Жұмыс оқу бағдарламасының
титулды парағы

Нысан
ПМУ Ұ СН 7.18.4/17

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
"Әлеуметтану және саясаттану" кафедрасы

5В050200 "Саясаттану" мамандығының студенттеріне арналған
"Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясаты" пәні бойынша

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар
Кегль 14,
буквы
строчные,
кроме
первой

Жұмыс оқу бағдарламасын
бекіту парағы

Нысан
ПМУ Ұ СН 7.18.4/17

БЕКІТЕМІН
ОІ жөніндегі проректор
_____________Н.Э. Пфейфер
«____»______________20__ж.
Құрастырған: _________ аға оқытушы С.Қ. Молдабаева
"Әлеуметтану және саясаттану" кафедрасы
5В050200 "Саясаттану" мамандығының студенттеріне арналған "Қазақстан
Республикасының ішкі және сыртқы саясаты" пәні бойынша

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыс бағдарламасы «__» _______ 20__ж. Хаттама №__ Оқу Кеңесінде
бекітілген және 5.04.019-2011 Мемлекеттік жалпыбілім стандарты негізінде
жасалынған.
"Әлеуметтану және саясаттану" кафедрасының отырысында талқыланды «__»
_________ 20__ж. Хаттама № __.
Кафедра меңгерушісі ____________ И.А. Калиев «__» ________ 20__ж.
Тарих және құқық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде ұсынылды «__»
________20__ж. Хаттама № __.
ОӘК төрағасы _______ Ш.Қ. Сүлейменова «__» _______ 20__ж.
КЕЛІСІЛДІ
ТжҚ факультетінің деканы__________ И.А. Бегимтаев «__» ______ 20__ж.
МАҚҰЛДАНДЫ
ОӘБ бастығы ______________Е.Н. Жұманқұлова «__» ______ 20__ж.
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды
«__» _______ 20__ж. Хаттама № __.

1. Оқу пәнінің паспорты
Пәннің атауы «Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы
саясаты»
Міндетті компонент пәні
Кредиттер саны мен оқу мерзімі
Барлығы – 3 кредит
Курс: 2
Семестр: 4
Аудиториялық сабақтар – 45 сағат
Дәріс – 30 сағат
Тәжірибелік сабақтар – 15 сағат
СӨЖ – 90 сағат
Жалпы жүктемесі – 135 сағат
Бақылау нысаны
Емтихан – 2семестр
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:
ҚР ішкі және сыртқы саясатына әсер ететін факторлар мен баламаларды
қарастыру, ҚР ішкі және сыртқы саясатының рөлін анықтау, студенттерде
дүниежүзілік саяси процесте ҚР орны мен рөлі туралы түсінік қалыптастыру
Пәнді оқытудағы міндеттер:
- пәнді, курс мазмұнын, студенттің мамандық қызметі үшін оның
маңыздылығын ашу;
- ішкі және сыртқы саясаттың түсінігі мен мәнін ашу;
- курстың ғылым және оқу пәні ретінде әдістемелік негізін, құрылымын
және қызметтерін түсіндіру;
- ішкі және сыртқы саясаттың дамуына әсер ететін негізгі факторларды
анықтау;
- ҚР әлемдік қоғамдастықтағы орны мен рөлін қарастыру.
3. Білім мен дағдыларға қойылатын талаптар:
Аталмыш пәнді оқу барысында студентер

білуі қажет:
- ішкі және сыртқы саясат қалыптасуының негізгі баптарын;
- ішкі саясаттың негізгі бағыттарын;
- ішкі саясаттың негізгі басымдылықтарын;
- ішкі және сыртқы саясаттың арақатысын;
- Қазақстанның әлемдік қоғамдастықтағы рөлін.
істей білуі қажет:
- саяси көздерден білімдерін алу және оларды теориялық пен тәжірибелік
мәселелерді шешуді қолдану;
- саяси элементтердің түсінігі мен суреттеуіне ие болу;
- алған білімдерін кәсіби қызметінде іске асыру;
- оларды саяси шындықтың өзгеруіне байланысты бейімдеу;
- ішкі және сыртқы саясатқа салыстырма талдау жасау;
- ішкі және сыртқы саясаттың дамуы мәселелері бойынша өз позициясын
білдіру және негіздеу.
Алдыңғы реквизиттер:
Осы пәнді меңгеру үшін келесі пәндерді оқып-үйрену нәтижесінде
қалыптасқан білімдер мен дағдылар керек: теориялық саясат, саяси тарих, саяси
ілімдердің тарихы, саяси билік, саяси жүйелер мен тәртіптер.
Кейінгі реквизиттер:
Осы пәнді оқып-үйрену нәтижесінде қалыптасқан білімдер мен дағдылар
келесі пәндерді меңгеру үшін керек: әлем саясаты және халықаралық
қатынастар, саяси технологиялар, саяси модернизация, саяси конфликтология.
Пәнді оқуда алынған білімдер мен дағдылар емтихан тапсыруға өз септігін
тигізбек.

4 Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары
Академиялық сағаттарды сабақ түрлеріне бөлу
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Қазақстан
Республикасының
халықаралық
ұйымдармен
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әрекеті
Қазақстан-Қытай
достастығының
жағдайы
мен
перспективалары
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елдерімен
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Республикасы
және
АҚШ
арасындағы
саяси
қарымқатынастардың дамуы
Қазақстанның Батыс
және Орталық Азия
мемлекеттерімен
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