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1. Оқу пәнінің паспорты
Пәннің атауы «Саяси технологиялар»
Міндетті компонент пәні
Кредиттер саны мен оқу мерзімі
Барлығы – 3 кредит
Курс: 4
Семестр: 7
Аудиториялық сабақтар – 45 сағат
Дәріс – 30 сағат
Тәжірибелік сабақтар – 15 сағат
СӨОЖ – 22,5 сағат
Жалпы жүктемесі – 135 сағат
Бақылау нысаны
Емтихан – 7 семестр
Пререквизиттер:
- Осы пәнді меңгеруде келесі пәндерді оқу нәтижесінде қалыптасқан
білімдер, дағдылар мен компетенциялар қажет: теориялық саясаттану,
әлеуметтану, саяси билік, салыстырмалы саясаттану,
Постреквизиттер:
- Осы пәнді меңгеру барысында қалыптасқан білімдер мен дағдылар
келесі пәндерді меңгеруге қажет: салыстырмалы саясаттану.
2. Пәні, мақсаты мен міндеттері
Пәннің зерттеу аясына саяси технологиялардың түсінігін, құрылымын,
саяси технологиялардың іс-әрекеттік және техникалық құрамын, олардың
әртүрлілігін зерттеп, қарастыру болып табылады.
Пәнді оқытудың мақсаты:
Аталмыш пәннің мақсатына саяси технологиялардың әдістерін анықтау,
оларды қолданудың жолдарын іздестіру, саяси технологиялардың құралдарын
игеру, сондай-ақ, саяси технологияларды түсіну, іске асыру әдістерін қолдану
жатады.
Пәнді оқытудағы міндеттер:
Бұған сасяи технологиялардың негізгі әдістерін игеру, саяси
технологиялардың болмысын ажырата білу, олардың елдің саясатына әсері

қаншалықты екеніне көз жеткізу, және олардың негізгі түрлерін айқындау
жатады.
3. Білім мен дағдыларға қойылатын талаптар:
Аталмыш пәнді оқу барысында студентер
білуі қажет:
- саяси технологиялардың негізгі түсінігін;
- олардың сипаты мен ерекшеліктерін;
- заңдылықтары мен қызмет етуін;
- саяси технологиялардың қоғамдық өмірде алатын орны мен рөлін;
- саяси технологияларды Қазақстанның қоғамдық өмірінде қолдануды.
істей білуі қажет:
- Әлемдегі және Қазақстандағы ішкісаяси үрдістерді талдай алу;
- негізгі саяси субъектілер қатынастарды модельдеу;
- саяси технологияларға нақты анықтама беру;
- саяси технологиялардың болмысын талдау;
- түрлі саяси технологиялардың ерекшеліктерін анықтау.
Аталмыш пәнді игеруде төмендегі пәндерді оқу қажет:
- теориялық саясаттану;
- саяси әлеуметтану;
- саяси билік.
Пәнді оқуда алынған білімдер мен дағдылар емтихан тапсыруға өз
септігін тигізбек.
4 Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары
Академиялық сағаттарды сабақ түрлеріне бөлу
№

1
2
3
4
5
6

Тақырыптар атауы

Саяси
үрдістегі
технологиялардың рөлі
Саяси коммуникациялар
Саяси талдау
Саяси кеңес беру
Саяси келісімсөздер
Саяси
жанжалдарды

Сабақ түрлері бойынша
аудиториялық сағаттардың саны
дәріс
Тәжірибелік
Зертханал
ық,
студиялық
жеке

СӨОЖ

2

-

-

1,5

2

1

-

1,5

2
2
2
2

1
1
1
1

-

1,5
1,5
1,5
1,5

7

8
9
10
11
12

13

14

15

бақылау
мен
басқару
технологиялары
Саяси жағдайды зерттеу
және
саяси
қақтығыстардың
күйі.
Кеңес беру қызметі саяси
жанжалдарды
реттеудің
құралы ретінде
Саяси
шешімдерді
қабылдау
Ақпараттық технологиялар
Сайлау технологиялары
Саяси
PR-акцияларды
жоспарлау және өткізу
Саяси араласу кезіндегі
адамдарға психологиялық
әсер етудің әдістері мен
тәсілдері
Сайлау
кампаниясының
стратегиясы
мен
тактикасы.
Медиажоспарлау..
Сайлау
кампаниясының
кезеңдері
және
электоральды ойлар мен
іс-әрекеттердің
қалыптасуы
Саяси салада қоғамдық
ойдың
қалыптасуын
әлеуметтанулық зерттеу
БАРЛЫҒЫ

2

1

-

1,5

2

1

-

1,5

2
2
2

1
1
1

-

1,5
1,5
1,5

2

1

-

1,5

2

1

-

1,5

2

1

-

1,5

2

1

1,5

30

15

22,5

5. Әдебиеттер тізімі
Негізгі
1) Амелин В. Н., Устименко С. В. Технология избирательной кампании. М., 2009.
2) Малкин Е., Сучков Е. Основы избирательных технологий. М., 2009, – 464 с.
3) Душин И. и др. Выборы: технологии избирательных кампаний. Харьков, 2008.
4) Соловьев А. И. Политология. Политическая теория, политические технологии. М.,
2009.
5) Барис В. В. Политология. Актуальные теоретико-прикладные проблемы. Учеб.
Пособие. М., 2010.
Қосымша
6) Пушкарева Г. В. Политический менеджмент. М., 2008, – 400 с.
7) Политическое консультирование. М., 2009, – 471 с.
8) Кудинов О. П. Большая книга выборов. М., 2008, – 663 с.
9) Евстафьев В. А., Ясонов В. Н. Введение в медиапланирование. Учеб. Пособие для
начинающих медиапланеров. М., 2008.
10) Зотова З. М. Избирательная кампания: технология организации и проведения. М.,
2008.
11) Фаер С. Приемы стратегии и тактики предвыборной борьбы. СПб, 2008.

12) Цветнов А. В. Управление социально-политическими процессами. Технология
избирательных кампаний, лоббирования, общественной деятельности. М., 2009.
13) Цуладзе А. Политическое манипулирование. М., 2009.
14) Максимов А. «Чистые» и «грязные» технологии выборов. М., 2009.
15) Лисовский С. Ф. Политическая реклама. М.: ИВЦ «Маркетинг», 2008.

