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1. Пәннің паспорты.
Пәннің атауы «Терроризммен күресүдің халықаралық
аспектілері»
Міңдетті компонент
Кредиттер саны және оқу мерзімі
Барлығы – 3 кредит
Курс: 4
Семестр: 7
Аудиториялық сабақтар – 45 сағат
Дәріс – 30 сағат
Тәжірибе - 15 сағат
СӨЖ – 90 сағат
Пәннің көлемі – 135 сағат
Семестр бойынша бақылау формасы
Емтихан – 7 семестр
2 Пәннің мақсаты мен міндеттері – Пәндi оқытудың мақсаты
тәжiрибелiк, саяси тиiмдiлiкке қол жеткiзуге бағдарланған
теориялық
модельдердi,
әдiстемелiк
принциптердi,
зерттеудiң әдiстерi мен процедурасын, сонымен қатар
саясаттанулық технологияларды, нақты бағдарламалар мен
ұсыныстарды оқыту болып табылады.
Студенттердің саяси мәдениетін көтеру, саяси процестер
туралы ойларын қалыптастыру.
Төмендегі міндеттерді шешуге көзделген:
-саясат қоғамдық құбылыс ретінде, оның макро және
микро деңгейлердегі құрылымдық элементтерін анықтау,
ішкі және сыртқы байланыстар мен қатынастар;
-түрлі саяси жүйедегі негізгі тенденциялар мен
заңдылықтарды анықтау;
-саясаттың
әлеуметтік
объективті
критерийлерін
анықтау.

-саясаттың институционалдық және әлеуметтік-мәдени
аспектілерінің талдау.
3 Білім мен дағдыларға қойылатын талаптар
Аталмыш пәнді оқу кезінде студенттер білуі тиіс:
- салыстырмалы саясаттанудың шығу тегі және дамуы,
- қазіргі заманның салыстырмалы саясаттанудагы жаңа бағыттары;
- салыстырмалы әдістің мазмұны;
-қазіргі қоғамның дамуындағы салыстырмалы саясаттанудың
ролі мен мәні;
- салыстырмалы саясаттанудың негізгі түсініктері, саяси
зерттеудің негізгі әдістері, қоғамдық ғылымдар жүйесіндегі
ролі.
Бұл пәннің оқу нәтижесінде студент істей білуі
тиіс:
- саяси процесстер мен саясатқа салыстырмалы
талдауын жасау;
- саяси объектілердің заңдылықтары мен дамуын
ерекшеліктерің анықтау;
- саяси күрделі оқиғаларды салыстыру білу.
Пререквизиттер:
Осы пәнді меңгеру үшін келесі пәндерді оқып-үйрену нәтижесінде
қалыптасқан білімдер мен дағдылар керек:
- Қазақстан Республикасының ұлттық қаүіпсіздігі
- саяси конфликтология
Постреквизиттер:
Осы пәнді оқып-үйрену нәтижесінде қалыптасқан білімдер мен
дағдылар мемлекеттік емтихан тапсыру және дипломды жұмысты қорғау
үшін керек

4. Пәннің мазмұны
Пәннің тақырыптық жоспары
Тақ
Тақырыптардың атауы Дәріс
ыры
птар
дың
№
1
Терроризм: ұғымы және
2

Сағат саны
Тәж. Лаб. Студ
жұм иял
ыс
ық
1

-

-

Же
ке

СӨ
Ж

5

2

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

мәні
Терроризм және саяси
экстремизм
Әлемдегі
террористік
ұйымдар
Ультра терроризм
Националды терроризм
Діни терроризм
Терроризм жаңа түрлері
Әйелдер
терроризм:
себептері
және
ерекшеліктері
Халықаралық
терроризммен күресү
Терроризмнің трансұлтты
сипаттамасы
Терроризммен күресүдің
әлемдік тәжерибе
Терроризммен күресү және
алдын ала
БАРЛЫҒЫ

2

1

-

-

5

2

2

1

-

-

8

2

2
2
2
3
3

1
1
1
1
1

-

-

8
8
8
8
8

2
2
2
3
3

3

1

8

3

3

2

8

3

3

2

8

3

3

2

8

3

30

15

90

30

-

-

5. Әдебиет тізімі
Негiзгi:
1. Авдеев Ю.И., Қазіргі терроризм. М., 2011.
2. Антонян Ю.М. Терроризм. М., 2012.
3. Гаврилин Ю.В. Қазіргі терроризм. М. 2010.
4. Халықаралық терроризм: құжаттар. М., 2010.
5.
6.
7.
8.

Қосымша:
Косиченко А.Г. Ашимбаев М.С. и др. Қазіргі терроризм: Орта Азия.
Алматы, Дайк-Пресс., 2010.
ҚР Қылмыстық кодексі. Алматы 2012.
Горбунов Ю.С. Терроризмнің классификациясы. М., 2010.
Емельянов В.П. Терроризм және қылмыс. М., 2010.

