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1 Пән бағдарламасының паспорты
«Дипломатиялық және консулдық қызметтің негіздері»
пәні
Элективтік пән
Кредиттердің саны және оқу мерзімі
Барлығы – 3 кредит
Курс: 4
Семестр: 3
Аудиториялық сабақтарының барлығы – 45 сағат
Діріс - 30 сағат
Тәжірибелік /семинарлық сабақ - 15 часов
СОӨЖ – 90 часов
Жалпы еңбектену - 135 часов
Бақылау түрі
Ағымды бақылау – 4 және 11 аптада
Межелік бақылау – 8 және 15 аптада
Қорытынды бақылаудың түрі – аралас емтихан (60% тестік тапсырма
түрінде қабылданады және 40% жазбаша түрінде қабылданады) семестрдің
аяғында
2 Пәннің мақсаты мен міндеттері
Дипломатиялық және консулдық қызметтің негіздері – екі
сипатта қарастырылады: ғылым және оқу пәні ретінде. Дипломатиялық
және консулдық қызметтің негіздері дипломатия мен дипломатиялық
қызмет, ұғымдарын, институционалдану түсініктері мен мәнін, мемлекеттің
ішкі және сыртқы саясатының теориялық-концептуалдық негіздерін зерттеудің
өзекті саналатын бағыттарын зерттейді.
«Дипломатиялық және консулдық қызметтің негіздері» пән
ретінде студенттерге дипломатиялық мәселелер бойынша нақты білім жүйесін
береді, нақты халықаралық қоғам мәні мен болашақта дамуын, «мемлекеттік
қызмет», «мемлекеттік сектор», «мемлекеттік кадр саясаты», «Сыртқы істер
министрлігі», «Форин офис», «Гаймусё» т.б. ұғымдарды жан-жақты ашып
көрсетеді. Элективті пән ретінде оқытылады.
Пәннің оқыту мақсаты:
- дипломатиялық және консулдық қызметтің негіздерің
қарастыру;

дипломатиялық
қарым-қатынастарының
даму
заңдылықтарының анықтау;
- негізгі дипломатиялық әдіс-тәсілдердермен таныстыру;
- Қазақстан Республикасының дипломатиялық қарымқатынастар туралы түсінік қалыптастыру;
мемлекеттік қоғамдық басқарма және басқарудың заманға сай
мәселелерін шеше алатын, шығармашылық потенциалды дамытуға жағдай
жасай алатын елдің жоғары білікті мамандық потенциалын қалыптастыру,
болашақ мамандардың пәндік білімінің іргетасын қалау.
Пәннің оқыту міндеттері:
– мемлекеттің сыртқы саясатын міндеттерінің
және
халықаралық
қатынастар
жүзеге
асыруы
кезінде
дипломатиялық және консулдық қызметтің негіздерінің орны
мен рөлін көрсету;
- дипломатиялық қатынастарды жүргізудің басты ұстанымдармен
таныстыру;
- дипломатиялық және консулдық қызметтің ұйымдасуымен таныстыру;
- дипломатиялық жұмыстың негізгі техникалық тәсілдерді және әдістерді
ашып көрсету;
- дипломатиялық стратегия және тактика, негізгі белгілерін,
дипломатиялық және консулдық қызметтің спецификалық өзгешіліктерін
көрсету;
- дипломатиялық қызметтердің негізгі түрлерімен таныстыру.
3 Білімге, істей білуге, компетенцияларға қойылатын талаптар
Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер:
білуі керек:
- сыртқы саясаттың қалыптасу процессі мен механизмің және сыртқы
саясатпен дипломатияның арақатынасын;
- дипломатия тарихын зерттеуде негізгі концептуалдық қадамдарды;
- дипломатиялық тілді;
жасай алуы керек:
- сыртқы саясаттың мақсатың жүзеге асуында, ұлттық-мемлекеттік
мүдделерді қорғауда дипломатиялық және консулдық қызметтің
рөлі мен орнын анықтау;
- пәннің жалпы және нақты мәселелерде, күрделі қоғамдық-саяси
жағдайды түсіне білуі және сол жағдайда обьективті дұрыс позиция қабылдай
білуі;
- дипломатиялық сөздікті пайдалана білу.
Тәжірибелік дағдыларға ие болуы керек:
- ғылыми жұмыс дағдыларына;
- елде, әлемде болып жатқан дипломатиялық және консулдық, саяси,
экономикалық үрдістерді бағалау және талдау;
- болашақ жұмысында берілген білім және машықтарды қолдануы.
компетентті болу:
- дипломатиялық әдіс-тәсілдерде;

- дипломатиялық келіссөздерді жүргізуде;
- ұлттық мүдделерде;
- сыртқы саясаттың атқаратың міндеттерде және мақсаттарда;
- дипломатиялық миссиялардың басталуы мен аяқталу рәсімінде.

4 Оқыту пәннің тақырыптық жоспар
Академиялық сағаттарды сабақтардың түрлері бойынша бөлу
№
п/
п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Тақырыптың атауы

Дипломатия мен дипломатиялық қызмет
ұғымдары саяси ғылымдардың зерттеу пәні
ретінде
Вендік конвенция дипломатиялық және
консулдық қатынас туралы
Дипломатиялық қызметтің түсінігі мен мәні
Дипломатиялық
қызметтің
институционалдануы:
Ішкі саясат пен сыртқы саясат және
дипломатия
мәселелерің
зерттеудегі
тұжырымдамалық бағыттар
Сыртқы саясат пен саяси ғылымдардағы
зерттеулердің ішінде теориялық маңызды
еңбектер с23
Дипломатиялық
өкілдіктерінің
халықаралық-құқықтық статус/ книга
Дипломатиялық
өкілдік:
статусы,
формалары және қызметтік жұмыстың
әдістері/кн
Консулдық
қызмет
және
оның
функциялары/ кн
Дипломатиялық
қызметтің
жұмыскері:
ұғымы, статусы және компетенциялары/кн
Ақпараттық-аналитикалық
функция
дипломатиялық қызметте/кн
Хаттамалық қызмет/кн
Жоғарғы
деңгейдегі
сапарлар:
категориялары мен форматтар/кн
Құжаттамен
қамсызданануы
және
дипломатиялық хат алысу

Сағат саны
сабақтардың түрлері
бойынша
лаб.,
студ.
жеке

СӨЖ

дәріс

тәж.,
сем.

2

-

барлы СӨЖМ
ғы
мен
бірге
6

2

1

-

2
2

1
1

6
6

2

1

6

2

1

6

2

1

6

2

1

6

2

1

6

2

1

6

2

1

5

2
2

1
1

5
5

2

1

5

6

15

Қазақстан Республикасында дипломатиялық
қызметті қалыптастырудағы мемлекеттік
сектордағы алғышарттар
Барлығы – 135 сағат (3 кредит)

2

2
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5
-

-
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