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Кіріспе 

 

Университетінің оқу жоспары бойынша әр студент саясаттану сабағын 

оқып білуге тиісті. Осы әдістемеге семинар сабақтарының әрбір 

тақырыптарына арналған жоспар, баяндама тақырыптары, әдебиет тізімдері 

және қысқа әдістемелік кеңестер енгізілді.  

Бұның бәрі әлемдегі, ТМД, Қазақстан Республикасындағы саясаттану 

пәнінің теориялық категорияларын, саяси құбылыстар мен саяси процестерді 

зерттеп-зерделеп түсінуге бейімделген. Бірақ, семинарға арналған сағаттар аз 

болғандықтан, әдістеме саяси ғылымының тек негізгі және күрделі 

категориялары мен мәселелерін ғана қамтиды. 

«Политология теориясы» атты бірінші блоктың  негізгі тапсырмасы 

студенттерге  билік пен саяси режимдер, азаматтық қоғам мен құқықтық 

мемлекет, тұлғаның саяси әлеуметтенуі мен саяси кӛшбасшылық мәселелері 

туралы ұғым қалыптастыру болып табылады. «Қазақстанның саяси ӛмірі 

атты»  тарауға  жеке блокқа арналған. Олар жаңашыл саяси жағдайларды 

зерттеу мен сараптауға бағытталған.  Демек, әлемдегі және еліміздегі саяси 

жағдайлар мен процестерді түсініп білмей жатып, нақты азаматтық кӛзқарас 

қалыптасып, саяси белсенді болу мүмкін емес. 

 Ұсынылып отырылған СӚЖ мен оны орындауға арналған әдістемелік 

нұсқаулар қайтадан қарастырылып, ӛңделіп, тӛртінші рет баспаға беріліп 

отыр. Тапсырмалар негізделді, сұрақтар тура айқындалды, әдебиеттерді 

қайтадан жаңаладық. Осының бәрі студенттер үшін берілген тапсырманы 

орындауда кӛп септігін тигізеді деп ойлаймыз. 
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Семинар сабақтарының жоспары 

 

Тарау 1. Саясаттану теориясы  

 

Тақырып 1.  Қазақстан Республикасы   жаңа саяси даму жолында 

 

1. «Қазақстан -2030» стратегиясының  жариялануы (1997, қазан). Оның 

қажеттігі, мақсат – міндеттері және  ұзақ  мерзімге арналған  приоритеттері. 

2. Президент Н.Назарбаев Қазақстанның тарихи  миссиясы туралы. 

3. Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы  

 

Баяндама тақырыптары 

 

1. Н.А. Назарбаев Қазақстан  ұзақ  мерзімге арналған  стратегиялық 

бағдарламаның  қажеттігі туралы.  

2. Қазақстанның  алға басуына  дем беретін  факторлар.  

3. Еліміздің  дамуына  негативтік  әсер  ететін  факторлар.  

4. «Қазақстан - 2030» стратегиясының  ұзақ  мерзімге арналған  

приоритеттері. 

5. Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясының 

басымдықтары   

 

Әдістемелік кеңестер 

  

Семинарда  талқыланатын  мәселелерді жақсы  түсінудің алғы  шарты – 

Президенттің Қазақстан  халқына  еліміздің  ХХІ ғасырда  даму  стратегиясы  

(қазан 1997жыл  және қараша 2012жыл.)  туралы екі жолдауды салыстырып  

оқып,  терең  түсіну  қажет.   

Бірінші мәселеге  дайындалғанда  ең алдымен  Президент ХХІ  

ғасырдың алғы  отыз  жылына  арналған  еліміздің  даму  стратегиясын  қалай  

анықтап,  дәлелдейдіндігін  жақсы  түсіну  керек.  Ең  негізгі пікір: еліміз  

тәуелсіздікке жетті, кең кӛлемді саяси  және  экономикалық  реформаларды  

бастады, сондықтан  ұзақ  уақытқа  арналған  мақсаттармен  ориентирлерді 

анықтап  белгілеу  ӛте қажет,  онсыз  алға  басуға  болмайды. Бір  ескеретін  

нәрсе: қандай  факторлар  алға  басуға  дем бере  алады, я болмаса қандай  

факторлар  сол процесті  жеделдетуі  мүмкін?  

Екінші  мәселе Қазақстанның  тарихи  миссиясына  арналған. Бұл  

жӛнінде  Президенттің  жолдауының  тиісті  бӛлімін  оқыңыз.  Сонымен  бірге  

ойланыңыз: Президенттің  ұсынып отырған «Қазақстан  барсы» символын, 

оның  мән – мазмұнын  қалай түсінесіз?  «Оңтүстік – Шығыс Азиялық  

жолбарыстары» деген  символмен  салыстырыңыз Сондай-ақ Президенттің 

жыл сайынғы жолдауларына шолу жасаңыз.  

Үшінші  сұраққа  дайындалғанда,  сіздердің  алдыңызда зор  

еңбекқорлықпен  зерттейтін  міндет, Қазақстан – 2050 стратегиясында  
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кӛрсетілген: мемлекеттің жаңа саяси, экономикалық және әлеуметтік 

бағыттары мен қағидаларын, ҚР сыртқы саясаты мен аймақтық және 

жаһандық қауіпсіздікті нығайтудағы басымдықтарын, демократияландыру 

мен либералдандырудың тұрақты процесін және «Мәңгілік ел» - ұлттық 

идеясын   саралап, мәні мен қажеттілігін терең түсіну.  

 

Әдебиеттер тізімі 

 

1 Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты 

бағыты. Қазақстан Республикасының Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы / 

Н.Ә.Назарбаев   // Егемен Қазақстан . 2012. - 27 қаңтар.- 1-3 б. 

2 Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ. Қазақстан 

Республикасының Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы / Н.Ә.Назарбаев // 

Егемен Қазақстан .-2014.- 11 қаңтар.- 1-3 б. 

3 Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: ӛсім, реформалар, даму.  Қазақстан 

Республикасының Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы / Н.Ә.Назарбаев // 

Егемен Қазақстан . - 2015.- 30 қараша. - 1-3 б. 

4 «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағыты.  Қазақстан Республикасының Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы / 

Н.Ә.Назарбаев     // Егемен Қазақстан . 2012.- 14 желтоқсан.- 1-3 б. 

5 Этапный рубеж  в развитии национальной  государственности. 

Н.Назарбаев. – Мысль, 2010.  

6 Котов А. Стратегия - 2030: власть, общество,  конституция // Мысль. -

1998. - № 6. Астанинская декларация Саммита ОБСЕ. – Мысль, 2010.  

7 Выступление Президента РК Н.Назарбаева на торжественном 

собрании, посвященном Дню Независимости. – Мысль, 2010.  

8 Индустриально – технологическое развитие Казахстана ради нашего 

будущего. Выступление Президента РК. Председатель НДП «Нур Отан» Н. 

Назарбаева на внеочередном ХII съезде партии. – Мысль, 2009.  

9 Новый Казахстан в новом мире. Послание Президента Республики 

Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. – Мысль, 2007. №4.  

10  Алесин В. Стратегия  ответа Казахстана на вызовы глобализации в 

свете Послания  Президента. – Саясат – Полис, 2005. №12.  

11  Девиз казахстанского председательства в ОБСЕ: доверие, традиции, 

транспарентность, толерантность. – Мысль, 2010.  

12  Назарбаев Н.А. «Казахстан – 2030». Барлық Қазақстандықтардың 

ӛсіп ӛркендеуі, қауіпсіздік және  әл – ауқатын  артуы. Президенттің халыққа 

жолдауы // Ақиқат. – 1997. - №12. 

13  Перспективы посткризисного развития. Выступление Президента  

РК. – Мысль, 2009.  

14  Повышение благосостояния граждан Казахстана – главная цель 

государственной политики. Послание Президента РК Н.Назарбаева народу 

Казахстана. – Мысль, 2008.  
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15  Габдыжамалов Н. Обеспечение информационной безопасности как 

один из приоритетов внутренней и внешней политики РК. – Саясат – Полис, 

2005. №12.  

16  Шерьязданова Г.  Идея  евразийства:  классическая  теория и 

современность. – Саясат – Полис, 2007. №3.  

17  Через кризис к обновлению и развитию. Послание Президента РК Н. 

Назарбаева народу Казахстана. – Мысль, 2009.  

18  Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые 

возможности Казахстана. – Мысль, 2010.  

19  Стратегический  план развития Республики Казахстан до 2020 года. – 

Мысль, 2010.  

20  Нұрлы жол – болашаққа бастар жол. Қазақстан 

Республикасының Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы/ 

Н.Ә.Назарбаев// Егемен Қазақстан . 2014.-11 қараша.- 1-3 б. 

 

Тақырып 2. Саяси билік  және оны жүзеге асырудың механизмдері 

 

1  Билік: мәні, құрылымы және басқару формалары. 

2  Саяси биліктің ерекшеліктері. 

3  Билік теориялары. 

 

Баяндама тақырыптары 

 

1. М. Вебер билік және оның легитимді түрлері туралы. 

2.  Билік және менеджмент. 

3.  Билікті бӛлу принципі. 

4.  Биліктің құрылымды-функциональды теориясы. 

 

Әдістемелік кеңестер 

 

Бірінші мәселеге дайындалғанда ескеріңіз: билік-саясаттану 

ғылымының негізгі категориясы; әртүрлі сӛздіктерді (энциклопедикалық, 

философиялық, әлеуметтік және саясаттану ғылымына арналған) пайдаланып, 

билік туралы анықтамаларды жазып алып, оларды бір-бірімен салыстырып, 

зерделеп мәселені терең түсінуге тырысыңыз. Ойланыңыз: неге сол 

анықтамалардың ішінде белгілі неміс зерттеушісі Макс Вебердің анықтамасы 

ең әмбебап анықтама болып саналады? Биліктің белгілерін сараптаңыз.  

Екінші сұраққа дайындалғанда билік туралы, биліктің ерекше түрі саяси 

биліктің мәні, оның белгілері және қасиеттері туралы оқып білуге тырысыңыз. 

Мемлекеттік билік туралы және билікті бӛлу принципін, оның мән-мазмұнын 

түсінуге арналған саясаттану ғылымында қандай тұжырымдар бар, соған 

кӛңіл бӛліңіз. Ағылшын ойшылы Дж.Локк пен француз ғалымы Ш.Л. 

Монтескьенің пікірлерін қараңыз. 
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Үшінші мәселені қарастырғанда, әсіресе инструменталистік, 

бихевиористік, жүйелік және құрылым-функционалдық теориялармен 

танысып, Ибн-Халдун, Б.Рассел және Т.Парсонстың тұжырымдарын қараңыз.  

 

Әдебиеттер тізімі 

 

1 Қуандық Е.С.   Саясаттану негіздері: оқу құралы .- Алматы, 2013. 

2 2. Раздықов С.    Основы политологии. Учебник.- Алматы, 2012. 

3 Байдельдинов Л.А.   Основы политологии:  Учебник.-Алматы, 2005. 

4 Иманбаев М., Смағұлов Е. Саясаттану негіздері.-  Алматы, 2014. 

5 Смагулов Е.М.  Основы политологии.-  Алматы, 2014. 

6 Байділдинов Л.Ә. Теориялық саясаттану: Оқулық. –Алматы, 2005. 

7 Саясаттану негіздері: оқу құралы / Л.Г. Матвеенкова, С.С. Касымова, 

Е.Н. Евлева и др.Қарағанды мемл.техн.ун-ті.-Қарағанды: 2013.-105бет. 

8 Саяси билік: оқу құралы/ С.Ш. Мұсатаев /әл-Фараби атын.Қазақ 

ұлттық ун-ті.-Алматы:Қазақ университеті, 2014.-137 бет. 

9 Нұрғалым К.С. Қазақстандағы саяси билік: модернизациялану 

процесіне салыстырмалы талдау:оқу құралы/ К.С.  Нұрғалым / Қ.И.Сатпаев 

атын. ҚазҰПУ.- Алматы- 2013.-194 бет. 

10  Смирнова Н.Ю., Н.Н. Моисеев: о политической науке и будущем 

человечества. – Полис. – 2008. - №4.  

11  Капустин Б.Г. Тезисы о политической философии. – Полис. – 2010. - 

№2.   

12  Загладин Н.В.  Кризис цивилизации или гуманитарного знания? – 

Полис. – 2010. - №2.  

13  Сморгунов Л.В.  Событийное политическое знание и его значение 

для современной сравнительной политологии. – Полис. – 2011. - №1.  

14  Халипов И.Ф. Власть: Основы кратологии. - М., 1995. 

15  Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ //Полис. - 2000. - № 1. 

16  Ледяев В.Г. Формы власти: типологический анализ //Полис. - 2000. - 

№ 2. 

17  Согрин В.В. Ветви государственной власти в США: эволюция, 

взаимодействие, соперничество //Общественные науки и современность. - 

2002. - № 1. 

18  Нукенов А. Биліктің бӛліну теориясы: Қазақстандық тәжірибе 

мәселелері //Саясат. - 2001. - № 6. 

19  Сырымбетқұлы Б.   Саяси құқықтық ілімдер тарихы ( Ежелгі заман, 

орта ғасырлар және жаңа заман): Оқу құралы.-Алматы: LEM,2015.- 452бет 

20 Саяси билік: ұғымы және анықтамасы/ / Р.Б. Әбсаттаров // Саяси 

ғылым: ерекшеліктері мен проблемалары: халықаралық ғыл.конф. 

материалдары (11-12 желтоқсан 2015ж.).-114-118 б.- Алматы, 2015. 
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Тақырып 3.  Қоғамның саяси жүйесі және саяси режимдер 

 

1.  Саяси жүйе түсінігі, құрылымы мен элементтері 

2.  Саяси режим  және  саяси режимнің түрлері. 

 

Баяндама тақырыптары 

 

1. ХХ ғасырдағы тоталитарлық режимдер. 

2. Авторитарлық режимдер, олардың түрлері. 

3. Тоталитаризм мен авторитаризмнің оң және теріс жақтары. 

4. Демократиялық режимдер: парламенттік, президенттік, аралас түрлері 

(ӛзіңіз қалауыңыз бойынша). 

5. Демократияның кемшіліктері. 

 

Әдістемелік кеңестер 

 

Бірінші мәселені қарастырғанда, саяси жүйе және оның саяси билікті 

іске асырудағы ролі қандай? Саяси жүйе туралы саясаттану ғылымында 

қандай теориялар бар? Әсіресе:  Т.Парсонстың, Д.Истонның және 

Г.Алмондтың теорияларына кӛңіл бӛліңіз. Саяси жүйенің жүйешелері: 

институцияналдық   функционалдық, коммуникативтік,  және т.б. қараңыз. 

(№2 СӚЖ,  2 тапсырманы қараңыз) 

Екінші сұраққа дайындалғанда ескеріңіз: саяси режим дәрежесінің саяси 

билігі, саяси жүйе ұғымдарымен қандай байланысы және олардан қандай 

айырмашылығы бар? Әртүрлі сӛздіктерден саяси режим туралы 

анықтамаларды жазып алып салыстырыңыз. Саяси режим биліктің іс-

жүзіндегі қолданатын  әдет-тәсілі деген қағидаға кӛңіл бӛліңіз. Саяси 

режимнің негізгі компоненттері - легитимдік принципі, саяси институттардың 

құрылымдары, партия жүйесі, мемлекеттің ролі және басқару формалары - 

солардың атқаратын ролін жақсы түсініңіз (№3 СӚЖ тапсырмаларын  

талдаңыз ). Саяси режимнің негізгі түрлері - тоталитаризм, авторитаризм және 

демократиялық режимдер туралы мына кестені толтырыңыз:  

Бұл мәселені семинарда іс ойыны ретінде талқылауға болады. Ол үшін 

студенттер топ-топқа бӛлініп дебат (талқылау) жүргізеді Мысалы: мынадай 

тезистер дұрыс па әлде бұрыс па? 

1. Тоталитарзм - азамат тарихында болған бір кездейсоқ  құбылыс. 

2. Авторитаризм тоталитаризмнен демократияға кӛшу жолында шарасыз 

саты. 

3. Демократия мен модернизация - бірімен бірі сыйыспайтын ұғымдар.  

 

Әдебиеттер тізімі 

 

1 Қуандық Е.С.   Саясаттану негіздері: оқу құралы .- Алматы, 2013. 

2 Раздықов  С.  Основы политологии. Учебник.- Алматы, 2012. 
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3 Байдельдинов Л.А.   Основы политологии:  Учебник.-Алматы, 2002. 

4 Иманбаев М., Смағұлов Е.  Саясаттану негіздері.-  Алматы, 2014. 

5 Смагулов Е.М.  Основы политологии.-  Алматы, 2014. 

6 Байділдинов Л.Ә. Теориялық саясаттану: оқулық. –Алматы, 2005. 

7 Саясаттану негіздері: оқу құралы / Л.Г. Матвеенкова, С.С. Касымова, 

Е.Н. Евлева и др.Қарағанды мемл.техн.ун-ті.-Қарағанды: 2013.-105 бет. 

8 Политология: учебник/ под ред. В.И. Буренко; кол.авт.: В.И. Буренко, 

В.В. Меркулов и др.-М.: КНОРУС, 2012.- 392 с. 

9 Сырымбетқұлы Б. Саяси құқықтық ілімдер тарихы (Ежелгі заман, 

орта ғасырлар және жаңа заман): Оқу құралы.-Алматы: LEM,2015.- 452 бет. 

10 Роль общественных организаций в трасформационных  процессах 

политической системы Китая/ Л.М. Ким, В.Ю.Казаков // Павлодар МУ-нің 

хабаршысы. Гуманитарлық серия = Вестник Павлодарского ГУ. Серия 

Гуманитарных наук.- 2015.-№1/2.- С.9-18. Библиогр.:19 назв. 

11 Политическая система: современные тенденции / З. Даулетова// 

Казахстанская правда.- 2011, 3 марта.- С.1-3. 

12 Коломийцев В.Ф. Демократический режим //Социально-

гуманитарные знания. - 2002. - № 5. 

13 Гаджиев К.С. Феномен тоталитаризма ХХ веке // Вопросы 

философии. - 1992. - № 2. 

14 Ахметов К. Казахстанская демократия в оценке политологов //Мысль. 

- 2002. - № 9. 

15 Особенности формирования политической системы  В Республике 

Казахстан (конец ХХ-начало ХХІвв.) / Ю.А. Кудряшова // Каспийский регион: 

политика, экономика, культура.-2014.- №4.- С.118-12. Библиогр.:20 назв. 

   

Тақырып 4. Азаматтық қоғам және құқықтық мемлекет 

 

1. Азаматтық қоғам: мәні, негіздері, құрылымы және ӛрістері   

(сфералары).  

2. Құқықтық мемлекет және оның белгілері. 

3. Қазақстан жағдайында азаматтық қоғам және құқықтық мемлекеттің 

қалыптасу мәселелері.  

 

Баяндама тақырыптары 

 

1. Саяси ой тарихы азаматтық қоғам туралы.  

2. Қазақстанда азаматтық қоғамның қалыптасу ерекшеліктері. 

3. Адам құқығы: ұғым тарихы, бірінші құжаттар. 

4. Әлеуметтік мемлекет, оның белгілері. 
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Әдістемелік кеңестер 

 

Бірінші сұраққа дайындалғанда студенттердің алдында екі мақсат болу 

керек: а) азаматтық қоғамның мән-мазмұнын түсіну; б) азаматтық қоғамның 

идеясы саяси ой тарихында қалай қалыптасты? 

Азаматтық қоғам - ерікті жеке адамдардың мемлекеттен тәуелсіз суретін 

ӛмір ӛрістері және олардың ӛз еркімен құрған бірлестіктерімен қарым-

қатынастары. 

Азаматтық қоғамның қалыптасуы үшін міндетті түрде тиісті жағдайлар 

(факторлар)- тұлға еркіндігі, жеке мүлік, адамдардың, бұқара халықтың әр 

түрлі топтарының мүдделерін анықтайтын әлеуметтік құрылым (структура) 

болуы керек, соларды зерделеп жақсы түсіну керек. Ал азаматтық қоғам 

идеясы тарихта қалай қалыптасты десек - Т. Гоббс, Дж. Локк, И. Кант, К. 

Маркс, М. Вебер тағы басқа ғұламалардың жазғанымен танысу керек.  

Екінші мәселені зерттегенде, құқықтық мемлекетпен және жабайы 

мемлекеттің айырмашылығын түсіну кажет. Құқықтық мемлекеттің идеясы 

ежелгі дәуірде антика заманында дүниеге келгенімен, теория ретінде бұл идея 

Батыс Еуропада 17-18 ғасырдағы буржуазиялық революциялардың уақытында 

толық қалыптасты. Ж. Руссоның "Халық суверенитеті", И.Канттың "Мемлекет 

- құқықтық заңға бағынған адамдардың бірлестігі"- деген пікірлерін зерделеу 

қажет. 

Сондықтан құқық және заң деген ұғымдарды жақсы түсіну керек. Әр 

түрлі сӛздіктерден осы екі ұғым туралы оқып-біліп, олардың құқықтық 

мемлекеттің теориясында алатын орнын терең түсініңіз. Соның нәтижесінде 

құқықтық мемлекеттің түпкі белгілерін анықтауға болады. Ең соңында 

құқықтық мемлекеттің азаматтық қоғаммен байланысын айқындаңыз.  

Үшінші мәселе азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекет демократия 

жолына кӛшкен Қазақстан Республикасында қалай қалыптасып келеді - соны 

түсінуді қажет етеді. Қазақстандағы құқықтық мемлекет орнатудағы 

Конституциялық Сот пен Конституциялық Кеңестің рӛліне мән беріңіз. Адам 

құқықтары  туралы жұмыс істейтін Комитеттің қызметі туралы баяндама 

әзірлеңіз. Ол үшін әдебиет тізімінде кӛрсетілген шығармаларды оқыңыз.  

 

Әдебиеттер тізімі 

 

1 Иманбаев М., Смағұлов Е.   Саясаттану негіздері. -  Алматы, 2014. 

2 Мұхамедов  М. Саяси-құқықтық ілімдер тарихы: Оқулық.- Алматы: 

Заң әдебиеті, 2007.- 340 бет. 

3 Раздықов С. Основы политологии. Учебник.- Алматы, 2012. 

4 Смагулов Е.М. Основы политологии.-  Алматы, 2014. 

5 Қуандық Е.С. Саясаттану негіздері: Оқу құралы .- Алматы, 2013. 

6 Байдельдинов Л.А. Основы политологии:  Учебник.-Алматы, 2002. 

7 Байділдинов Л.Ә. Теориялық саясаттану: Оқулық. –Алматы, 2005. 
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8 Саясаттану негіздері: оқу құралы / Л.Г. Матвеенкова, С.С. Касымова, 

Е.Н. Евлева и др.Қарағанды мемл.техн.ун-ті.-Қарағанды: 2013.- 105 бет. 

9 Политология: учебник /под ред. В.И. Буренко; кол.авт.: В.И. Буренко, 

В.В. Меркулов и др.-М.: КНОРУС, 2012.- 392 с. 

10  Взаймодействие государства и гражданского общества в 

экономической сфере: сборник статей/ Каз.ун-т междунар.отн. и мировых 

языков им. Абылай хана; сост. К.Ш.Байсултанова.-Алматы: 2014-153 с. 

11  Демократиялық модернизация – жаңа тарихи үдеріс / Х.С. 

Абильдина, Т.М. Садыкова, З.Б.Хамзина и др. // Еуразиялық гуманитарлық 

институтының хабаршысы.- 2015.- №3.- 56-60 б. 

12  Шаймарданова Н.Ж.  Политическая модернизация Японии и 

Республики Казахстан: Учебное пособие.- Алматы: Қазақ универмитеті, 2014.-

152с. 

13  Гаджиев К.С. Концепция гражданского общества: идейные истоки и 

основные вехи формирования //Вопросы философии. - 1991. - № 7. 

14  Арато А. Концепция гражданского общества: восхождение, упадок и 

воссоздание и направление для дальнейших исследований //Полис. - 1995. - № 

3. 

15  Левин И.Б. Гражданское общество на Западе и в России //Полис. - 

1996. - № 5. 

16  Машан М.С. Политическая модернизация на постсоветском 

пространстве: предварительные итоги //Саясат. - 2000. - № 2-3. 

17  Кадырбекулы Д. Сравнительный анализ развития гражданского 

общества в Казахстане и западных странах //Мысль. - 2000. - № 4.  

18  Сырымбетқұлы Б. Саяси құқықтық ілімдер тарихы (Ежелгі заман, 

орта ғасырлар және жаңа заман): Оқу құралы.-Алматы: LEM, 2015.- 452 бет. 

19  Биекенов К.У. Глобализация политической культуры гражданского 

общества. -Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 444 с. 

 

Тарау 2 

 

 Тақырып 5. ҚР – ның  саяси  жүйесі: қалыптасуы, негізгі  

сипаттары,  дамуы 

 

1. Жоғарғы Советтің 1990 жылы 25 қазанда қабылдаған 

декларациясы және  1991 жылғы Конституциялық заңның      тарихи 

маңызы мен еліміздің  толық  тәуелсіздікке  ие болуы.   

2. Қазақстан – президенттік республика. Билік жүйесінің 

ерекшеліктері. 

3.  ҚР – ның  Конституциясы адам құқығы  және бостандықтарының  

приоритеті туралы, конституциялық  кепілдіктер. Қазақстан азаматтарының  

негізгі  құқықтары  және  міндеттері. 

4. ҚР – ның  ұлттық  саясаты  және  халықтар  құқығын  сақтау  
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Баяндама тақырыптары 

 

1. Қазақстанның  тәуелсіздікке ие болуының  алғы шарттары. 

2. Қазақстандағы парламентаризм. 

3. Қазақстандағы орындаушы ӛкімет: құрылымы мен ерекшеліктері. 

4.  10 Конституция адам  және азамат  құқықтарымен  бостандықтары  

туралы.  

5. Құқықтық  нигилизм, оның  себептері  және түрлері.   

6. Қазақстандағы құқық қорғау  ұйымдары.  

7. Қазақстандағы қазіргі  этно – демографиялық  жағдай,  оның  

себептері.  

8. Президент Н.Назарбаевтың ұлтаралық  келісім  саясаты  туралы.  

9. Қазақстандық  патриотизм – мемлекеттік  принцип.  

 

Әдістемелік кеңестер 

 

Бірінші мәселеге дайындалғанда  Қазақ КСР – нің  мемлекеттік  

суверенитеті туралы Декларациясы мен қатар  еліміздің  1978 жылғы  

Конституциясын  да қарап  шығыңыз. Ойланыңыз: неге Декларацияны  

қабылдау керек еді,  егер Қазақстанның Советтер  дәуіріндегі 

Конституциясында  суверенитет туралы  айтылған  болса? Есіңізге 

түсіріңіз:  1990 жылғы  бұрынғы КСРО – да «суверенитеттер  парады» 

деген  ұғым  неге  байланысты  қолданған,  оның  себептері қандай? 

Мемлекеттік  тәуелсіздік туралы Конституциялық  заңының (16.12.1991) 

мәтінін  жақсы  оқып түсініп  алыңыз. 1990 жылғы  Декларациямен  

салыстырыңыз. Екі  құжаттың  айырмашылықтары қандай?  Неге  еліміздің  

толық  тәуелсіздікке  жетуі сол  Конституциялық  заңға  байланысты?  Заңға  

сәйкес  мемлекетімізде  қандай  жаңа  функциялар  пайда  болды? Неге осы 

заң Конституцияға  теңелген  деп  айтамыз?  

Екінші сұрақты қарастырғанда, еліміздегі билік жүйесінің 

ерекшеліктеріне терең мән беріп, президенттік республиканың 

артықшылықтарын айқындаңыз. Қазақстандағы биліктің бӛлінуі: заң 

шығарушы, атқарушы және сот билігі және олардың билік жүргізу 

функциялары. 

Үшінші сұраққа  дайындалғанда еліміздің екі Конституциясын 

(1993,1995 ж.ж) және совет  дәуірінде қабылданған 1978 жылғы  

Конституциямен салыстырыңыз. Сонда  осы  құжаттарда  азаматтар  

құқықтары  мен  бостандықтарына  арналған  мемлекеттік  саясат  қалай  

ӛзгеріп  дамып  келгенін  білесіз. Ескертетін  бір жағдай: біздің  қазіргі 

Конституциямыздың (1995 ж.) адам  құқықтары  жӛнінде  қабылданған  негізгі  

халықаралық  құжаттарға сәйкестігі. Ол  үшін «Права  человека. Сборник  

универсальных  и региональных  международных  документов» (М. 1990) 

деген  кітапты оқыңыз. Сонымен қатар, үш Конституцияны (1978,1993,1995 

ж.ж) салыстырыңыз. Еліміздегі  құқықтық  сана, оның  қазіргі деңгейі жӛнінде 
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біліміңізді жетілдіріңіз. Семинар сабақтарында осы мәселе тӛңірегінде 

«Дӛңгелек үстел» немесе «Сен ӛз құқықтарыңды білесің бе?» немесе «Сен 

ӛзіңді қорғай аласың ба?» деген ойынды мұғалімнің келісімімен ӛткізсеңіз 

болады. Қазақстанның БҰҰ-дағы қызметін терең қарастырыңыз.  ҚР-ның 

ОБСЕ-ге басшылығы қандай деңгейде болды. Соған сипаттама жасаңыз. 

Тӛртінші мәселеге  дайындалғанда Қазақстан кӛпұлтты  мемлекет 

екенін,  сондықтан  ұлтаралық  келісімнің  ӛте зор  маңызы  бар  екенін  

ескерту  қажет. Бұл  мәселе  елімізде  қалай  шешіліп  жатыр, мемлекетіміздің  

ұлт  саясатының  негізгі  принциптері  қандай? Елімізде  кӛпұлттық,  

кӛпэтностық  жағдай  қалай  қалыптасты? Қазақстанда  ұлттар  және  

халықтар  теңдігін  сақтау,  олардың  мәдениеттерін  дамыту үшін,  қандай  

саясат  қолданып жатыр. Бұл  туралы  Тіл  жӛніндегі  заңды  зерделеңіз. 

Қазақстан  халықтары  Ассамблеясы, оның  статусы  және  рӛлі туралы  

оқыңыз.  
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Тақырып 6. Қазақстан Республикасындығы кӛппартиялық: 

мәселелер мен даму үрдістері 

 

1. Қазақстандағы  кӛппартиялық:  дүниеге келуі және даму 

ерекшеліктері. 

          2. Саяси  партиялар және оның түрлері 

3. Қоғамдық саяси қозғалыстар мен ұйымдар   

 

Баяндама тақырыптары 

 

1. Қазақстандағы саяси плюрализмнің дамуы. 

2. Қазақстанда кӛппартиялықтың дүниеге  келуі және даму сатылары. 

3. Бір  партияның  бағдарламасы мен іс - әрекеті туралы (таңдау 

бойынша). 

4. ҚР – сының  саяси партиялар  туралы заңы, оның  ерекшеліктері 

(2002). 

5. Қазақстан Республикасының саяси жүйесіндегі қоғамдық-саяси  

қозғалыстардың қоғамының орны мен рӛлі  
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Әдістемелік кеңестер 

 

Бірінші сұраққа дайындалғанда ескеріңіз: бұрынғы КСРО – дағы  

тоталитарлық  заманда  кӛппартиялық  болуы  мүмкін  емес еді, себебі ол 

уақытта  саяси  плюрализм болған  жоқ,  бір ғана  СОКП – ның  

монополиясы орын  алған. Кӛппартиялықтың  дүниеге  келуіне  

мүмкіндіктер  пайда  болуы «Горбачевтың қайта құруынан» басталған  

сол  кездегі демократияландыру  саясатына (жариялық,  плюрализм, жаңа  

сайлау  жүйесі, КСРО Конституциясының  бір  партияның (СОКП) 

монополиясы туралы 6 – шы  бабы жойылуы) байланысты. Студенттің 

міндеті – сол  процестің  Қазақстан  жағдайында  орын  алып,  қалай  

дамығанын, оның  кезеңдерін (этапы) зерделеп  түсіну  (клубтар  және  

басқа  формалды емес  құрылымдар,  жалпы  ұлттық  әлеуметтік  

қозғалыстар, 1990 жылы бірінші  саяси  партиялардың пайда болуы).    

Кӛппартиялық  Қазақстан  тәуелсіздікке  жеткен  кезде  қалай  дамыды? 1998 

жылғы күзден  басталатын кезеңге  (мәжіліске  партиялар  тізімі  бойынша  

сайлануға  рұқсат  берілгеннен  бастап) кӛңіл  бӛліңіз.  

Екінші сұраққа  жауап  беру үшін  саяси  партиялардың  

бағдарламаларын  оқып,  олардың  стратегиялық және  тактикалық  

мақсаттарын, сонымен  бірге  әртүрлі  партияларға  арналған  әдебиетті 

зерделеу қажет. Ойланыңыз: біздің партияларда  әртүрлі тұрғыдан  - 

идеология  тұрғысынан, саяси  процесте алатын  орны  тұрғысынан (үкіметті  

қолданатын  я болмаса  оппозициялық) қарап,  қандай  типтерге  бӛлуге  болар 

еді? Бұл  жӛнінде сізге  саяси  партиялардың  бағдарламаларын, кӛптеген  

авторлардың әртүрлі партиялар  жӛнінде жазған  мақалалары жәрдем  береді. 

Үшінші мәселеде, қозғалыстар мен ұйымдардың партиядан 

ерекшеленетін  айырмашылық  белгілерін анықтап, олардың қоғам ӛміріндегі 

алатын орны мен рӛлінің маңыздылығына мән беру қажет. А.Бентли мен 

Д.Трумэннің мүдделі топтар туралы тұжырымдамалырын қараңыз. Сонымен 

қатар, «қысым жасаушы» лоббистік топтарды талдаңыз. АҚШ, Канада, 

Франция және Үндістандағы лоббистік топтардың қызметіне шолу жасаңыз.   

Сондай-ақ, Қазақстандағы  қоғамдық саяси қозғалыстар мен ұйымдарға 

тоқталып, қызметтеріне баға беріңіз. 
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Тақырып 7. Саясаттағы конфликтілік және дағдарыстық 

жағдайлар 

 

1. Шиеленіс (конфликт) мәні, пайда болу себептері, жіктелуі 

2. Саяси дағдарыс және оның түрлері 

 

Баяндама тақырыптары 

 

1. Дағдарыс ұғымы және оның әлеуметтік мазмұны. 

2. Дағдарысты және қақтығысты саяси жағдайлардың генезисі. 

3. Саяси шиеленістердің даму кезеңдері. 

4. Қақтығыстық және дағдарыстық саяси жағдайлардағы әрекеттер 

жүйесі. Консенсустың қажеттілігі. 
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Әдістемелік кеңестер 

 

Бірінші сұраққа дайындалғанда,   шиеленістердің саясаттағы ролін 

анықтау қажет. Шиеленіске адамзат ерте кезеңнен ақ назар аударған. Мәселен, 

б.з.б. 6-7 ғасырларда қытай философтары дүниедегі нәрселердің барлығының 

қозғалыс кӛзі оң (ян) және теріс (инь) бастаулардан тұрады деп есептеді. 

Ежелгі грек ойшылы Гераклит, заттар мен құбылыстардың дамуы қарама-

қарсылықтардың куресінен туындайды деген болатын. Қайта ӛрлеу және жаңа 

заман кезеңдері ойшылдарының (Макиавелли, Гегель) қарама-қайшылықтарға 

байланысты пікірлеріне тоқталыныз. Саяси шиеленістер туралы, Маркс пен 

Энгельстің, Л. Козер, Р. Дарендорфтың тұжырымдарын қарастырыңыз. Саяси 

шиеленістердің құрылымы, жіктелуі және динамикасы, сондай-ақ  саяси 

шиеленістерді алдын алу, реттеу  және шешу жолдарына талдау жасаңыз. 

Екінші сұраққа  жауап  беру үшін, «дағдарыс» ұғымының мәнін ашу 

қажет. Қоғам ӛміріндегі дағдарыстық құбылыстар бірден пайда болмайды, 

олар жайлап, жетілу мен дамудың ұзақ жолынан ӛтеді. «Тоқырау», «қатер», 

«апат» сияқты ұғымдар қарапайым санада әлеуметтік дағдарыстың пісіп 

жетілуінің әртүрлі сатысын кӛрсететіндігін ескеріңіз. Қоғамдық организмдегі 

дағдарыстар мен әлеуметтік дағдырыстар туралы қарастырғанда, ең алдымен,  

олардың адамдардың тіршілік әрекетімен байланыстылығын және оның 

адамның ӛмірлік жағдайында, әлеуметтік перспективаларында, тікелей 

кӛрініс табатындығын терең түсініп, яғни оның түбірімен адами ӛлшемге ие 

екендігін ашып кӛрсету қажет. Сонымен қатар, қоғамдық ӛмірдегі 

дағдарыстардың кӛрініс табу сфералары бойынша түрлері, яғни жеке 

дағдарыстар: саяси, экономикалық, әлеуметтік, идеологиялық және т.б.талдап, 

сондай-ақ, кӛлемі бойынша: ғаламдық, аймақтық және жергілікті 

дағдарыстарды мысал келтіре отырып сараптаңыз. Нақты болған қандай да 

бір саяси дағдарысты жағдайды талдау, саяси қызметте теорияның қалай  

тәжірибе жүзінде іске асатыны түсінуге мүмкіндік береді. 

 

Әдебиеттер тізімі 

 

1 Қуандық Е.С.  Саясаттану негіздері: Оқу құралы .- Алматы, 2013. 

2 Раздықов С.    Основы политологии. Учебник.- Алматы, 2012. 

3 Байдельдинов Л.А.   Основы политологии:  Учебник.-Алматы, 2002. 

4 Иманбаев М., Смағұлов Е. Саясаттану негіздері.-  Алматы, 2014. 

5 Смагулов Е.М. Основы политологии.-  Алматы, 2014. 

6 Байділдинов Л.Ә. Теориялық саясаттану: Оқулық. –Алматы, 2005. 

7 Саясаттану негіздері: оқу құралы / Л.Г. Матвеенкова, С.С. Касымова, 

Е.Н. Евлева и др.Қарағанды мемл.техн.ун-ті.- Қарағанды: 2013.-105 бет. 

8 Политические конфликты: понятие, сущность и особенности / Г.О. 

Насимова // Политическая конфликтология: Учеб.пособие. –Алматы, 2013 - 

С.18-39. 
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9 Томни Л.В. Современные политические конфликты: 

постструктуралистский анализ / Л.В. Томни / Санкт-Петербургский 

гуманитарный ун-т профсоюзов.- СПб.: 2014.- 172 с. 

10  Ахментаева А. Социально – экономический фактор 

этнополитических конфликтов. – Мысль, 2008. 

11  Политология: учебник/ под ред. В.И. Буренко; кол.авт.: В.И. Буренко, 

В.В. Меркулов и др.- М.: КНОРУС, 2012.- 392 с. 

 

Тақырып 8. Әлемдік геосаяси кеңістіктегі  Егеменді Қазақстан 

 

1. Қазақстан Республикасы – халықаралық қатынас субъектісі 

2.  Қазақстан Республикасының сыртқы саясат басымдықтары  

 

Баяндама тақырыптары 

 

1. Халықаралық ұйымдардың міндеттері мен мақсаттары. 

2. Халықаралық шиеленістердің себептері, түрлері, алдын-алу мен шешу 

жолдары. 

3. БҰҰ және оның әлемдегі орны. 

4. Дүниежүзілік лаңкестік ұйымдар. 

 

Әдістемелік кеңестер 

 

Бірінші сұраққа дайындалғанда, 2009 жылғы Президент 

Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының сыртқы саясат 

концепциясымен» танысып, қазіргі халықаралық қатынастардың негізгі 

даму бағыттырын және ұлттық мемлекеттік мүдделерін анықтаңыз. 

Қазақстанның әлемдік қауымдастықтағы беделі, оның ядролық қарусыз 

ел ретіндегі статусына байланысты ӛсе түскендігін терең түсіну қажет. 

Сондай-ақ, халықаралық ұйымдардың еліміз үшін маңыздылығына 

тоқталып, әсіресе БҰҰ, ШЫҰ, АСӚЫК       (Азиядағы сенім және ӛзара 

ынтымақтастық кеңесі), БҮБМҰ (ЮНЕСКО), БСҰ және т.б. талдау 

қажет. Сондай-ақ, ЕЫҚҰ ға еліміздің тӛрағалық етуін қарастырыңыз.  

Екінші мәселеде, ҚР тәуелсіздікке қол жеткізгелі бері, ӛзінің сыртқы 

саясатында кӛпвекторлық принципін ұстанатынын ескеріңіз. Еліміз геосаяси 

аренада шынайы ойыншыға айналуды мақсат етіп, түрлі алпауыт державалар 

арасында әртүрлі қарым-қатынастар жүргізіп, ӛз мақсат мұраттарын шешуде 

біршама табыстарға қол жеткізуде. ҚР-ның  АҚШ және еуропалақ елдермен 

қатынасының дамуына, Қытай Халық Республикасымен, Орталық және Таяу 

Шығыс пен ТМД елдерімен екі жақты қатынастар орнатудағы жүргізген 

белсенді іс- шараларға шолу жасап, зерделеп, нақты дәлел-дәйектермен мысал 

келтіре отырып, сараптама жасаңыз. Сонымен қатар, №6 СӚЖ-дің  4.1 және 

4.2 тапсырмаларын талдаңыз. Сыртқы саясаттың негізгі принциптерін талдау,  
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еліміздің әлемдік бейбітшілікті қалайтындығын терең түсінуге мүмкіндік 

береді.   

 

Әдебиеттер тізімі 
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2 Раздықов С. Основы политологии. Учебник.- Алматы, 2012. 

3 Байдельдинов Л.А. Основы политологии:  Учебник.-Алматы, 2002. 

4 Иманбаев М., Смағұлов Е.   Саясаттану негіздері.-  Алматы, 2014. 

5 Смагулов Е.М. Основы политологии.-  Алматы, 2014. 

6 Байділдинов Л.Ә. Теориялық саясаттану: Оқулық. –Алматы, 2005. 

7 Саясаттану негіздері: оқу құралы / Л.Г. Матвеенкова, С.С. Касымова, 

Е.Н. Евлева и др.Қарағанды мемл.техн.ун-ті.- Қарағанды: 2013.-105 бет. 

8 Политология: учебник./ под ред. В.И. Буренко; кол.авт.: В.И. Буренко, 

В.В. Меркулов и др.- М.: КНОРУС, 2012.- 392 с. 

9 Әбсаттаров Р.Б. Саясаттану және оның проблемалары: Оқу құралы.-

Алматы, 2007.- 464 бет. 

10  Абдулпаттаев С.И. Халықаралық қатынастар теориясы:  оқу құралы.- 

Алматы, 2008. 

11  Внешняя политика Казахстана и Азиатская безопасность/ Ф.Ж. 

Ардабаева // Наука (КИиЭУ).- 2014.- №1- С.53-57.  

12  Внешняя политика Казахстана отвечает современным вызовам/ Е. 

Идрисов // Мысль.- 2013. -№1.- С.24-28. 

13  Қазақстанның сыртқы саяси басымдықтары / С. Борбасов // Ақиқат.- 

2012.-№7.- Б.5-11. 

14  Отечественной дипломатии есть чем гордиться / И. Адырбеков / 

беседовала О. Казанцева  // Казахстанская правда.  2012.- 30 июня.- С.6. 

15  Современный этап и приоритетные направления  в казахстанско-

китайских отношениях в условиях суверенного  развития / А.А. Аженов // 

Евразийское сообщество: экономика, политика, культура. 2012.- №2.- С.62-64. 

16  Идрисов Е.: Геополитическая толерантность в наших генах / А. 

Ажибаев //Литер. 2014.-2 июля.- С.4-5. 

17  Шалабаев Ж.А. Международный терроризм и экстремизм: факторы 

угроз, тенденции распространение и меры противодействия: Учебное пособие 

/ Ж.А. Шалабаев.- Караганда: КарЮрИн, 2010.- 255 с. 

18  Ачкасов В.А. Мировая политика  и международные отношения: 

Учебник / В. А. Ачкасов , С.А. Ланцов.- М.: Аспект Пресс, 2011.-480с. 

19  Назарбаев Н.А. Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые 

интересы, единое будущее. Послание Президента Республики Казахстан 

народу // Казахстанская правда. 2014.- 17 января.- С.1-3. 

20  Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: ӛсім, реформалар, даму.  Қазақстан 

Республикасының Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы /Н.Ә.Назарбаев// Егемен 

Қазақстан .- 2015. - 30 қараша. - 1-3 б. 
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СӚЖ-ді орындауға арналған әдістемелік нұсқау 

 

Ұсынылып отырылған еңбектің ерекшелігі әрбір тақырыпқа қатысты 

тапсырмалар жаңартылып, жаңаша негізделген. Сұрақтардың құрылымы 

айқындалып,  жаңа СӚЖ  тапсырмалары берілген. Бұл ӛзгертулер мен  

толықтырылулар  саясаттану бойынша жаңа типтік бағдарламаның бекітілуі 

мен  елімізде және әлемдегі қоғамдық – саяси жағдайлардың ӛзгеруіне 

байланысты болды.  Мазмұны бойынша ӛзгертілген жұмыс студенттің 

тапсырманы тез және оңай орындауына ұйытқы болады. СӚЖ бойынша 

тақырыптарды дайындаған кезде сол тақырып бойынша ұсынылған 

еңбектерді жан-жақты пысықтап, қарастырып болғаннан кейін ғана 

тапсырманы орындауға кірісу керек.  

Әр тақырыпқа қатысты тапсырмалар кӛлемі бірдей еместігіне мән 

беріңіз. Соған орай тапсырманың маңызы мен мәні де ӛзгеше болады.  

 

Тапсырмаларды орындаған кезде тӛмендегі оқу құралдары, 

монографиялар мен ғылыми мақалаларға мән беріңіз  

 

1 Қуандық Е.С. Саясаттану негіздері: Оқу құралы.- Алматы, 2013. 

2 2. Раздықов С.    Основы политологии. Учебник.- Алматы, 2012. 

3 Байдельдинов Л.А. Основы политологии:  Учебник.- Алматы, 2002. 

4 Иманбаев М., Смағұлов Е. Саясаттану негіздері.-  Алматы, 2014. 

5 Смагулов Е.М. Основы политологии.-  Алматы, 2014. 

6 Байділдинов Л.Ә. Теориялық саясаттану: Оқулық. –Алматы, 2005. 

7 Саясаттану негіздері: оқу құралы / Л.Г. Матвеенкова, С.С. Касымова, 

Е.Н. Евлева и др.Қарағанды мемл.техн.ун-ті.- Қарағанды: 2013.- 105 бет. 

8 Политология: Учебник/ под ред. В.И. Буренко; кол.авт.: В.И. Буренко, 

В.В. Меркулов и др.- М.: КНОРУС, 2012.- 392с. 

9 Әбсаттаров Р.Б.   Саясаттану және оның проблемалары.: Оқу құралы.-

Алматы, 2007.- 464 бет. 

10 Абдулпаттаев С.И. Халықаралық қатынастар теориясы:  Оқу құралы.- 

Алматы, 2008. 

11 История политических и правовых учений / Под ред. В.С. Нерсесянца. 

– М., 1995. 

12 История политических и правовых учений: Домарксистский период 

/Под ред. О.Э. Лейсби. – М., 1991. 

13 Азаркин Н.Н. и др. История политических учений. – Вып. 1. – М., 

1994. 

14 14.Телебаев Г., Жулин Ю. Партийная ситуация в Казахстане в 

контексте нового закона о партиях // Саясат. 2003. – № 2. 

15 15. Сегизбаев О.А. История казахской философии.- Алматы, 2001.  

16 16.Конституция Республики Казахстан. 30 августа 1995 г. - Алматы, 

2008.  

17 17. Нұрымбетова Г.Р.  Саяси ілімдер тарихы.- Алматы: «Білім», 2008. 
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18 18. Сырымбетқұлы Б. Саяси құқықтық ілімдер тарихы (Ежелгі заман, 

орта ғасырлар және жаңа заман): Оқу құралы.-Алматы: LEM, 2015.- 452 бет. 

 

СӚЖ-ге арналған тапсырмалар 

 

Тақырып 1. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде 

  

1 тапсырма. Келесі логикалық кестені толтырыңыз:  

 

1.1                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саясаттану 

қызметі Теоретикалық-таным-

дық (гносеологиялық) 

Билеуші 

Тәрбиелік 

Болжамдық 

Қоғам азаматтарының 

саяси мәд. кӛтереді 

Саяси білімнің 

құрылымы 
Саяси 

 теория 

Саяси философия 

 

Саяси социология 

Саяси процестің идея-

лық мазмұнын оқиды 

процесса 

Саяси психология 
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1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саясаттанудың 

әдістемесі мен 

әдістері 

Позитивистік 

әдістеме 
 

Жалпы 

ғылыми әдіс 

Марксистік 

әдістеме 

Таптық әдіс Қоғамдық ӛмірдегі 

кез келген құбылыс 

таптық қызығушылық 

пен таптық күрес 

негізінде бағаланады. 
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Тақырып. Саяси ой-сана тарихынан  

 

2.1 тапсырма. Әлемдік саяси ой-сананың негізгі даму кезеңдері мен 

оның ерекшеліктерін анықтаңыз (оңай болу үшін бұл тапсырманы логикалық 

схема түрінде орындауға болады): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 тақырып. Адамзат тарихындағы танымал ойшылдардың негізгі саяси 

мұраттарын терең меңгеріп, сипаттаңыз (кестені толтырыңыз). 

 

Ойшылдар Негізгі саяси идеялар Мазмұны және 

идеялар мәні 

1.  Конфуций  

(б.э.д. 552/551 – 479 

ж.) 

1.Әділетті билік және оның принциптері. 

2. Мемлекетті басқарудағы 

патерналистік тұжырымдама. 

3. Меритократия идеясы. 

4. Билеушіге қажетті 5 қасиет туралы. 

 

XX ғ. – XXI ғ. 

 

 

Саяси ой-сана тарихының дамуы 

Негізгі кезеңдері Ерекшеліктері мен 

қасиеттері 
Жетекші ӛкілдері 

Ежелгі Шығыс 

(Үндістан, Қытай) 

Антикалық әлем 

Еуропалық ,  шығыс 

жғжәне 

жжәнежжжжжжсреднев

ековье 

Жаңа кезең 

 

 Қайтаӛрлеу және 

ағартушылық кезең 

 

ХVIII ғ. – XIX ғ. 
 

Саяси ғылым дербес 

ғылым емес. 
Хаммурапи, Конфуций 
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2.   Платон  

(б.э.д. 427 – 347 ж.) 

1. Кемел және жағымсыз мемлекеттер 

туралы және олардың белгілері. 

2. Заңның рӛлі туралы. 

 

3.   Аристотель  

(б.э.д. 384-322  ж.) 

1. Адам саяси хайуан ретінде. 

2. Саясат туралы (анықтау, мақсаты). 

3. Мемлекет туралы; мемлекетті 

басқарудың дұрыс және бұрыс түрі 

туралы; биліктің ең жақсы түрі. 

4. Заң туралы. 

 

4.   Цицерон  

(б.э.д. 106–43 ж.) 

1.Мемлекет туралы. 

2. Заң туралы. 

3. Құқықтық мемлекет идеясы. 

4. Биліктің ең жақсы түрі. 

 

5.   Августин  

(354–430 жж.) 

1. «Екі қала» теориясы.  

6. Абу-Нәсір әл-

Фараби 

(870–950 жж.) 

1.Саяси ғылым туралы (ӛзіне тән 

ерекшелігі, тапсырмасы). 

2.Қайырымды қала ілімі. 

3.Әкімге қажетті 12 қасиет турасында. 

4.Заң туралы. 

 

7.   Жүсіп Баласағұн  

(шамамен 1021 – ?) 

1.Мемлекет негізі туралы. 

2.Заң туралы. 

3.Бектің билігі туралы. 

4.Бектің қасиеттері туралы. 

5.Қол астындағы азаматтардың борышы 

туралы. 

 

8.  Ибн-Хальдун Абд 

ар-Рахман Абу Зейд 

(1332–1406) 

1. Мемлекет туралы ілім, оның шығуы 

мен даму заңдылықтары. 

2.Билік түрін жіктеу, олардың ең 

жақсысы туралы. 

 

9.   Н. Макиавелли  

(1469–1527) 

1.Саясат пен саяси ғылымды жаңаша 

түсіну. 

2.Макиавеллизм, оның формуласы. 

3.Биліктің керемет түрі туралы. 

 

10.   Т. Гоббс              

(1588 – 1679) 

1.Мемлекет және мемлекеттік билік 

туралы. 

2.Қоғамдық келісімшарт идеясы. 

3.Биліктің керемет түрі туралы. 

 

11.   Дж. Локк  

(1632– 1704) 

1. Либерализм идеологиясының негізі. 

2. Ұлттық егемендік идеясы. 

3. Билеушіні алмастырудағы халықтың 

құқығы. 

4. Билік бӛлінісі туралы. 
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12. Ш. Л. Монтескье  

(1689– 1755) 

1. Билікті бӛлу идеясы. 

2. Заң туралы. 

3. Тәуелсіздік формуласы туралы. 

4. Билік түрлері және ең жақсысы 

туралы. 

5. Соттың құрамына халықтың арасынан 

адамдарды тарту. 

 

13.   Ж.Ж. Руссо  

(1712–1778) 

1. Ұлттық егемендік идеясы. 

2. Тура халық билігі идеясы. 

3. Мемлекеттік билікті алмастырудағы 

халық құқығы. 

4. Мүліктік теңсіздік демократияға 

кедергі ретінде. 

 

14.   И. Кант               

(1724 – 1804) 

1. Либерализм идеологиясының дамуы. 

2. Құқықтық мемлекет туралы. 

3. Саясат пен моральдың қарым-

қатынасы туралы. 

4. Билік бӛлінісі туралы. 

5. Мәңгілік адам идеясы. 

 

15.  Т. Джефферсон  

(1743–1826) 

 

1. Адамдардың табиғи құқығы және 

олардың ажырамайтындығы туралы. 

2. Мемлекеттік билікті тағайындау және 

оның тапсырмасы. 

3. Құлдыққа кӛзқарас. 

4. Саяси идеал. 

5. Баспасӛз еркіндігі туралы. 

 

16. Г.В.Ф.Гегель               

(1770 – 1831) 

1.Мемлекет және азаматтық  қоғам 

туралы. 

2. Биліктің ең жақсы түрі туралы. 

3. Билік бӛлінісі туралы. 

 

17.    К. Маркс  

(1818– 1883) 

1. Саясат пен саяси билікті жаңаша 

түсіну. 

2. Мемлекет пен азаматтық қоғам 

туралы. 

3. Коммунистік қоғамға ӛту теориясы. 

 

18. В. Парето  

(1848 – 1923)  

1 Элита  теориясы 

2 Парето заңдары және оның орындалуы 

 

19.   В.И. Ленин 

(1870–1924) 

1. Саясат туралы. 

2. Мемлекет туралы. 

3. Таптық айқындалу. 
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20.   Р. Михельс 

(1876 – 1936) 

1. Демократияның мүмкін еместігі 

туралы. 

2.Олигархияның қатал заңдылығы 

туралы. 

 

21.   Г. Моска 

(1858 – 1941) 

1. Элит теориясы. 

2. Демократияның утопиялылығы ту-

ралы. 

 

22.   М. Вебер 

(1864 – 1920) 

1. Саясатты анықтау. 

2. Легитимді билік тұжырымдамасы мен 

оның түрлері. 

3. Бюрократия теориясы. 

4. Плебисцитарлық демократия тұжы-

рымдамасы. 

 

23. Г. Алмонд  

(1911 – 2002)  

1 Саяси жүйе теориясы.  

24. Д. Истон (р. 1917) 1 Саяси жүйе теориясы.  

25.   Д. Белл (туған ж. 

1919) 

1. Постиндустриалды қоғам теориясы. 

2.Меритократия туралы. 

 

26.   С. Хантингтон 

(т. ж.1927) 

1.Ӛркенитеттер соқтығысуы теориясы. 

2. «Демократияның үш толқыны» 

тұжырымдамасы. 

 

27. С. Верба (р. 1932) 1. Саяси мәдениет теориясы.  

28.  «Алаш» партиясы 

(партия бағдарламасы 

бойынша) 

  

29. Шәкәрім 

Құдайбердиев (1958-

1931) 

1. Мемлекеттің рӛлі мен оның тарихи 

перспективалары туралы.  

2. Қазақ қоғамының құрылуындағы 

ғылымның рӛлі.  

3. Мемлекеттің саяси идеалы.  

4. Жастарды тәрбиелеудің мемлекеттік 

бағдарламасы.  

 

 

3-тақырып. Саяси режимдер 

 

Негізгі үш саяси: тоталитарлы, авторитарлы және демократиялық 

режимдердің мәнін айқындаңыз. 

 

№ Тоталитаризм 

белгілері плюс

тері 

минус

тары 

 

1 Мемлекеттік билік бір адамның қолында 

болады  
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2 Елде және қоғамда бір партиялық жүйе 

болады  

   

3 Экономиканы мелекеттік реттеу бір 

орталыққа бағынған жоспармен жүргізіледі.  

   

4  Бір идеологияның үстемдік етуі.     

5 Ақпарат құралдарына мемлекеттің 

монополия жасауы.  

   

6 Қару-жараққа мемлекеттің монополиясы.     

7 Зорлық, террордың ерекше 

ұйымдастырылған жүйесі қоғамдағы 

бақылаудың ӛзіне ғана тін түрі ретінде 

қарастыру. 

   

 

 

№ Авторитаризм 

белгілері плюс

тері 

минус

тары 

 

1 Билікті бір адам ғана жүргізеді, халық аз 

араласады, жетекші рӛлінде элитарлы 

ортаның немесе билеуші элитарлы топтың 

саяси ӛкілі болады. 

   

2 Билеуші рӛлді мемлекет 

университеттерінің арасындағы 

вертикалды, иерархаиялық – 

бюрократиялық байланыстар жүргізеді. 

   

3 Адам құқығы мен бостандығы айтылады, 

бірақ сӛз жүзінде ғана (ең алдымен саяси 

сферада). 

   

4 Билік саясатқа тікелей қатысы жоқ 

жерлерге араласпайды. 

   

5 Бірегей иделогия болмайды.    

6 Билік бӛлінісі жоқ, барлық ӛкімет билігі бір 

оталыққа бағындырылған. 

   

7 Саяси элитаның жаңа мүшелерін таңдау 

сайлау  жолымен яғни электоральды 

күреспен емес, жоғарғы жақтың 

бұйрығымен тағайындалады. 
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№ Демократия 

белгілері плюс

тері 

минуст

ары 

ҚР 

Конституциясы 

бойынша 

(статья №) 

1 Мемлекеттегі билік кӛзі халық. Ол билікті 

тағайындайды және ӛз пікіріне сүйене 

отырып, кез-келген мәселені шешеді.  

   

2 Билікті бӛлу принципін жүргізеді. Биліктің 

бірде-бір тармағы негізгі болып 

табылмайды, билікті де бағындыра 

алмайды.  

   

3 Қоғамда кӛппартиялы жүйе болады.     

4 Мемлекеттің алдында құқықтың артық 

сақталуы болады.  

   

5 Тәуелсіз және адал сайлау жүргізіледі.     

6 Экономикаға мемлекеттің араласуы 

шектеулі, жеке меншіктің артықшылығы 

басым.  

   

7 Қоғамдық ӛмірдің деидеологизациясы, 

қоғамдық плюрализм, әртүрлі  

идеологиялардың конкуренциясы.  

   

8 Заң алдында теңдік.     

 

Тақырып 4. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер. 

 

1 тапсырма. Саяси партиялар қоғамдық ұйым ретінде және саяси 

жүйенің элементі. 

а) партияның анықтамасы;  

б) партияның негізгі белгілері; 

в) саяси партияның қызметі; 

г) М.Вебер бойынша партияның даму кезеңдері. 

 

2 тапсырма. Схеманы толтырыңыз: 

Саяси партиялардың типологиясы 

Типология критерилері Партиялар Ӛзіне тән қасиеттері 

Саяси идеология   

Әртүрлі таптар мен 

топтардың қызығушылығы 

  

Ұйымдстырушылық 

принципі 

  

Билікке қарым-қатынас   
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3 тапсырма. Тӛмендегіні толтырыңыз: 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

4 тапсырма. Қазақстандағы саяси партиялар мен қозғалыстар 

 

1.1 Қазақстандағы заңдастырылған партиялар мен олардың 

кӛшбасшыларын атаңыз. 

Саяси 

партия 

Пайда болу 

уақыты, 

тіркелу 

және қайта 

тіркелу 

Партия 

мүшелерін

ің саны  

 

Құрылу 

базасы 

Кӛшбас

шысы 

Бағдарла

малық 

құжаттар 

Типтері  

(№2 

тапсырма 

негізінде) 

Қыз

мет 

нәти

жесі 

        

        

 

4.2 «Саяси партиялар туралы заңда» (2002 ж.)  алдыңғы Заңмен (1996 

ж.) салыстырғанда кандай ӛзгерістер бар? 

 

№  1996 г. 2002 г. 2008 г. 

1 Саяси партиялар 

анықтамасы  

   

2 Тіркелу жағдайы    

3 Сайлауға қатысуы 

(міндеттері мен 

қызмет етуі) 

   

 

 

 

 

Партиялық 

жүйелер 
Бірпартиялы-

лық 

тийные 

 

Екіпартиялы

лық 

АҚШ, 

Англия 

Кӛппартиялы

лық 

 

 Партиялар 

саны Елдер 
белгілері 
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4.3 ҚР-дағы  белсенді қоғамдық-саяси қозғалыстарды атап кӛрсетіп 

талдаңыз:  

 

 Атауы Пайда болу 

уақыты 

Негізгі 

мақсаттары 

Қызмет 

нәтижелері 

Экологиялық     

Демографиялық      

Жастар      

 

Тақырып 5. Демократия. Жаңашыл тұжырымдамалар мен саяси 

тәжірибе. 

 

1 тапсырма. Жаңашыл саясаттану ғылымындағы демократия түрлері: 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

               

 

2 тапсырма. Демократияның саяси формалары (схеманы толтырыңыз): 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

демократияның 

тарихи 

формалары 

рулық 

антикалық 

сословиелік 

либеральды 

социалистік 

Демократия: 

Мемлекеттік 

билік 

формасы 

Қоғ.-саяси 

ӛмірдің 

нормасы 

саяси 

режим 

Дүниетаным 

және саяси 

құндылық 
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3 тапсырма. Демократияның жаңашыл тұжырымдамасы бойынша 

логикалық система құрастырыңыз: 

 

Тұжырымдама Негізгі белгілері 

  

1. Плюралистік демократия  

2. Элитарлы  

3. Партисипаторлы  

4. Социалистік  

 

4 тапсырма. Тӛмендегі тарихи саяси-құқықтық құжаттарға адам құқығы 

мен бостандығын дамытудағы маңызына қарай сипаттама беріңіз.  

 

Құжаттың атауы Қабылданған 

уақыты 

Негізгі идеясы Маңызы 

 

1. «Еркіндіктің ұлы  хартиясы» 

(Англия) 

   

2. Құқық туралы Билль (США)    

3. Құқық туралы Билль (Хабеус 

корпус) Англия 

   

4. Адам мен азамат құқықтары 

декларациясы (Франция) 

   

5. Адам құқықтары туралы 

Жалпы Декларация (БҰҰ) 

   

6. Экономикалық, әлеуметтік 

және мәдени құқықтар туралы 

халықаралық пакт (БҰҰ) 

   

7. Азаматтық және саяси 

құқықтар туралы халықаралық 

пакт (БҰҰ) 

   

 

Тақырып 6. Халықаралық қатынастар саясаттануы 

 

1-тапсырма. Жаңашыл саясаттануда кеңінен таралған халықаралық 

қатынастар тұжырымдамасына (теориясы) мінездеме беріңіз. 

 

№ Тұжырымдама (теория) Мазмұны 

1 Марксистік-лениндік тұжырымдама  

2 «Саяси идеализм» тұжырымдамасы  

3 «Тарихи реализм» тұжырымдамасы  

4 Модернистік теориялар  
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2 тапсырма. Глобализация және интеграция жаңашыл әлемдік дамудың 

ағымы ретінде. Оның мәні неде? (Ашып қарастырыңыз). Екі ағымды 

салыстырыңыз. 

 

3 тапсырма. Тӛмендегі халықаралық саяси ұйымдардың мақсатын 

(тапсырмасын) анықтаңыз: 

 

Аббревиатура 

(қысқартылған 

атауы), 

құрылу уақыты 

Толық  

атауы 

Құрылуы, 

себебі, 

инициаторл

ары 

Мүшелер 

саны 

Негізгі 

мақсаты 

мен мұраты 

Ұқсасты

қтары 

мен 

айырма

шылықт

ары 

БҰҰ Біріккен 

Ұлттар 

Ұйымы 

   1. 

 2. 

 

 БҮБМҰ 

(ЮНЕСКО) 

     

САӘҰ (НАТО)       

ЕҚЫҰ(ОБСЕ)       

ТМД       

ЕуразЭО 

(ЕвразЭС) 

     

ҰҚК(ДКБ)       

ШЫҰ(ШОС)       

АБӚСҚ 

(СВМДА)  

     

АСЕАН       

ЕО      

Кедендік одақ      

 

4 тапсырма. Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты: принциптері 

мен негізгі бағыттары 

 

4.1 Кестені толтырыңыз «Сыртқы саясат принциптері» 

№ Принциптері 

(ҚР Конституцияның 8 ст.-да 

анықталған) 

Мазмұны Маңызы 

1 Принциптерді құрметтеу және 

халықаралық құқық нормасы 

  

2 Халықаралық қызмет саясаты мен 

мемлекеттердің достық кӛршілік 

қатынастары 

  



 

35 

3 Мемлекеттердің теңдігі мен бір-

бірінің ішкі істеріне араласпауы 

  

4 Халықаралық алауыздықты 

бейбіт жолмен шешу  

  

5 Қарулы күштерді бірінші болып 

қолданудан бас тарту 

  

 

4.2 Кестені толтырыңыз «ҚР сыртқы саясатының негізгі бағыттары» 

 

№ 

Бағыттары (ҚР Конституциясына 

сәйкес, ҚР Президенті анықтайды) 

Маңызы 

1 ТМД   

2 АТР   

3 Азиаттық бағыт   

4 Еуропа    

5 Америка    

 

Тақырып 7. Қазақстанның саяси жүйесі 

 

ҚР-дағы саяси жүйенің даму динамикасы бойынша таблицаны 

толтырыңыз 
№ 

 

Параметрлер Қазақ 

ССР 

Констит

уциясы 

Қазақ 

Советтік 

Социалистік 

Республика-

сының 

егемендігі 

туралы 

Декларация 

ҚР 

мемлекет-тік 

тәуелсіздігі 

туралы 

Қазақстан 

Республи-

касының 

Конститутци

ялық Заңы 

Конституция Конституция-

лық 

ӛзгертулер 

Нәтиже 

(бағалау

) 

1978ж. 25.10.1990ж. 16.12.1991ж. 1993ж 1995ж 1998ж. 2007ж.  

1 Мемлекеттіл

ікмінездемес

і 

   

 

     

2 Президент  

және оның 

қызметі 

        

3 Парламент  

және оның 

қызметі 

        

4 Ӛкімет пен 

оның 

қызметі 

   

 

     

5 Сот билігі  

 

       

6 Саяси режим    
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Тақырып 8. ҚР азаматтарының құқықтары мен еркіндігі   

 

Конституцияда айтылған азаматтардың құқықтарына сипаттама 

жасаңыз, еліміздің азаматтарының міндеттерінің мазмұнын түсіндіріңіз. 

Салыстырма жүргізіңіз. Ол үшін таблица құрастырыңыз:  

 
Конституции Құқықтар мен тәуелсіздік 

азаматтық саяси экономикалық әлеуметтік міндеттері нәтижелері 

1. ҚазССР-нің 

Конституциясы  

1978 ж. 

      

2.Казақ Совет-

тік Социалис-

тік Республика-

сының мемле-

кеттік 

егемендігі 

туралы  

Декларациясы 

25.10.1990 ж. 

      

3.16.12.1991 ж. 

ҚР-ның 

мемлекеттік 

тәуелсіздігі 

туралы 

Конституция-

лық       Заң 

      

4. 1993ж. ҚР 

Конституция 

      

5.1995ж. ҚР 

Конституциясы 

      

6.1998ж. 

Конституцияда

ғы ӛзгерістер 

      

7.2007ж. 

Конституцияда

ғы ӛзгерістер 

      

Нәтижелер        
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