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1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, оқу процесінде алатын орны
1.1 Кіріспе
Саясат саяси мәдениет түсінігінің ең жақын түсінігі ретінде. Саясаттың
әлеуметтік, субстанционалдық, және ғылыми қүрылымдық интерпретациясы.
Саяси мәдениет адамдар өмір әрекетінің саяси аймағындағы даму тәжірибесін
игеруі ретінде, саясат ұйымдастырылу әдістері.
1.2 Пәннің мақсаты - концепция, саяси мәдениет жне идеологиянын
құрылымын және функциясын, саяси әдебиет және идеологияға әсер ететін
факторлармен альтернативтерді, қоғамдық көріністегі саяси мәдениет және
идеологияның жүйеленген ғылыми ұсыныстарды студент бойында
қалыптастыру, олардың элементтерін шығару, ішкі және сыртқы байланыстар
мен қатынастарды, негізгі тенденцияларды және заңдылықтарды анықтау.
Олардың қалыптасуы және әртүрлі саяси жүйелердегі арабайланысын
қалыптастыру.
1.3 Пәннің міндеттері
- саяси мәдениеттің орынын анықтап және саяси жүйедегі рухани
білімнің саяси идеологиясы, механизм ерекшеліктерінің арақатынасын ашу;
- әдістемелік негіздермен, ғылыми және оқу пәніндегі саяси мәдениет
және идеологиялық қүрылымы мен қызыметімен танысу;
- әртүрлі саяси ойлы негіздемені алатын саяси мәдениеттің моделінін
анализі:
- Қазақстандағы идеологиялық жағдайлардың анализі, демократиялык
саяси мәдениет туралы көріністердің қалыптасуы:
1.4 Студенттер пәнді оқудың нәтижесінде мыналарды білу керек
- саяси мәдениет және идеологияның негізгі санатын және модельдерін;
- негізгі дүниежүзілік идеологияларды;
- Қ.Р.саяси модернизациясының мәдени траекториясының негізін
- саяси элеуметтенудің негізін
1.5 Студенттер пәнді оқудың нәтижесінде мыналарды істей алу керек
- алған білімді кәсібилік әрекетке жүзеге асыру;
- саяси өзгерістерге бейімделу;
- саяси мәдениет және идеологияның жағдайына анализ жасау;
- саяси мәдениеттің және идеологияның дамуы бойынша сұрақтарды өз
жағы бойынша көрсету және негіздеу;
2 Пререквизиттер
- Қазақстан тарихы
- философия

- партиялар және партиялық жүйелер
- әлеуметтану
- саяси оқытудың тарихы
- қазіргі саяси үрдістер
- саяси билік

Пәннің тақырыптық жоспары
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3 Пәннің мазмұны
3.1.1 Пәннің тақырыптық жоспары
(оқу нысаны - күндізгі)
№

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

Тақырып атауы
Саясат және мәдениет олардың бірлігінің
негізі
Саяси мәдениет: мазмұны және
сипаттамасы
Саяси мәдениеттің экономикалық және
саяси әлеуметтік мәдени
детерменанттары
Саясат сана, оның тұлғалық саяси
мәдениетпен байланысы
Саяси мәдениеттің жүріс - түрыс
аспектісі: үлгілер мен таптаурындар
Институцияланған нормалар және саяси
мәдениеттің дәстүрлері
Билік қатынастың механизмдерінде
бейнеленген саяси идеология
Либерализм және жаңа либерализм
Консерватизм және жаңа консерватизм
Әлеумет-демократия
Саяси мәдениеттің негізгі модельдері
Саяси мәдениеттің ұлттық және
аймақтық нұсқалары, олардың
ерекшеліктері
Қазақ
қоғамының
реформаланған
идеологиялық факторлары
Қ.Р.-дағы саяси мәдениет және қоғамның
демократиялануы: мәселелер мен
перспективалар
Барлығы
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3.1.2 Теориялық курстың мазмұны
Тақырып №1 Саясат және мәдениет, олардың бірлігінің негізі.
Саясат саяси мәдениет түсінігінің ең жақын түсінігі ретінде. Саясаттың
әлеуметтік, субстанционалдық, және ғылыми қүрылымдық интерпретациясы.
Саяси мәдениет адамдар өмір әрекетінің саяси аймағындағы даму тәжірибесін
игеруі ретінде, саясат ұйымдастырылу әдістері. Мәдениет заңдылықтардың
жүйсінің және негіздемесінің қызметі ретінде. Саяси мәдениет - әртүрлілігі
және адам мәдениет өркениетінің құрамдық бөлігі. Бірліктің құрылуы және
саясат пен мәдениеттің арақатынастары, оның «саяси мәдениеттегі» түсінігінің
көрінісі.
Тақырып №2. Саяси мәдениет: мазмұны және сипаттамасы.Саяси
мәдениет саяси ғылымның кешендік түсінігінің бірі ретінде. Көзқарастардың
әртүрлілігі, «саяси мәдениет» санатының түжырымдамалары және анықтамасы.
Обьективті және субьективті көзқарастың сипаттамасы. Қоғамдық саяси
мәдениет түлғаның түтастығы. Мәні, саяси мәдениеттің құрылымы мен
құрамдас элементтері.
Саяси мәдениеттің өлшемдік дүниеге көзқарасы. Саяси-идеология саяси
мәдениеттің ядросы және қатайтылған факторы. Менталитет және саяси
мәдениет. Саяси мәдениеттің діни аспектісі. Саяси рәміздер. Саяси мәдениеттің
қызметтері. Саяси мәдениеттің басқа да аймақтармен, әлем саясатымен қарымқатынасы.
Тақырып №3 Саяси мәдениеттің экономикалық саяси және
әлеуметтік мәдени детерменанттары
Саяси мәдениеттің қалыптасуындағы экономикалық факторлардың рөлі.
Саяси мәдениет типінің және деңгейінің өндірістік және жекеменшік форма
бөліністерінен, қоғамдағы бірқалыпты экономикасынан тэуелді болуы. Саяси
тәжірибенің, дәстүрлердің, салттардың, саяси сананың, саяси жүріс-түрыстың
таптауырынның, саяси институттарының және саяси әлеуметтендірілудің саяси
мәдениеттің қалыптасуына әсері.
Тақырып №4. Саяси сана, оның тұлғалық саяси мәдениетпен
байланысы
Адам жанының көрінісіндегі саяси сана, саяси әрекет механизмдегі
бейнесінің көрінісі, адам жүріс-түрысын саяси қатынас саласына багыттауы.
Саяси сананың ең негізгі компоненттерінің деңгейі және құрылысы. Саяси
сананың массалық феномені. Саяси фактор ретіндегі қоғамның пікірі
белгіленген, формалардың саяси процеске әсері. Саяси және моральдық сана.
¥лттық өзіндік сана: мәні, қарама-қайшылықтар, саяси санамен байланысы.
Саяси психологияның қүрыльшы және динамикасы. Саяси мәдениет және саяси
сана. Демократияланған қоғамның шарты бойынша саяси сананың
тенденциялары мен қарама-қайшылықтары.

Тақырып №5 Саяси мәдениеттің жүріс-түрыс аспектісі: үлгілер мен
таптаурындар
Саяси мәдениеттің жүріс-тұрыс аспектісі: үлгілер мен таптаурындар.
Саяси мәдениет «екі бастаманың» органикалық бірлестігі ретінде: рухани,
идеологиялық және іс-әрекеттік. Детерминация факторлары, саяси жүрістұрыстар, оның негізгі сипаты. Саяси жүріс-тұрыстағы рационалдық (білім,
мақсаттар, бағдарламалар, мэліметтер және т.б.), және иррационалдық (соқыр
сенімдер, қүмарлық, өсектер, және т.б.) Саясат әрекетіндегі мақсаттар мен
қүралдардың қатынастары таптаурындық саяси жүріс-тұрыс түрлері мен
үлгілері және саяси апатия: таптаурындары, себептер, саяси салдарлар.
Саясаттағы массалық жүріс-тұрыстың арнайы бітістері. Саяси жүріс-тұрыстағы
реттеу мәселелері.
Тақырып №6 Институцияланған нормалар және саяси мәдениеттің
дәстүрлері
«Институцияланған нормалар» және «дәстүрлердің» анықтамаларының
түсініктемелері. Нормалар мен дәстүрлердің құрылысы, өтпелі механизм.
Дәстүрді жүргізу эдістері: өткізу процесі, қайталану процестері. Саяси аймақ
жағындағы саяси дәстүрлердің мәні, саяси іс-әрекеттік формалар аймағындағы
және саяси күрес аймағындағы үйымдастыру аймағы, идеология аймағы. Саяси
мәдениет демократиялық типіндегі дамуы, нормасы және қүрылу дәстүрлері.
Тақырып №7. Билік қатынастың механизмдерінде бейнеленген саяси
идеология.
Саяси идеология саяси сананың ең басты формасы ретінде, саяси
мәдениеттің ядросы. Саяси идеология феноменінің күрделілігі, оның қоғам
тарихындағы рөлі. Батыс және отандық зерттеушілердің саяси идеологиялық
концепциясының түрлі анықталган жүрістері, жалпыланған концепциялары.
Саяси идеологияның қызметі. Танымдық және практикалық өлшемдегі
саяси ғылым мен саяси идеология арасындағы арақатынас және арабайланысы.
Саяси іс-әрекеттің саяси - идеологиялық доктринасы және саяси пікірлік
бағдарламасы. Саяси идеология деңгейі. Қоғамдық қатынастық саяси
идеологияның сипаттамасының мәні. Идеологиялық формалардың саяси
түсініктері мен категориялары. Саяси мәдениеттегі саяси идеологияның
ықтималды бағдары.
Тақырып №8. Либериализм және жаңа либерализм
Либериализм қоғамдық-саяси ойдың негізгі типі ретінде, түсініктің
анықтамасы. Либералдық доктринаның экономикалық, әлеуметтік-саяси және
теориялық қалыптасуы. Дж Локк, Т.Гобса, Ж.Ж.Руссо, Ш.Л.Монтескье, А.Смит,
Т.Джефферсон, Дж.Мэдисон, және т.б. либериализм әдебиетшілерінің
ойшылдары.
Екі тарихи либералдық тенденциялар: англосаксондық, континенттік
еуропалық. XIX ғ-дағы ағылшын, француз, неміс классикалық либериализмі,
оның жүйеленген ойлары мен принциптері. XIX ғ-дың басы ХХғ-дың
аяғындағы либериализм дағдарыстары. Жаңа либериализмнің қүндылықтары
мен қалыптасуының қайтабағалануы. Либералдық қоғамдық - саяси жүйе
плюралистикалық демократия ретінде: негізгі принциптері. Либерализмнің
қазіргі саяси идеологиялары, оның бағыттары: бірқалыпты, леворибералдық,

консерватиптік. Қазақстандағы либериализм, оның саяси және пікірлік
эволюциялық сипаттамасы.
Тақырып №9. Консерватизм және жаңа консерватизм
Батыстың қоғамдық ойларының саяси-пікірлі ағымдағы консерватизм.
Консерватизмнің сиқырлы ойлары. Консерватизмнің органицизмі. ХІХ-ХХғ.ғ.
консерватизмнің эволюциясы және оның қазіргі формалары. ХХ ғ-дың 80-90
ж.ж. Батыстағы жаңаконсервативтік толқыныс. Жаңа консерватизмнің қазіргі
әлемдегі саяси өмірге әсері.
Кертартпалықтық құрылуындағы қоғамдық-саяси экономикалық және
рухани алғы шарттары. Саяси теориядағы консерватиптік дәстүрдің негізін
қалаушы Э.Берк, Ж.де Местра, Л.деБональда, К.Леонтьев, Н.Данилевский,
В.С.Соловьев, және т.б. консерватизмнің классикалық дәстүріне үлес
қосушылар. Дүниетаным және «жаңа құқықтық» жаңа консерватизмнің саяси,
әлеуметтік мәдени және діни аспектілері. Жаңаконсерватизмнің және «жаңа
құқықтың» ұқсастықтары мен айырмашылықтары. Плюралистикалық
демократия, қазіргі консерватор трактатындағы әлеуметтік демократиялық
кепілділіктер.
Тақырып №10 Әлеумет-демократия
Әлеуметтік интернационал партиясының әлеуметтік демократиялық
теория практикасы, пікірлі-саяси ағым әлеуметтік саяси қозғалыс. Әлеуметтікдемократиялық әдебиеттер, генезисі және марксизммен байланысы.
Э.Бернштейннің, К.Каутскийдіің, Р.Гильфердингтің, Ф.Адлердің, О.Бауердің
элеумет-демократиялық идеологиялық бағдары.
Идеологияның және саясаттанудың негізгі эволюциялық кезеңдері,
әлеуметтік базасы және үйымдастырушылық қүрылымы. Әлеумет - демократия
көрінісіндегі
әлеуметтік
моделі.
Демократиялық
әлеуметтенудің
концепциясының жалпы қүндылықтары. Саяси, экономикалық және элеумет
демократияның жүзеге асырылу жолдары. XX ғасырдағы элеуметдемократияның көрнекі адамдары: В.Брант, У.Пальме, Б.Крайский,
Ф.Миттердан және т.б.
Тақырып №11. Саяси мәдениеттің негізгі модельдері
Саяси мәдениет типологиясының тэжірибесі. Батыс саясаттануындағы
(Г.Алмонд, С.Верба)саяси мәдениеттің үш таза типі. У. Розенбаумның
Д.Элазараның, У.Блюманың типологиясы. Саяси мәдениеттегі батыс және
шығыс типінің мәдениеті. Қоғамдық саяси мәдениет пен саяси субькультура
арасындағы арабайланысы. Әлемдегі саяси мәдениет типологизациясының
жетістіктері мен кемшіліктері. Саяси мәдениеттің либералды-демократиялық
моделі. Негізгі факторлар мен кезеңдердің қалыптасуы және эволюциялар.
Либералды-демократиялық саяси мәдениеттің негізгі компоненттері.
Саяси мәдениеттің тоторитарлық-авторитарлық моделі, оның сипаттамасы,
қоғамдық өмірдегі бекітілген практикасы. Саяси мәдениеттің либералдықдемократиялық моделі.
Тақырып №12 Саяси мәдениеттің ұлттық және аймақтық
нүсқалары, олардың мәні мен ерекшеліктері.

Белгілі ұлттық элемдік шындықтағы саяси мәдениет. Батыс ел
мәдениетіндегі ұлттық, элеуметмәдениеттік, конфессионалдық, дәстүрлі-тарихи
және т.б. ұлттық арнайы формалары. Африка, Латын Америка және Азия
елдеріндегі соғыс-диктаторлық және авторитарлық режимнің шартындагы
саяси мәдениет. Кеңестік саяси мәдениет: мәні және типологиялық негізі.
Тақырып №13 Қазақ қоғамының реформаланған идеологиялық
факторлары.
Қазіргі таңдағы Қазақстан Республикасының рухани-идеологиялық
процесі: мәні ерекшеліктері. Саяси қүндылықтардың трансформациялы
құрылыстары
және
халықтық
бағдар.
Партиялық-саяси
жүйенің
институциялануы, партияның идеологиялық платформасының тазартылуы,
олардың азаматтық позицияға әсері және қазақстандықтардың негізгі бағдары.
Қазақстан
Республикасындағы
болашақтық
саяси
идеологияның
қалыптасуының қазақстан ғалымдарының түрлі көзқарастары. Қазақстан
процесс
шартындағы
қоғамдық-пікірлік
консолидациясы.
Қоғамдық
консолидацияның саяси-идеологиялық кешенінің талдамасы: базарлық
экономика, демократия, ұлттық мемлекет, саяси қалып, ұлттық келісім,
қазақстандық патриотизм. АҚШ,Канада, ¥лыбритания, Германия, Франция,
Италия, Испания, Жапония, Қытайдағы саяси-мәдениет мәні формаларының
ұлттық әлеуметтікмәдени, конфессионалдық, дәстүрлі-тарихи және т.б.
ерекшеліктері. Ресей қоғамының саяси мәдениеті: дәстүрлері мен
инновациялары.
Тақырып №14. Қ.Р-дағы саяси мәдениет және қоғамның
демократиялануы: мәселелер мен перспективалар
Демократияланған қазақстандық әлеуметтік-қоғамдағы саяси мәдениет
негізінің рөлі. Саяси мәдениет парадигмаларының ауысуы. Қазақ қоғамындағы
саяси-мэдени трансформациялардың факторлары мен шарттары. Өтпелі
кезеңдегі Қазақстанның қоғамдық демократизациялық проблемасы және оның
қазақстандықтардың саяси санасында бейнеленуі. Либералдық-демократиялық
қүндылықтарды қазақстан халықтарының қабылдауы. Қ.Р-дағы демократиялық
саяси мәдениеттің қалыптасу проблемалары. Қ.Р-дағы тұлғалық саяси
элеуметтенудің ерекшеліктері.

3.1.3 Дәріс мазмұны
Тақырып №1 Саясат және мәдениет, олардың бірлігінің негізі.
Саясат саяси мәдениет түсінігінің ең жақын түсінігі ретінде. Саясаттың
табиғаты. Саясаттың әлеуметтік, субстанционалдық, және ғылыми
құрылымдық интерпретациясы. Саяси мәдениет адамдар өмір әрекетінің саяси
аймағындағы даму тэжірибесін игеруі ретінде, саясат ұйымдастырылу эдістері.
Тақырып №2. Саяси мәдениет: мазмұны және сипаттамасы.
Саяси мәдениет саяси ғылымның кешендік түсінігінің бірі ретінде.
Көзқарастардың әртүрлілігі, «саяси мәдениет» санатының түжырымдамалары
және анықтамасы. Обьективті және субьективті көзқарастың сипаттамасы.
Қоғамдық саяси мәдениет тұлғаның тұтастығы. Мәні, саяси мәдениеттің
құрылымы мен құрамдас элементтері.
Тақырып №3 Саяси мәдениеттің экономикалық саяси және
әлеуметтік мәдени детерменанттары
Саяси мәдениеттің қалыптасуындағы экономикалық факторлардың рөлі.
Саяси мәдениет типінің және деңгейінің өндірістік және жекеменшік форма
бөліністерінен, қоғамдағы бірқалыпты экономикасынан тэуелді болуы. Саяси
тэжірибенің, дәстүрлердің, салттардың, саяси сананың, саяси жүріс-тұрыстың
таптауырынның, саяси институттарының және саяси әлеуметтендірілудің саяси
мәдениеттің қалыптасуына әсері.
Тақырып №4. Саяси сана, оның тұлғалық саяси мәдениетпен
байланысы
Адам жанының көрінісіндегі саяси сана, саяси әрекет механизмдегі
бейнесінің көрінісі, адам жүріс-тұрысын саяси қатынас саласына бағыттауы.
Саяси сананың ең негізгі компоненттерінің деңгейі және құрылысы. Саяси
сананың массалық феномені.
Тақырып №5 Саяси мәдениеттің жүріс-тұрыс аспектісі: үлгілер мен
таптаурындар
Саяси мәдениет «екі бастаманың» органикалық бірлестігі ретінде:
рухани, идеологиялық және іс-әрекеттік. Детерминация факторлары, саяси
жүріс-түрыстар, оның негізгі сипаты. Рационалдық саяси жүріс-тұрыстар.
Тақырып №6 Институцияланған нормалар және саяси мәдениеттің
дәстүрлері
«Институцияланған нормалар» және «дәстүрлердің» түсініктемелерінің
анықтамасы.. Нормалар мен дәстүрлердің құрылысы, өтпелі механизм.
Дәстүрді жүргізу әдістері: өткізу процесі, қайталану процестері.

Тақырып №7. Билік қатынастың механизмдерінде бейнеленген саяси
идеология.
І.Танымдық және практикалық өлшемдегі саяси ғылым мен саяси
идеология арасындағы арақатынас және арабайланысы.
2.Саяси іс-әрекеттің саяси-идеологиялық доктринасы және саяси пікірлік
бағдарламасы.
З.Идеологиядағы қиял және аңызшығармашылардың саналығы.
Тақырып №8. Либериализм және жаңа либерализм
Либериализм қоғамдық-саяси ойдың негізгі типі ретінде, түсініктің
анықтамасы. Либералдық доктринаның экономикалық, әлеуметтік-саяси және
теориялық қалыптасуы. XIX ғ-дың басы ХХғ-дың аяғындағы либериализм
дағдарыстары. Жаңалибериализмнің қүндылықтары мен қалыптасуының
қайтабағалануы.
Тақырып №9. Консерватизм және жаңа консерватизм
Батыстың қоғамдық ойларының саяси-пікірлі ағымдағы консерватизм.
Консерватизмнің сиқырлы ойлары. Консерватизмнің органицизмі. ХІХ-ХХғ.ғ.
консерватизмнің эволюциясы және оның қазіргі формалары. ХХғ-дың 80-90
ж.ж. Батыстағы жаңаконсервативтік толқыныс.
Тақырып №10 Әлеумет-демократия
Әлеуметтік интернационал партиясының әлеуметтік демократиялық
теория практикасы, пікірлі-саяси ағым әлеуметтік саяси қозғалыс. Әлеуметтікдемократиялық әдебиеттер, генезисі және марксизммен байланысы.
Тақырып №11. Саяси мәдениеттің негізгі модельдері
Саяси мәдениет типологиясының тәжірибесі. Батыс саясаттануындағы
(Г.Алмонд, С.Верба)саяси мәдениеттің үш таза типі. У. Розенбаумның
Д.Элазараның, У.Блюманың типологиясы. Саяси мәдениеттегі батыс және
шығыс типінің мәдениеті. Қоғамдық саяси мәдениет пен саяси субькультура
арасындағы арабайланысы. Әлемдегі саяси мәдениет типологизациясының
жетістіктері мен кемшіліктері.
Тақырып №12 Саяси мәдениеттің ұлттық және аймақтық
нүсқалары, олардың мәні мен ерекшеліктері.
Белгілі улттық әлемдік шындықтағы саяси мәдениет. Батыс ел
мәдениетіндегі ұлттық, элеуметмәдениеттік, конфессионалдық, дәстүрлі-тарихи
және т.б. ұлттық арнайы формалары. Африка, Латын Америка және Азия
елдеріндегі соғыс-диктаторлық және авторитарлық режимнің шартындағы
саяси мәдениет. Кеңестік саяси мәдениет: мәні және типологиялық негізі.

Тақырып №13 Қазақ қоғамының реформаланған идеологиялық
факторлары.
Қазіргі таңцагы Қазақстан Республикасының рухани-идеологиялық
процесі: мәні ерекшеліктері. Саяси қүндылықтардың трансформациялы
құрылыстары
және
халықтық
бағдар.
Партиялық-саяси
жүйенің
институциялануы, партияның идеологиялық платформасының тазартылуы,
олардың азаматтық позицияға әсері және қазақстандықтардың негізгі бағдары.
Қазақстан
Республикасындағы
болашақтық
саяси
идеологияның
қалыптасуының қазақстан ғалымдарының түрлі көзқарастары. Қазақстан
процесс шартындағы қоғамдық пікірлік консолидациясы.
Тақырып №14. Қ.Р-дағы саяси мәдениет және қоғамның
демократиялануы: мәселелер мен перспективалар
Демократияланған қазақстандық әлеуметтік-қоғамдағы саяси мәдениет
негізінің рөлі. Саяси мәдениет парадигмаларының ауысуы. Қазақ қоғамындағы
саяси-мэдени трансформациялардың факторлары мен шарттары

3.1.4 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны
Практикалық сабақ №1 Саясат және мәдениет, олардың бірлігінің
негізі
1 .Мәдениеттің тарихы-философиялық дәстүрінің анализі.
2.Мәдениет жүйе және қызметінің негізгі заңдылықтары ретінде.
3. Саяси мәдениет-эртүрлілігі адам өркениетінің мәдениеттің құрамдық
бөлігі.
4. Саясат және мәдениеттің бірлесу негізі, «саяси мәдениет» түсінігі және
анықтамасы.
Практикалық сабақ №2 Саяси мәдениетгмазмұны және сипаттамасы
І.Саяси мәдениет: мазмұны мен сипаттамасының мәні.
2. Саяси мәдениеттің қызметі
3. Саяси мәдениеттің басқа да салалармен, саяси әлеммен арабайланысы.
4. Қоғамның саяси мәдениеті.
5. Оның мәні мен арабайланысы, саяси жүйенің қызметіне әсері.
Практикалық сабақ №3 Саяси мәдениеттің экономикалық саяси
және әлеуметтік мәдени детерменанттары.
І.Экономикалық саяси, саяси діндер мен мәдениеттер.
2. Саяси мәдениет және өндіріс типінің арабайланысы.
3. Қогамдагы саяси мәдениеттің экономикалық түрақтылықтан
тэуелділігі
4. Саяси институттар мен саяси әлеуметтендірудің саяси мәдениеттің
қалыптасуына әсері
5. Дін мен имандылықтың саяси мәдениетпен байланысы
б.Христиандықтың діни қүндылықтары және батыстық саяси мәдениет.
7. Араб-мүсылман, конфуций және индо-буддистік мәдениеттер
қүндылықтары мен батыс саяси мәдениеті.
Практикалық сабақ №4 Саяси сана, оның тұлғалық саяси
мәдениетпен байланысы.
І.Саяси мәдениет және саяси сана
2. Дамыған демократия шартындағы саяси сананың қалыптасуы
3. Демократизацияланган қоғам шартындағы тенденциялар және саяси
сана трансформациясының қарама-қайшылықтары.
Практикалық сабақ №5 Саяси мәдениеттің жүріс-түрыс
аспектісі:үлгілер мен таптаурындар.
1.Саясат әрекетіндегі мақсаттар мен қүралдардың арабайланысы
2. Саясат жүріс-тұрыс таптаурының түрлері мен үлгілері.
3. Саяси апатия: себептері, саяси салдарлары.
4.Саясаттағы жаппай жүріс-тұрыстың сипаттамасының мәні.
Практикалық сабақ №6 Институцияланған нормалар және саяси
мәдениеттің дәстүрлері

І.Саяси аймақ жағындағы саяси дәстүрлердің мәні, саяси іс-әрекеттік
формалар аймағындағы және саяси күрес аймағындағы ұйымдастыру аймағы,
идеология аймағы.
2.Саяси мәдениет демократиялық типіндегі дамуы, нормасы және құрылу
дәстүрлері.
Практикалық сабақ №7. Билік қатынастың механизмдерінде
бейнеленген саяси идеология.
1.
Танымдық және практикалық өлшемдегі саяси ғылым мен саяси
идеология арасындағы арақатынас және арабайланысы.
2.
Саяси іс-әрекеттің саяси-идеологиялық доктринасы және саяси
пікірлік бағдарламасы.
3.
Саяси мәдениеттегі саяси идеологияның ықтималды бағдары.
Практикалық сабақ №8. Либериализм және жаңа либерализм.
1.
Либералдық қоғамдық-саяси жүйе плюралистикалық демократия
ретінде: негізгі принциптері.
2.
Либерализмнің қазіргі саяси идеологиялары, оның бағыттары:
эірқалыпты, леворибералдық, консерватиптік.
3.
Қазақстандағы либерализм, оның саяси және пікірлік эволюциялық
сипаттамасы.
Практикалық сабақ №9. Консерватизм және жаңа консерватизм I.
Кертартпалықтық қүрылуындағы қоғамдық-саяси экономиккалық және
эухани алғы шарттары.
2. Дүниетаным және «жаңа құқықтық» жаңаконсерватизмнің саяси,
шеуметтік мәдени және діни аспектілері.
3. Жаңаконсерватизмнің және «жаңа қүқықтың» үқсастықтары мен
ійырмашылықтары.
4. Плюралистикалық демократия, қазіргі консерватор трактатындағы
әлеуметтік демократиялық кепілділіктер.
Практикалық сабақ №10 Әлеумет-демократия.
1.
Әлеумет - демократия көрінісіндегі әлеуметтік моделі.
1.
Демократиялық
әлеуметтенудің
концепциясының
жалпы
үндылықтары.
2.
Саяси, экономикалық және әлеумет демократияның жүзеге сырылу
жолдары.
Практикалық сабақ №11. Саяси мәдениеттің негізгі модельдері
1.
Саяси мәдениеттің либералды-демократиялық моделі.
2.
Негізгі факторлар мен кезеңдердің қалыптасуы және эволюциялар.
1.
Либералды-демократиялық
саяси
мәдениеттің
негізгі
компоненттері.
4.
Саяси мәдениеттің тоторитарлық - авторитарлық моделі, оның
ипаттамасы, қоғамдық өмірдегі бекітілген практикасы
Практикалық сабақ №12 Саяси мәдениеттің ұлттық және аймақтық
нұсқалары, олардың мәні мен ерекшеліктері.
1. Белгілі ұлттық әлемдік шындықтағы саяси мәдениет.

2. Батыс
ел
мәдениетіндегі
ұлттық,
әлеумет-мәдениеттік.
конфессионалдық, дәстүрлі-тарихи және т.б. ұлттық арнайы формалары.
Африка, Латын Америка және Азия елдеріндегі соғыс-диктаторлық және
авторитарлық режимнің шартындагы саяси мәдениет.
3. Кеңестік саяси мәдениет: мәні және типологиялық негізі.
Практикалық сабақ №13. Қазақ қоғамының реформаланған
идеологиялық факторлары.
1.
Қазақстан процесс шартындағы қоғамдық-пікірлік консолидациясы.
1.
Қогамдық консолидацияның саяси - идеологиялық кешенінің
талдамасы: базарлық экономика, демократия, ұлттық мемлекет, саяси қалып,
ұлттық келісім, қазақстандық патриотизм.
Практикалық сабақ №14. Қ.Р- дағы саяси мәдениет және қоғамның
демократиялануы: мәселелер мен перспективалар
1. Либералдық-демократиялық
құндылықтарды
қазақстан
халықтарының қабылдауы.
2. Қ.Р:-дагы демократиялық саяси мәдениеттің қалыптасу проблемалары.
3. Қ.Р.-дағы тұлғалық саяси элеуметтенудің ерекшеліктері.

3.1.5 Өздігінен оқуға арналған тақырыптар
1. Саясат пен мәдениеттің арақатынасы.
Мәдениеттің тарихи-философиялық дәстүрінің анализі. Мәдениет жүйе
және қызметінің негізгі заңдылықтары ретінде. Саяси мәдениет-әртүрлілігі
адам өркениетінің мәдениеттің қүрамдық бөлігі. Саясат және мәдениеттің
бірлесу негізі, «саяси мәдениет» түсінігі.
¥сынылған әдебиет: нег. [2], 356.; [3], 22-35 [8] 67-746.
2. Саяси мәдениет: мазмұны мен сипаттамасының мәні
Саяси мәдениеттің қызметі. Саяси мәдениеттің басқа да саясат
аймағындағы элеммен арабайланысы.Қогамның саяси мәдениеті, түлганың
әлеуметтік түтастығы. Олардың арабайланысы, саяси жүйенің қалыптауына
әсері.
¥сынылған әдебиет: нег. [1]б, 158-165,[3]б 14-20 [8] 13-23
З.Экономикалық, саяси, әлеуметтік болмыстар мен мәдениет
Өндірістік типтің және саяси мәдениеттің деңгейлерінің арақатынасы. Саяси
мәдениеттің қоғамдағы экономикалық түрақтылықтан тэуелді болуы. Саяси
институттардың және саяси элеуметтендірілудің саяси мәдениеттің
қалыптасуына әсері. Діннің және имандылықтың саяси мәдениетпен
байланысы. Христиандықтардың діни қүндылықтары және батыстың саяси
мәдениеті.
Араб-мүсылмандық,
конфуцийлік
және
индо-буддистік
мәдениеттерінің қүндылықтары, және батыстық саяси мәдениет. ¥сынылған
әдебиет: нег. [2], 576; [10], 27-326
4.Саяси мәдениет және саяси сана
Саяси мәдениет және саяси сана. Дамыған демократия шарты бойынша
саяси сананың қалыптасуы. Демократизацияланған қоғамға сай тенденциялар
және саяси сананың трансформациясының қарама-қайшылықтары.
Ұсынылған әдебиет: нег. [6] 12-17 6, [9], 7-36 6, [10] 23-286, [20] 67-746.
5.Саяси жүріс-тұрыс
Саяси мәдениет «екі бастаманың» органикалық бірлестігі ретінде: рухани,
идеологиялық және іс-әрекеттік. Детерминация факторлары, саяси жүрістүрыстар, оның негізгі сипаты. Саяси жүріс түрыстағы рационалдық (білім,
мақсаттар, бағдарламалар, мәліметтер және т.б.), және иррационалдық (соқыр
сенімдер, қүмарлық, өсектер, және т.б.). Саяси жүріс-түрыстағы реттеу
мэселелері.
¥сынылған әдебиет: нег. [12], 32-406; [29], 25-30 6.

6. Институцияланған нормалар және саяси мәдениеттің дәстүрлері
«Институцияланған нормалар» және «дәстүрлердің» анықтамаларының
түсініктемелері. Нормалар мен дәстүрлердің құрылысы, өтпелі механизм.
Дәстүрді жүргізу эдістері: өткізу процесі, қайталану процестері.
Үсынылған әдебиет: нег. [1], 51-606; [3], 78-86 б.
7. Билік қатынастың механизмдерінде бейнеленген саяси идеология.
Батыс
және
отандық
зерттеушілердің
саяси
идеологиялық
концепциясының
түрлі
анықталған
көзқакрастары,
жалпыланған
концепциялары. Саяси идеология деңгейі. Қоғамдық қатынастық саяси
идеологияның сипаттамасының мәні. Идеологиялық формалардың саяси
түсініктері мен категориялары. Саяси мәдениеттегі саяси идеологияның
ықтималды бағдары.
Ұсынылған әдебиет: нег. [4], 53-606; [6], 7-36 б, [11] 13-206, [15] 5-126.
8. Либериализм және жаңа либерализм
Дж Локктың либериализм туралы ойлары.
Т.Гобсаның либералдық қүндылықтары.
Ж.Ж.Руссо либериализм туралы.
Ш.Л.Монтескьенің либералдық ойлары.
А.Смит, Т.Джефферсон, Дж.Мэдисон,
және т.б. либериализм
әдебиетшілерінің ойшылдары.
Екі тарихи либералдық тенденциялар: англосаксондық, континенттік
еуропалық. XIX ғ-дағы ағылшын, француз, неміс классикалық либериализмі,
оның жүйеленген ойлары мен принциптері.
Ұсынылған әдебиет: нег. [1], 50-906; [31] 158-180 6.
9. Консерватизм және жаңа консерватизм
Қоғамдық-саяси экономиккалық және рухани алғы шарттары. Саяси
теориядағы консерватиптік дәстүрдің негізін қалаушы Э.Берк, Ж.де Местра,
Л.деБональда, К.Леонтьев, Н.Данилевский, В.С.Соловьев, және т.б.
консерватизмнің классикалық дәстүріне үлес қосушылар.
¥сынылған әдебиет: нег. [1], 50-906; [31] 180-200 6.
10 Әлеумет-демократия
Э.Бернштейннің,
К.Каутскийдіің,
Р.Гильфердингтің,
Ф.Адлердің,
О.Бауердің әлеумет-демократиялық идеологиялық бағдары. Идеологияның
және саясаттанудың негізгі эволюциялық кезеңдері, әлеуметтік базасы және
үйымдастырушылық қүрылымы. XX ғасырдағы элеумет-демократияның
көрнекі ғалымдары: В.Брант, У.Пальме, Б.Крайский, Ф.Миттердан және т.б.
Ұсынылған әдебиет: нег. [1], 50-906; [31] 201-220,[32] 42-45 6.

11. Саяси мәдениеттің негізгі модельдері
Саяси мәдениеттің либералды-демократиялық моделі. Негізгі факторлар мен
кезеңдердің қалыптасуы және эволюциялар. Либералды-демократиялық саяси
мәдениеттің маңызды компоненттері. Саяси мәдениеттің тоторитарлықавторитарлық моделі, оның сипаттамасы, қоғамдық өмірдегі бекітілген практикасы.
Ұсынылған әдебиет: нег. [8], 50-726; [13] 5-67, [16] 60-85 б.
12 Саяси мәдениеттің ұлттық және аймақтық нұсқалары, олардың
мәні, ерекшеліктері.
Африка, Латын Америка және Азия елдеріндегі соғыс-диктаторлық және
авторитарлық режимнің шартындағы саяси мәдениет. Кеңестік саяси мәдениет: мәні
және типологиялық негізі.
¥сынылған әдебиет: нег. [8], 50-726; [13] 5-67, [16] 60-85 б, [14] 3-146.
13 Қазақ қоғамының реформаланған идеологиялық факторлары.
Қоғамдық консолидацияның саяси-идологиялық кешенінің талдамасы:
базарлық экономика, демократия, ұлттық мемлекет, саяси қалып, ұлттық келісім,
қазақстандық патриотизм. АҚШ,Канада, Үлыбритания, Германия, Франция, Италия,
Испания, Жапония, Қытайдағы саяси-мәдениет мәні формаларының ұлттық
әлеуметтік-мәдени, конфессионалдық, дәстүрлі-тарихи және т.б. ерекшеліктері.
Үсынылған әдебиет: нег. [6], 5-206; [9] 7-36, [21] 14-25 б.
14. Қ.Р-дағы саяси мәдениет және қоғамның демократиялануы:
мәселелер мен перспективалар
Қ.Р-дағы демократиялық саяси мәдениеттің қалыптасу проблемалары. Қ.Рдағы тұлғалық саяси әлеуметтенудің ерекшеліктері.
¥сынылған әдебиет: нег. [6], 5-206; [9] 7-36, [21] 14-25 6, [29] 21-276.
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3.2. СӨЖ мазмұны

№

СӨЖ түрі

1

Дәріс сабақтарына
дайындалу
Практикалық сабақтарға
дайындалу, үй тапсырмаларын орындау
Аудиторлық сабақтар
мазмұнына кірмей қалған
материалдарды оқыпталдау
Семестрлік тапсырмаларды орындау
Бақылау шараларына
дайындалу
Барлығы
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Есеп беру
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Ауызша

Бақылау түрі
Сабақтарда
қатысу
Семинар
сабақтарындағы
жұмыс
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