қалай әсер 

ететіндігін талдап сипаттаңыз. 

Үшінші сұрақ бойынша: 

- Қазақстан Республикасының стратегиялық дамуының жаңа 

басымдықтары елдегі әлеуметтік-экономикалық қатынастар мен қайта 

құрулармен айқындалды. Қазіргі жаһандану және әлемдік нарықтардағы 

бәсекелестіктің күшеюі жағдайында әлеуметтік-экономикалық дамудың жаңа 

үлгілерін табу, экономикалық өсудің көздері мен факторларын әр 

тараптандыру мәселесі туындап отыр. Осыған байланысты қазіргі жаңа 

геосаяси жағдайларда және әлемдік экономикалық жүйедегі дағдарыстық 

құбылыстардың күшеюі жағдайында Қазақстан тек сандық жағынан 

экономикалық өсуді ғана емес, дамудың инновациялық сипатында көрінетін 

ұлттық өндірушілердің ішкі және әлемдік нарықтағы бәсекеге қабілеттілігі  

сапасын өзгертуді қажет етеді. Қазақстан экономикасы қарқынды дамып келе 

жатқан саяси тұрақты мемлекет ретінде орнығуы үшін тәуелсіздік алған отыз 

жыл ішінде қандай ауқымды құрылымдық реформалар жүргізілгенін 

қарастырыңыз. 

Студенттерге арналған өзіндік жұмыс тақырыбы. 

1 «Қазіргі Қазақстан қоғамының дамуындағы прагматизмнің рөлі» 

тақырыбында эссе дайындаңыз. 
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6 тақырып. Физикалық денсаулықтың әлеуметтік эпидемиологиясы 

 

1Денсаулық пен медицинаны зерттеудің әлеуметтік тәсілдемелері. 

2 Денсаулық және қоғам. 

3 Денсаулық сақтаудың экономикалық және әлеуметтік аспектілері. 

Әдістемелік кеңестер. 

Бірінші сұрақ бойынша: 

-  денсаулық өмір сапасының біріктірілген көрсеткіштерінің бірі 

екендігіне назар аударыңыз. Денсаулық әлеуметтану ғылымы тұрғысынан 

талдауға болатын әлеуметтік феномен. Денсаулық феноменін алғашқылардың 

бірі болып Э. Дюркгейм зерттеді, ол өзіне-өзі қол салудағы нормалар мен 

патологияларға талдау жасады. Бұдан әрі бұл мәселе Т. Парсонстың 

құрылымдық-функционалдық талдауында толығырақ қарастырылды, ол 

«сырқат рөлі» және «дәрігер рөлі» санаттарын енгізді. Аталған ғалымдардың 

зерттеулеріне талдау жасаймыз. 

- Сырқат – айрықша әлеуметтік статус, адамдар оған қол жеткізуді 

қалайды; бұл жағдайда медицинаның айрықша әлеуметтік бақылау қызметі 

пайда болады. Өмір салты - жеке және ұжымдық адам қызметінің (еңбек, 

тұрмыстық, әлеуметтік және т.б.) тәсілі, нысандары мен шарттары. Жалпы 

мағынада өмір салты - бұл әдеттегі өмір сүру тәсілі, халықтың мінез-құлқы деп 

түсініледі. Адам денсаулығына және жалпы халыққа өмір салтымен тұрмыс 

жағдайлары қалай әсер ететіндігін талдаңыз. Мысал келтіру. 

Екінші сұрақ бойынша: 

- Қоғамдық денсаулық – адамдар әл-ауқатының физикалық, әлеуметтік-

экономикалық, психологиялық және т.б. түрлерін қамтитын өзара байланысты 

элементтер мен құрылымдар негізінде қалыптасатын күрделі ашық жүйе. 

Қоғамдық денсаулық категориясын денсаулықтың негізгі ресурстары 

адамдардың табысы, тұрғын үй мәселесі, тамақтануы мен өмір салты екенін 

ескере отырып, жүйелі бағытта қарастыру керек. Сондықтан денсаулықты 

жақсарту осы компоненттердің, сонымен қатар, денсаулықты жақсартатын 

экономикалық, физикалық, әлеуметтік және мәдени ортаның шарттарының  

тұрақтылығын талап етеді. 

Үшінші сұрақ бойынша: 

- Әлеуметтанушылар денсаулық сақтау саласындағы қажеттіліктер, 

мотивтер, ұстанымдарды, оларға әлеуметтік, экономикалық, мәдени 

факторлардың толық кешенінің әсерін зерттейді. Денсаулық сақтау 

әлеуметтануы саласындағы зерттеулердің негізгі бағыттарын атап өтейік. Ең 

алдымен бұл өмір сапасы мен өмір салтының денсаулыққа әсерін зерттеу. 

Зерттеу нысаны ретінде мұнда жасөспірімдер, жастар, зейнеткерлер сияқты 

әртүрлі әлеуметтік топтар алынады. Бұл тұрғыдағы зерттеудің ең өзекті 

мәселелерінің бірі денсаулық сақтау саласындағы теңсіздікке талдау жасау, 

мұнда халықтың медициналық қызметке қол жеткізу мүмкіндігі мен 

сапасындағы теңдік жайлы сөз болып отыр.  
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Осылайша, халықтың денсаулығы сапалы және сандық көрсеткіштер 

бойынша жан-жақты бағаланады.  

Қазақстанда қоғамдық денсаулықты қалай бағалайсыз? Еліміздегі 

денсаулық сақтау саласының даму барысы мен ғылыми медицинадағы 

жаңалықтарды талдаңыз.  

 

Студенттерге арналған өзіндік жұмыс тақырыбы. 

1 Денсаулық сақтау жүйесінің қол жетімділігі туралы презентация 

дайындаңыз. 

 

7 тақырып. Қоғамдық қозғалыстар, наразылық және адамдардың 

ойлауы: қазіргі күйі 

 

1 Қоғамдық қозғалыстар: түсінігі, құрылымы, белгілері.  

2 Заманауи қоғамдағы әлеуметтік қозғалыстардың рөлі.  

 

Әдістемелік кеңестер. 

Бірінші сұрақ бойынша: 

- Қоғамдық қозғалыстың белгілі бір қоғамдық мақсаттарды көздейтін, 

бірақ айқын ұйымдық құрылымы мен белгіленген мүшелері жоқ, азаматтардың 

бірлескен  ұжымдық қызметтері. Анықтамаға мұқият мән беріңіз. Қоғамдық 

қозғалыстар әртүрлі әлеуметтік негізде қалыптасуы мүмкін. Мысалы, 

әлеуметтік таптық сипатта, кәсіби белгілер бойынша, соғысқа қарсы және т.б. 

Қозғалыстардың қоғамдық ұйымдар мен саяси партиялардан айырмашылығын 

талдаңыз. Әлеуметтанушы Сидней Тэрроу қоғамдық қозғалыстарды элиталар, 

қарсыластар және билікпен тұрақты өзара әрекеттестікте ортақ мақсаттары мен 

ынтымақтастықтары бар адамдардың ұжымдық міндеттері (элиталық, үкімет, 

басқа топтар немесе мәдени кодтар) ретінде анықтайды. Ол әсіресе саяси 

партиялар мен қызығушылық топтарынан қоғамдық қозғалыстарды 

ерекшелендіреді.  

- Қоғамдық қозғалыстардың негізгі құраушы бөліктерін, олардың 

құрылымын айқындаңыз.  

Екінші сұрақ бойынша: 

- «Әлеуметтік қозғалыс» терминін 1850 жылы неміс философ Лоренц фон 

Штейн өзінің «1789 жылдан қазіргі уақытқа дейінгі француз әлеуметтік 

қозғалыстарының тарихы» еңбегіне енгізді. Француз әлеуметтанушысы А. 

Турен қозғалысты әсер етуші басты факторлардың біріне жатқызады. 

Қоғамдық қозғалыстарға қақтығыстық және шабуылдық сипат тән: олар 

қоғамда қолданыстағы қатынастардың және мәдени модельдердің қандай да бір 

параметрлері бойынша дауласады және осылайша өзгеріс факторына 

айналатындығын анықтады. «Жаңа лейборизм» идеологы, ағылшын 

әлеуметтанушысы Энтони Гидденстің пікірлерін талдаңыз. 

-  Қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстар жеке әлеуметтік топтар мен 

топтардың, сондай-ақ реформа процесінің субъектілерінің мүддесі үшін өкіл 
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ретінде әрекет етеді. Олар халықтың мүдделерін білдіруге, билік органдарымен 

өзара әрекеттесуге, белгілі бір жағдайларда оларға қысым жасауға мүмкіндік 

алады. Әлеуметтік қозғалыстар, ең динамикалық ұйымдық нысандардың бірі 

ретінде, жаңа әлеуметтік жағдайларға тез бейімделіп, жаңа идеяларды 

жинақтап, өзгертілген ережелерге бейімделеді. 

- Заманауи әлемде және  Қазақстанда қоғамдық қозғалыстар мен ұйымдар 

қандай рөл атқарады? Қандай қозғалыстарды білесіз? Мысалдар келтіріп 

талдау қажет. 

 

Студенттерге арналған өзіндік жұмыс тақырыбы. 

1 Қоғамдағы урбандану мен көші-қон үрдістерінің өзара байланысы 

(мысалдар келтіріңіз және Қазақстандағы ерекшеліктерді атаңыз). 

 

8 тақырып. Әлеуметтік әлемдегі өзгерістер мен оларды түсіну: 

әлеуметтанулық пікір–таластар 

 

1 Әлеуметтік өзгеріс: ұғымы, анықтамасы және мәні. Әлеуметтік 

өзгерістерді зерттеудің әлеуметтік тұстары.  

2  Әлеуметтік өзгерістің негізгі құраушы бөліктері.  

 

Әдістемелік кеңестер. 

Бірінші сұрақ бойынша: 

- Ең алдымен әлеуметтануда «әлеуметтік өзгерістер» қандай мағынада 

қолданылатынын, оның әлеуметтік мазмұны қандай екенін айқындап алу керек. 

Әлеуметтік өзгеріс – бұл «қоғамды ұйымдастыру әдісінің өзгерісі», -  деген 

Дж.Н. Смелзердің сөзіне өз пікіріңізді білдіріңіз.  

Әлеуметтік өзгерістің қандай түрлерін білесіз? 

- Ресейлік академик Г. Осипов әлеуметтік өзгерістердің төрт негізгі түрін 

анықтайды. Мотивациялық әлеуметтік өзгерістер. Құрылымдық әлеуметтік 

өзгерістер. Функционалдық әлеуметтік өзгерістер - түрлі әлеуметтік 

жүйелердің, мекемелердің, ұйымдардың функцияларындағы өзгерістер. 

Процедуралық әлеуметтік өзгерістер - әлеуметтік процестерге әсер ететін 

өзгерістер. Аталған өзгерістердің себептерін ашып талдаңыз. 

Екінші сұрақ бойынша: 

-  әлеуметтік өзгерістер қоғамда орын алатын экономикалық, саяси, 

технологиялық және т.б. өзгерістермен тікелей өзара байланыста болатынын 

ескерген жөн. Әлеуметтік өзгерістердің себебі ретінде: технологиялық даму; 

әлеуметтік қақтығысты (нәсілдер, діндер, таптар арасында); әлеуметтік 

мәдениет немесе қоғамдық мәдениет бөліктерінің біріге алмауы және т.б. 

Заманауи өзгерістердің себебін көрсетіңіз. Жаңа технологиялардың 

мүмкіндіктері мен шектеуліктерін талқылаңыз. 

- Н. Стер бойынша жаһандануды танудағы негізгі санаттар фрагментация 

және гомогенизация болып табылады. Фрагментация және гомогенизация – бұл 

бір үрдістің өзара байланысқан бөліктері.  
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Ғылыми анықтамаларға мұқият назар аударыңыз. 

 

Студенттерге арналған өзіндік жұмыс тақырыбы. 

1 Әлемдегі қоғамдық қозғалыстар (соңғы жарты ғасыр уақыт ішіндегі): қоғамға 

әсер ету түрлері  тақырыбы бойынша жеке презентация дайындау. 

 

9 тақырып. Қазақстандағы саяси ойдың даму тарихы 

 

1 Қазақ ағартушыларының саяси көзқарастары 

2 Саяси идеялар және Алаш қозғалысы өкілдерінің саяси ой-

тұжырымдары. 

3 Қазақстан Республикасындағы саясаттанудың жаңа тұрпатты 

қоғамдық ғылым және оқу пәні ретінде пайда болуы және дамуы. 

 

Әдістемелік нұсқау. 

Бірінші сұрақ бойынша: 

- Қазақ ағартушыларының әділетті қоғамдық құрылым, қоғамды 

реформалау жолдары және оны жүзеге асыру тәсілдері туралы көзқарастарына  

назар аудару қажет. Мысалы, Ш.Уәлихановтың ағартушылық идеялары: 

әлеуметтік реформалардың уақыт талабы мен қоғам деңгейінің дамуымен 

міндетті түрде сәйкес келуі; билікті сайлау принципін, соттың ерекше 

әлеуметтік рөлі; бірқатар консервативтік ғұрыптарды бағалауы, қоғамдық 

идеяларының либерал-демократиялық бағыты. А.Құнанбаевтың ғылыми 

танымның әлеуметтік-саяси рөлі туралы пікірлері, ағартушылықтың маңызы 

туралы жүйелі идеялары, экономикалық және мәдени үдемелілігін талап етуі, 

бірқатар консервативтік тұрмыстық ғұрыптар идеяларын сынға алуы. Ұлт 

тектілерінің әлеуметтік функиялары, мүліктік теңсіздікті жұмсарту үшін 

шаралар қажеттігі туралы және т.б. 

Екінші сұрақ бойынша: 

- Қазақстанның саяси ойының либералдық-демократиялық бағыттары 

мен қазақ халқының ұлттық сана-сезімінің дамуындағы қазақ зиялы қауым 

өкілдерінің идеялық мұрасының тарихи және саяси маңызы туралы талдау 

жасау. Ә.Бөкейхановтың саяси басылымдары, оның көшпелі қоғам 

эволюциясын жылдамдату мәселесін теориялық пайымдауға шақыруы. Ұлттық 

демократиялық партиясын құру мәселесінің қойылуы. Ұлттық автономияға қол 

жеткізу, қазақ қоғамындағы саяси идеялық бірлесу, географиялық және рухани 

факторлардың рөлі мәселесі  туралы қарастыру керек. «Алаш» партиясы 

бағдарламасының идеялары мен мазмұнын талдап, тәуелсіз Қазақстанның 

қалыптасуы мен дамуындағы партия лидерлерінің теориялық мұрасы мен саяси 

тәжірибесінің маңызын айқындау қажет.  

Үшінші сұрақ бойынша: 

- кеңестік Қазақстандағы қоғамдық ғылымдардың даму ерекшеліктері 

мен кеңес басшылығы саясатының әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар 

саласына тигізген ықпалын талдау және тәуелсіз Қазақстан жағдайында 
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әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар саласының жаңа ғылыми бағыттарын 

дамыту қажеттілігінің объективті себептерін ашып көрсету қажет. 

Посткеңестік мемлекеттердегі өтпелі кезең жағдайындағы саяси қатынастарға 

талдау жасап, зерттеумен айналысатын ғылыми-зерттеу институттарын 

құрудың қажеттілігі туралы дәлелдеңіз. 

 

Студенттерге арналған өзіндік жұмыс тақырыбы. 

1. Саяси ойлар тарихындағы басқарудың «дұрыс» және «бұрыс» 

формалары бойынша презентация дайындау. 

 

10 тақырып. Басқарушы элита мен саяси көшбасшылық биліктің 

әлеуметтік субъектілері ретінде 

 

1 Саяси элита түсінігі және олардың жіктелуі. Элиталардың негізгі 

теориялары. 

2 Элитаны жаңарту үдерістері және әлеуметтік-саяси жүйені өзгертуге 

деген қоғамның сұранысы. 

3 Саяси көшбасшы феномені - тұлғаның субъективті ерекшеліктері мен 

мемлекеттік билік жүйесіндегі мәртебелік-қызметтік позицияларының 

жиынтығы ретінде. 

 

Әдістемелік нұсқау. 

Бірінші сұрақ бойынша: 

- саяси элиталардың өмір сүруінің объективті себептерін айқындап, елдің 

әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуындағы халық бұқарасының 

сұраныстары мен элитаның қоғамдық үдерістерді басқарудағы қызметі 

арасындағы өзара байланысты анықтаңыз; 

- қоғамдық-саяси үдерістерді басқарудағы қызметі, мәртебелік 

позициясы, олардың қарауындағы ресурстары мен функцияларына қарай 

элитаны жіктеңіз; ғылымдағы элитарлық теорияларды 

қалыптастырушылардың тұжырымдарына назар аударыңыз; Г.Моска қоғамды 

басқарушылар мен басқарылушыларға бөледі. Оған ұйтқы болатын қасиеттерге 

әскери ерлікті, байлықты және діни дәрежені жатқызды. Сондай-ақ,  

В.Паретоның «Элита айналымы теориясы», Р. Михельстің «Олигархияның 

темірдей заңы»  және  демократиялық элитизм (М.Вебер) тұжырымдарын 

талдаңыз . 

Екінші сұрақ бойынша: 

-  элита мен халық бұқарасының өзара қарым-қатынастарын зерделей 

келе, олардың динамикалық сипатқа ие екендігіне назар аударыңыз. Оның 

элита топтарының мәртебелік позициясы мен билік өкілеттігінде ғана емес, 

сонымен қатар «жоғарыдағылар» мен «төмендегілер» арасындағы өзгерістерге 

әкелетіндігін есте сақтаңыз; 
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-  басқарушы элитаның билік ресурстары мен қоғамды басқарудағы 

өкілеттіктерін өз қолына шоғырландыру арқылы халық бұқарасын заңды түрде 

басқаруды жүзеге асыру жағдайлары мен мүмкіндіктерін анықтаңыз; 

- жекелеген халық бұқарасы өкілдерінің басқарушы топ қатарына 

қосылуы үдерісінің үздіксіз сипатқа ие болуы нәтижесінде мүмкін болған элита 

айналымы мен қоғамның эволюциялық жолмен дамуының өзара байланысына 

талдау жасаңыз. 

Үшінші сұрақ бойынша: 

-көшбасшы мен қоғам арасындағы өзара әрекеттестік проблемаларына 

назар аударыңыз. Көшбасшының нақты саяси мақсаттарға жету және елдің 

саяси өміріндегі маңызды мәселелерді шешу жолындағы түрлі әлеуметтік 

топтар, таптар мен әлеуметтің қызметін ұйымдастырушы ретіндегі 

функциясын көрсетіңіз; 

- саяси көшбасшы феноменінің табиғатына талдау жасап, бұл 

құбылыстың психологиялық және мәртебелік-қызметтік аспектілерін 

анықтаңыз; 

 

Студенттерге арналған өзіндік жұмыс тақырыбы. 

1. Кейс-стади – саяси көшбасшылықтың жіктелуі. Саяси 

көшбасшылықтың типін айқындау және өз таңдауын дәлелдеу. 

 

11 тақырып. Саяси жүйенің қызмет ету механизмі  

 

1 Саяси жүйе түсінігі, құрылымы мен қызметі 

2  Саяси жүйенің жіктелуі 

3. Қазақстан Республикасының саяси жүйесі 

 

Әдістемелік нұсқау. 

Бірінші сұрақ бойынша: 

-  саяси жүйе туралы саясаттану ғылымындағы теорияларға назар 

аударыңыз. Әсіресе, қоғамды жүйелік зерттеудің мейлінше толық үлгісін 

жасаған, жүйелік-функционалдық мектептің негізін қалаушы Т.Парсонстың 

қоғамды зерттеудегі негізгі әдістемелік «жүйе» және «функция» ұғымдарын 

талдауы. Саяси ғылымға саяси жүйе ұғымын енгізген батыс саясаттанушысы 

Д.Истонның саяси жүйенің қызмет ету тетіктерін талдауы.  «Кіріс», «шығыс» 

принциптері. Саяси жүйенің жүйешелері (институционалдық, функционалдық, 

нормативтік және т.б.) арқылы құрылымын талдаңыз. 

Екінші сұрақ бойынша: 

- саяси жүйенің жіктелуі туралы мәселені ғалымдар әр жақтан қарайды, 

яғни олардың әртүрлі өлшемді (критерийді) пайдаланатындығына мән беру 

керек. Мысалы, марксизм формациялық көзқарасты басшылыққа алып оны 

құлдық, феодалдық, капиталистік және коммунистік саяси жүйе деп жіктейді. 

Сонымен қатар, саяси жүйені  саяси тәртібіне қарай (тоталитарлық, 
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авторитарлық, демократиялық) жіктеу мен батыс саясаттанушыларының 

(Ж.Блондель, Г.Алмонд) жіктеулерін және т.б. қарастырып сипаттама беріңіз.   

Үшінші сұрақ бойынша: 

- Жоғарғы Советтің 1990 жылы 25 қазанда қабылдаған декларациясы 

және  1991 жылғы Конституциялық заңның      тарихи маңызы мен еліміздің  

толық  тәуелсіздікке  ие болуы туралы қарастыру керек. Мемлекеттік  

тәуелсіздік туралы Конституциялық  заңының (16.12.1991) мәтінін  мұқият  

оқып түсініп  алыңыз. 1990 жылғы  Декларациямен  салыстырыңыз. Сондай-ақ, 

еліміздің 1993 және1995ж.ж. Конституциялары  мен совет  дәуірінде 

қабылданған 1978 жылғы  Конституцияларға назар салыңыз. 

- Еліміздегі билік жүйесінің ерекшеліктеріне терең мән беріп,  

республиканың басқару формасының артықшылықтарын айқындаңыз. 

Қазақстандағы биліктің бөлінуі: заң шығарушы, атқарушы және сот билігі мен 

олардың билік жүргізу функцияларын талдап, қазіргі Конституциямызға 

(1995ж) жүргізіліп жатқан реформаларға мұқият назар салыңыз. 

 

Студенттерге арналған өзіндік жұмыс тақырыбы. 

1. ҚР стратегиялық құжаттарын зерттеу негізінде) «Қазақстанның саяси 

жүйесінің даму келешегі» тақырыбына жоба дайындау 

 

12 тақырып. Саяси мәдениет, саяси мінез-құлық және саяси қатысу  

 

1 Саяси мәдениеттің мәні, функциялары және құрылымы. 

2 Саяси мінез-құлықтың типтері мен түрлерін жіктеу. 

3 Саяси қатысу мәні, тұжырымдамалары және саяси қатысу формалары. 

 

Әдістемелік нұсқау. 

Бірінші сұрақ бойынша: 

- саяси мәдениеттің нақтылы саяси жүйенің сипатын, қазіргі саяси 

тәртіптің мәнін, қоғамдық топтардың саяси санасы мен іс-әрекеттерінің 

ерекшеліктерін, саяси процестің даму жолын және бағытын түсінуге мүмкіндік 

беретіндігіне назар аударыңыз. Саяси мәдениет тұжырымдамасын нақтылап 

жасаған ғалымдар (М.Вебер, Э.Дюркгейм, Т.Веблен және т.б.) пікірлерін 

талдау қажет. Саяси мәдениеттің мағынасын  айқындау үшін оның құрылымын 

(танымдық, адамгершілік баға берушілік, мінез-құлықтық) жақсы білген жөн. 

Саяси мәдениетті қалыптастырушы қоғамдық күштерге (мемлекет, қоғамдық 

ұйымдар, БАҚ және т.б.) сипаттама беріңіз. Қоғамда қалыптасқан саяси үлгілер 

мен ережелерге байланысты әр елдің саяси мәдениеті ерекшеленеді. Оны 

жіктеудің кең тараған түрлерін (Г.Алмонд, С.Верба) қарастыру қажет. 

Екінші сұрақ бойынша: 

- өзіндік түрлі идеялық-рухани және саяси-құқықтық мазмұн 

ерекшелігімен, жеке тұлғаның саяси құқықтарының жүзеге асуы тәжірибесі 

және саяси шешімдерді қабылдау мен жүзеге асырудағы өзгешелігімен 
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сипатталатын саяси мәдениеттің демократиялық, тоталитарлық және 

авторитарлық типтерге бөлінетіндігін есте сақтаңыз;  

- жеке тұлғаның өзін қоршаған саяси ортамен қарым-қатынасының түрлі 

тәсілдерінің бар екендігін ескеріп, нәтижесінде олардың өмір сүріп отырған 

саяси институттармен саяси қатысу және абсентеизм сияқты өзара 

әрекеттестікке түсетіндігіне назар аударыңыз;  

Үшінші сұрақ бойынша: 

- саяси қатысуды азаматтың немесе жеке тұлғаның өз талап-тілектеріне 

жету жолындағы билік институттарының қызметі мен  саяси шешімдерді 

қабылдау үдерісіне ықпал етуге бағытталған саяси қызметі деп түсіну қажет. 

Саяси қатысудың мән-мазмұнын түсіндіруде кең тараған тұжырымдарды 

(Дж.Нагель,С.Верба мен Н.Ни, М.Вебер және т.б.)  қарастыру қажет. Француз 

саясаттану мектебінің өкілдері саяси қатысу мәселесін позитивистік бағыт пен 

институционалдық көзқарас ауқымында (Л.Дюги, М.Крозье,М.Дюверже) 

қарастырады. Польша саясаттану (Ежи Вятр) мектебі және т.б. Азаматтардың 

елдің саяси өміріндегі, оның ішінде жеке тұлғалардың сайлау науқандары 

кезіндегі электоралдық мінез-құлқы, өз кандидаттарына қолдау көрсету 

жолындағы саяси белсенділердің атқаратын қызметі, саяси партия мүшесі 

ретінде ұйым қызметіне қызығушылықпен белсенді араласу сияқты саяси 

қатысу түрлеріне талдау жасаңыз. 

 

Студенттерге арналған өзіндік жұмыс тақырыбы. 

1. Саяси мәдениеттің үлгілері (таңдау бойынша) туралы талдаулық 

анықтама дайындау. 

 

13 тақырып. Сана мен ойлаудың жаңа үлгісін әзірлеу: олардың 

Қазақстан Республикасында жүзеге асуының негізгі стратегиялары мен 

бағыттары  

 

1 Гуманитарлық білім берудің қазіргі заманғы моделінің дамуы 

Қазақстан Республикасында қоғамдық сананы жаңғыртудың негізі ретінде. 

2 «Мәңгілік Ел», «Рухани жаңғыру» және «Ұлы Даланың жеті қыры» 

бағдарламаларының тұжырымдамалық қағидалары Қазақстан халқының 

тарихи санасы мен мәдени-рухани бірегейлігінің қалыптасуының идеялық 

тұғырнамасы ретінде. 

3 Адам капиталын дамыту идеяларымен бағыттары Қазақстанда 

инновациялық экономикаға өтудің шарты ретінде. 

 

Әдістемелік нұсқау. 

Бірінші сұрақ бойынша: 

- Қазақстанның стратегиялық даму жоспарын мұқият қарастыра келе, 

саяси-экономикалық жаңғырудың нақты мақсат-міндеттер мен тәсілдерге ғана 

сүйеніп жетістікке қол жеткізудің басты шартының бірі - қоғамдық сананың 

озық жаңғыруынсыз толыққанды жүзеге аспайтынын түсіну керек; 
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- Қазақстандағы қоғамдық сананы жаңғыртудың түйінді ережелері 

ретінде бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, елдің эволюциялық жолмен дамуы, 

ұлттық бірегейлік, білім мен жаңалыққа құштарлық сияқты құндылықтарды 

қоғамдық санада нық орнықтыру арқылы біртұтас Ұлт қалыптастыру болып 

табылатындығына назар аударыңыз;  

- қоғамдық сананы жаңғыртудың әлеуметтік және гуманитарлық 

ғылымдарды дамыту негізінде жаңа гуманитарлық білім беруді жан-жақты 

дамытуға негізделетініне назар аударыңыз. 

Екінші сұрақ бойынша: 

- Қазақстан халқының ұлттық бірегейлікті қалыптастыру және 

қазақстандықтардың патриоттық сана-сезімін дамыту мақсатында өмірге 

әкелген мәдени-рухани құндылықтары негізгі мазмұнына арқау болған 

«Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идея тұжырымдамасын сипаттаңыз;  

- ұлттық мәдениеттің рухани құндылықтары, адамгершілік қағидаттары, 

ғылыми ережелер,  Қазақстан халқының әдет-ғұрып, дәстүрлері арқау болған 

Қазақстан қоғамының идеологиялық тұғырнамасына айналған «Рухани 

жаңғыру» кешенді бағдарламасын жан-жақты қарастырыңыз және жүзеге 

асырылу барысын айқындап (мысал келтіру) көрсетіңіз; 

- еліміздің мәдени-рухани мұрасының іргелі негіздерін пайымдау арқау 

болып табылатын  халқымыздың тарихи санасын жаңғыртуға арналған «Ұлы 

даланың жеті қыры» мақаласын талдаңыз. Бағдарлама ретінде жүзеге асырылу 

барысына назар аударыңыз. 

Үшінші сұрақ бойынша: 

- ғылыми ашулар мен технологиялық инновацияларға негізделген жаңа 

енгізілімдерді кеңінен пайдалану арқылы жаңа ілімдер мен ақпараттар басты 

фактор болып табылатын инновациялық экономиканың ерекшеліктерін 

қарастырыңыз;  

- елдің экономикалық өсуі мен озық дамуын қамтамасыз етуге жол 

ашатын ғылым мен білім, денсаулық сақтау мен мәдениет жүйесіне сүбелі 

инвестициялар тарту арқылы заманауи инновациялық экономиканы дамыту 

жолындағы адам капиталының айқындаушы рөлін зерделеңіз; 

- адамның тіршілік қарекетінің барлық саласында жаһандық өзгерістерге 

жол ашатын, жеке тұлғаның өндірістік және тұрмыстық қызметінде 

киберфизикалық жүйелерді жаппай енгізуге негізделген төртінші өнеркәсіп 

төңкерісін қарастырыңыз. 

 

Студенттерге арналған өзіндік жұмыс тақырыбы. 

1. «Рухани-жаңғыру Қазақстан Республикасындағы сана мен ойлаудың 

жаңа моделінің стратегиясы» тақырыбында жоба-презентация жасау. 
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14 тақырып. Қазақстан Республикасының тұрақты дамуын 

қамтамасыз ететін стратегиялары мен модернизация бағдарламалары 

 

1 Қазақстанның стратегиялық даму жоспары және елді жүйелі жаңғырту 

бағдарламасын жүзеге асыру. 

2 Институционалды және нормативті реформаларды жүргізу – 

Қазақстанды заманауи және дамыған мемлекет ретінде жаңғырту стратегиясын 

жүзеге асырудағы басым бағыт. 

3 Цифрлік технологияларды енгізу және Қазақстанның әлеуметтік-

экономикалық дамуының түбегейлі жаңа траекториясына өту. 

 

Әдістемелік нұсқау. 

Бірінші сұрақ бойынша: 

- «Қазақстан-2030» және «Қазақстан-2050» даму Стратегияларын негізгі 

қағидаттары мен ережелері өзара үндестік тапқан және бір-бірін толықтыратын  

өзара байланысты бағдарламалары ретінде қарастырыңыз; екі жолдауды 

салыстырып оқып, терең түсіну қажет. 

- Қазақстанның стратегиялық даму жоспарларында елде жүргізілетін 

реформалардың мақсаттары мен қағидаттарының жан-жақты негізделгендігіне, 

саяси-экономикалық және әлеуметтік-мәдени салалардағы қайта құрулардың 

басым бағыттарының айқындығына, болжамды жоспарларды жүзеге асырудың 

нақты әдіс-тәсілдерінің белгіленгендігіне назар аударыңыз және жолдаудың 

жүзеге асырылу  барысына шолу жасаңыз; 

- Қазақстанның стратегиялық даму бағдарламаларының елді жан-жақты 

жаңғырту және әлемнің дамыған елдерінің қатарына енуі үшін қажетті 

институционалдық және құрылымдық жағдайларды қалыптастыруды 

көздейтіндігіне назар аударыңыз. 

Екінші сұрақ бойынша: 

- Қазақстанның стратегиялық даму бағдарламаларында белгіленген 

мақсаттарға қол жеткізудегі негізгі фактор - тиісті институционалдық және 

нормативтік механизмдерді құру және олардың тиімді қызметі болып 

табылатындығына талдау жасаңыз;  

- Қазақстанның стратегиялық даму жоспарларын жан-жақты зерделей 

келе, елдің жүйелі жаңғыруына негізделген бұл бағдарламалардың 

қабылдануын ішкі және сыртқы сипаттағы сын-тегеуріндерге ерекше жауап 

ретінде қабылдаған жөн;  

- реформаларды жүзеге асырудың стратегиялық жоспарларын қарастыра 

келе, олардың жүйелі сипатқа ие екендігіне, мемлекеттік аппарат қызметін 

реформалауды көздейтіндігіне, заң үстемдігін қамтамасыз ету үшін кешенді 

шараларды ұсынатынына, жаңа индустрияладыруды жүргізуге мүмкіндік 

беретіндігіне, біртұтас қазақстандық бірегейлік пен азаматтық 

қауымдастықтың қалыптасуына жол ашатындығына назар аударыңыз. 

Үшінші сұрақ бойынша: 
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- Қазақстан ұлттық экономикасының даму қарқынын жеделдетуді 

қамтамасыз ету мен цифрландыруды белсенді енгізу, халықтың өмір сүру 

деңгейін көтеру арасындағы өзара байланысты анықтаңыз;  

- Қазақстан экономикасының секторларына цифрландыруды енгізуде 

қандай қағидаттарды негізге алған дұрыс және оны жүзеге асыруда қаржыны 

халық шаруашылығының қай салаларына бөлген тиімдірек болатынды туралы 

ойланыңыз; 

- заманауи цифрлік технологияларды жаппай енгізу туралы  мемлекеттік 

бағдарламалардың Қазақстан экономикасының дамуына оң ықпалы, осы 

бағыттағы туындауы мүмкін кедергілер мен проблемаларға талдау жасаңыз. 

 

Студенттерге арналған өзіндік жұмыс тақырыбы. 

1. «Саяси модернизацияның үлгілерін таңдау шарттары мен негізгі 

факторлары» (таңдау бойынша бір мемлекеттің мысалында) тақырыбында 

дәлелді эссе жазу. 

 

15 тақырып. Саяси шиеленістер мен дағдарыстарды шешудің мәні, 

түрлерімен жолдары 

 

1 Саяси шиеленістер мәні және олардың тұрпаттамасының 

тұжырымдамалық негіздері. 

2 Саяси шиеленістердің пайда болу себептері, олардың белгілері мен 

функциялары. 

3 Әлеуметтік текетірес үдерістерін басқарудың саяси механизмдері және 

саяси шиеленістерді шешу технологиялары. 

 

Әдістемелік нұсқау. 

Бірінші сұрақ бойынша: 

-  саяси шиеленістің мазмұнын саясат субъектілерінің билік бөлінісі 

қатынастары саласындағы қайшылықты сипаттағы өз мүдделерін, 

құндылықтары мен көзқарастарын қорғау, жүзеге асыру жолындағы 

бақталастығы, түрлі қоғамдық-саяси күштердің тайталасы ретінде қарастыру 

керек; шиеленістердің саясаттағы рөлін анықтау қажет; шиеленіске адамзат 

ерте кезеңнен ақ назар аударған. Мысалы, б.з.б. 6-7 ғасырларда қытай 

философтары дүниедегі нәрселердің барлығының қозғалыс көзі оң (ян) және 

теріс (инь) бастаулардан тұрады деп есептеді. Ежелгі грек ойшылы Гераклит, 

заттар мен құбылыстардың дамуы қарама-қарсылықтардың күресінен 

туындайды деген болатын. Қайта өрлеу және жаңа заман кезеңдері 

ойшылдарының (Макиавелли, Гегель) қарама-қайшылықтарға байланысты 

пікірлеріне тоқталыңыз. Саяси шиеленістер туралы, Маркс пен Энгельстің, Л. 

Козер, Р. Дарендорфтың тұжырымдарын қарастырыңыз.  

- саяси шиеленістердің субъектілері ретінде мемлекеттік билік 

механизмдерін пайдалану арқылы өз мақсат, мүдде және сұраныстарын жүзеге 

асыруға ұмтылған түрлі әлеуметтік топтар, биліктің орталық және жергілікті 
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органдары, қоғамдық ұйымдар, жеке тұлғалардың шығатындығына назар 

аударыңыз. 

Екінші сұрақ бойынша: 

- саяси шиеленістердің, нақтырақ айтсақ, тараптардың экономикалық 

мүдделерінің қақтығысы, азаматтардың саяси құқықтарының шектелуі, 

идеологиялық қайшылықтар, әлеуметтік проблемалардың шиеленісуі, 

субъектілердің этникалық және діни көзқарастары арасындағы 

қайшылықтардың шығуына түрткі болатын себептерге талдау жасаңыз;  

- шиеленістердің мына белгілерін зерделеңіз: қарсыласушы 

субъектілердің болуы, екінші тараптың есебінен өз мақсаттарына жетуге деген 

ұмтылыс, қатысушылар іс-қимылдарының қарама-қайшы мақсаттарға жетуге 

бағытталуы, шиеленіс авторлары позициясының кез келген ымыраны жоққа 

шығаруы;  

- саяси шиеленістердің екі жағының бар екендігіне назар аударыңыз: бірі 

– тез арада шешімін табуы тиіс қайшылықтар туралы қоғамға ақпарат жеткізу 

сияқты жағымды функциясы және қоғамда әлеуметтік үдерістердің бұзылуына, 

дағдарыстың тууына себепкер болуы мүмкін дисфункциясы. 

Үшінші сұрақ бойынша: 

- саяси шиеленістерді болдырмаудың бір жолы – олардың алдын алу 

болып табылатындығын, яғни саяси  институттардың шиеленіс, 

қайшылықтарды танып білуі, айыра білуі шарт екендігіне, артынша мұндай 

текетірестерді тудырушы потенциалды факторларды тез арада жоюға әрекет 

жасауы тиіс екендігін ескеріңіз; 

- шиеленістің аяқталуы жанжалдасушы тараптар үшін айрықша маңызға 

ие басты мәселелерде өзара келісімге келуі үшін екі жаққа да тиімді 

шешімдерді іздеу мен табу арқылы шешуге болатындығына назар аударыңыз; 

- жанжалдасушы тараптардың текетіресін тоқтату үшін тиімді 

шешімдерді қабылдаудың жеткіліксіз екендігін, сонымен қатар қол жеткен 

келісімдердің сақталуына және шиеленіс субъектілерінің өз міндеттемелерін 

қатал орындауына кепілдік беретін шынайы механизмдерді қалыптастыру 

қажеттігін есте ұстау керек. 

 

Студенттерге арналған өзіндік жұмыс тақырыбы. 

1. Саяси шиеленісті реттеу бойынша жол картасын дайындау - Кейс-

стади. 
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