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1 Пәннің мақсаты – сяаси жанжалдары алдын алу мен шешудің
жолдарын игеру, сондай-ақ саяси жанжалдардың пән ретінде қалыптасуының
негізгі мазмұнын ашу.
Пәннің міндеті – пәннің болмысын, курс мазмұнын, оның мәнділігін
ашып қарастыру.
Аталмыш пәнді оқыту кезінде студенттер қажет:
- бұқаралық әлеуметтік күрестердің зерттеу әдістері мен аппараттары
туралы;
- жанжалдардың негізгі түрлерінің болмысы мен мазмұны.
Білім мен дағдылаға қойылатын талаптар
Пәнді оқу нәтижесінде Сіз білуіңіз қажет:
- конфликтологияның пайда болу тарихы мен оның дамуын;
- бұқаралық әлеуметтік күрестердің негізгі әдіснамалық принциптерін;
істей білу:
- кризизтік жағдайларды талдау мен бағалау;
- адам, отбасы, ұйым, мемлекет пен қоғамның өмірінде жанжалдың рөлін
анықтау.
Тәжірибелік және СӨЖ сабақтарына қатынасу төмендегілерді үйренуге
мүмкіндік береді: саяси салада пайда болатын жанжалдарды дұрыс түсіну.
Ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасауға дағдылану.
2 Алдыңғы реквизиттер:
Аталмыш пәнді игеру үшін төмендегі пәндерді игеру қажет: теориялық
саясаттану, саяси билік, саяси лидерлік.
3 Кейінгі реквизиттер:
Алынған білімдер мен дағдылар төмендегі пәндерді игеруге септігін
тигізеді: халықаралық қатынастар тарихы, дипломатия теориясы, жаһандану.

4 Пән мазмұны
4.1 Пәннің тақырыптық жоспары
(оқу нысаны - күндізгі)
№

Тақырыптың атауы

Саяси конфликтология
ғылым және оқу пәні ретінде
2. Жанжалдық идеялар мен
теориялардың
пайда
болуы мен дамуы
3. Саяси жанжал әлеуметтік
феномен ретінде
4. Саяси жанжалдың түсінігі
мен болмысы
5. Саяси
жанжалдың
құрылымы
6. Саяси шиеленіс
7. Саяси
жанжалдың
динамикасы
8. Саяси жанжалдың пайда
болу формалары
9. Саяси жанжалдағы зорлық
10. Саяси жанжалдардың діни
факторы
11. Этносаяси жанжалдар
12. Саяси жанжалдар мен
терроризм
13. Халықаралық жанжалдардың
болмысы мен типологиясы
14. Саяси жанжалдарды реттеу
мен шешу
15. Келіссөз саяси жанжалды
алдын алу мен шешудің
тәсілі
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4.2 Пән тақырыптарының мазмұны
Тақырып 1. Саяси конфликтология ғылым және оқу пәні ретінде.
Түсініктерді анықтау: "конфликтология" және "саяси конфликтология".
Саяси конфликтологияның объектісі мен пәні. Саясаттану мен саяси
конфликтологиядағы әдістер мен әдіснамалар. Саяси конфликтологияның
қызметтері. Саяси конфликтологияның ғылым және оқу пәні ретіндегі рөлі мен
мәні.
Тақырып 2. Жанжалдық идеялар мен теориялардың пайда болуы мен
дамуы.
Антика мен Ортағасырдағы жанжал туралы түсініктемелер. Жаңа заман
мен Ағарту дәуіріндегі жанжал туралы тұжырымдамалар. ХІХ ғасыр мен ХХ
ғасыр басындағы жанжалдық идеялардың дамуы. ХХ ғасырдың екінші
жартысындағы әлеуметтік жанжал теориясының дамуы.
Тақырып 3. Саяси жанжал әлеуметтік феномен ретінде.
Әлеуметтік жанжалдың түсінігі мен болмысын анықтау. Әлеуметтік жанжалдың
құрылымы. Жанжалдың екінші жағы. Жанжалдың объктісі мен пәні.
Әлеуметтік жанжалдардың негізгі түрлері. Әлеуметтік жанжалдың қызметтері.
Әлеуметтік жанжал үрдіс ретінде, оның дамуының кезеңдері. Тема
4. Саяси
жанжалдың түсінігі мен болмысы.
Саяси жанжалдың түсінігі мен болмысы. Саяси жанжалдың
ерекшеліктері. Саяси жанжалдардың типологиясы. Саяси мүдделердің
жанжалы. Саяси мәдениеттер жанжалы. Саяси шешімді қабылдаудағы лоббизм
мен әсер ету таптар. Саяси жанжалдардың пайда болуының себептері.
Тақырып 5. Саяси жанжалдың құрылымы.
Саяси жанжал құрылымының негігі элементтері. Саяси жанжалдың
жақтары. Саяси жанжалдың субъектілері. Саяси жанжал субъектілерінің
сипаттамасы. Саяси жанжал құрылымындағы лидердің орны мен рөлі. Саяси
жанжалдың қатысушылары. Саяси жанжал құрылымындағы зардап шегушінің
рөлі. Саяси жанжалдың объектісі мен пәні. Саяси жанжалдың даму ортасы.
Тақырып 6. Саяси шиеленіс.
Саяси шиеленіс түсінігі. Саяси шиеленістің пайда болуының себептері.
Әлеуметтік (саяси) шиеленіс динамикасы. Саяси шиеленістің пайда болу
формаларына әсер ететін жағдайлар мен факторлар. Әлеуметтік (саяси)
шиеленісті өлшеу әдістері. Әлеуметтік шиеленіс пен жанжал динамикасының
арақатынасы.
Тақырып 7. Саяси жанжалдың динамикасы.
Жанжалдың жалпы динамикасын анықтау. Жанжалдық жағдайдың пайда
болуы мен қалыптасуы. Жанжалдағы инциденттің қызметі. Жанжалдың дамуы
(эскалация). Деэскалация және жанжалды шешу. Жанжалдан кейінгі жағдай.
Тақырып 8. Саяси жанжалдың пайда болу формалары.
Саяси күрестің көптүрлі формалары. Соғыс саяси жанжалдың формасы
ретінде. Революция саяси жанжалдың формасы ретінде. Саяси жанжал
формаларының саяси тәртіп типтерінен тәуелділігі.

Тақырып 9. Саяси жанжалдағы зорлық.
Зорлықтың түсінігі мен типологиясы. Зорлық табиғаты мен агрессивті
қалып. Зорлықтың мақсаты мен мотивтері. Зорлықты шектеудің әдістері.
Жаһандану жағдайындағы зорлық.
Тақырып 10. Саяси жанжалдардың діни факторы.
Дін әлеуметтік институт ретінде. Саясат және дін. Қазіргі әлемдегі діни
жанжалдар.
Тақырып 11. Этносаяси жанжалдар.
Этносаяси жанжалдардың болмысы. Этносаяси мобилизация этносаяси
жанжалдардың тууының факторы ретінде. Этносаяси жанжалдарды реттеудің
ерекшеліктері.
Тақырып 12. Саяси жанжалдар мен терроризм.
Терроризмнің болмысы мен типологиясы. Терроризммен күресудің
проблемалары
мен
қиыншылықтары.
Радикалды
идеологиялық
тұжырымдамалар мен саяси экстремизм.
Тақырып 13. Халықаралық жанжалдардың болмысы мен
типологиясы.
Халықаралық жанжалдардың табиғаты. Халықаралық қатынастар
жүйесіндегі
халықаралық
жанжалдар.
Халықаралық
жанжалдардың
классификациясы. Халықаралық жанжал құрылымы. Халықаралық жанжалдың
дамуының кезеңдері. Дағдарыс халықаралық жанжалдардың дамуының ерекше
формасы ретінде.
Тақырып 14. Саяси жанжалдарды реттеу мен шешу.
Саяси жанжалдарды реттеудің жалпы принциптері мен көзқарастары.
Саяси жанжалдарды реттеудің мүмкін нұсқалары. Жанжалдаушы жақтардың
саяси жанжалдарын реттеу мен шешу. Саяси жанжалды бақылау.
Тақырып 15. Келіссөз саяси жанжалды алдын алу мен шешудің
тәсілі.
Келіссөздердің түсінігі мен болмысы. Саяси келіссөздердің типологиясы
мен қызметтері. Келіссөздердегі үшінші жақтың рөлі. PR - келіссөз үрдісінің бір
түрі. Келіссөздерге дайындық және оны жүргізу.

4.3 Дәріс мазмұны
Тақырып №1 Саяси конфликтология ғылым және оқу пәні ретінде.
1. Саяси конфликтологияның объектісі мен пәні.
2. Саяси конфликтологияны оқытудағы әдістер мен әдіснамалар.
3. Саяси конфликтологияның қызметтері.
Тақырып №2 Жанжалдық идеялар мен теориялардың пайда болуы мен
дамуы.
1. Антика мен Ортағасыр дәуіріндегі жанжал туралы сипаттар.
2. Жаңа заман мен Ағарту дәуіріндегі жанжалдық тұжырымдамалар.
3. XIX-XX ғасырда жанжалдық идеялардың дамуы.
Тақырып №3 Саяси жанжал әлеуметтік феномен ретінде.
1. Әлеуметтік жанжалдың түсінігі мен болмысын анықтау.
2. Әлеуметтік жанжалдың құрылымы.
3. Әлеуметтік жанжалдардың негізгі түрлері.
Тақырып №4 Саяси жанжалдың түсінігі мен болмысы.
1. Саяси жанжалдың түсінігі мен болмысы.
2. Саяси жанжалдың ерекшеліктері.
3. Саяси жанжалдардың типологиясы.
Тақырып №5 Саяси жанжалдың құрылымы.
1. Саяси жанжал құрылымының негізгі элементтері.
2. Саяси жанжалдың жақтары.
3. Саяси жанжалдың субъекілері.
Тақырып №6 Саяси шиеленіс.
1. Саяси шиеленіс түсінігі.
2. Саяси шиеленістің пайда болуының себептері.
3. Саяси шиеленіс динамикасы.
Тақырып №7 Саяси жанжалдың динамикасы.
1. Жанжалдың жалпы динамикасын анықтау.
2. Қарама-қайшылықтардың пайда болуы мен жанжалдық жағдайдың
қалыптасуы.
3. Жанжалдағы инциденттің қызметі.
Тақырып №8 Саяси жанжалдың пайда болу формалары.
1. Саяси күрестің түрлі формалары.
2. Соғыс саяси жанжалдың формасы ретінде.
3. Революция саяси жанжалдың формасы ретінде.

Тақырып №9 Саяси жанжалдағы зорлық.
1. Зорлықтың түсінігі мен типологиясы.
2. Зорлықтың мақсаты мен мотивтері.
3. Зорлықты шектеудің әдістері.
Тақырып №10 Саяси жанжалдардың діни факторы.
1. Дін саяси институт ретінде.
2. Саясат және дін.
3. Қазіргі әлемдегі діни жанжалдар.
Тақырып №11 Этносаяси жанжалдар.
1. Этносаяси жанжалдардың болмысы.
2. Этносасяи жанжалдарды реттеудің ерекшеліктері.
Тақырып №12 Саяси жанжалдар мен терроризм.
1. Терроризмнің болмысы мен типологиясы.
2. Терроризммен күресудің проблемалары мен қиыншылықтары.
Тақырып №13 Халықаралық жанжалдардың болмысы мен
типологиясы.
1. Халықаралық жажалдардың табиғаты.
2. Халықаралық жанжалдардың классификациясы.
3. Халықаралық жанжалдардың дамуының құрылымы мен кезеңдері.
Тақырып №14 Саяси жанжалдарды реттеу мен шешу.
1. Саяси жанжалдарды реттеу мен шешудің жалпы принциптері мен
көзқарастары.
2. Саяси жанжалдарды бақылау.
Тақырып №15 Келіссөз саяси жанжалды алдын алу мен шешудің
тәсілі.
1. Келіссөздердің түсінігі мен болмысы.
2. Саяси келіссөздердің типологиясы мен қызметтері.
3. Келіссөздерге даярлық пен оны өткізу.

Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары
Тәжірибелік сабақ №1. Саяси конфликтология ғылым және оқу пәні
ретінде.
1. Түсініктерді анықтау: "конфликтология" және "саяси
конфликтология".
2. Саяси конфликтологияның әдістері мен қызметтері.
3. Саяси конфликтологияның ғылым және оқу пәні ретіндегі рөлі мен
мәні.
Тәжірибелік сабақ №2. Жанжалдық идеялар мен теориялардың пайда
болуы мен дамуы.
1. Антика мен Ортағасыр дәуірінің жанжалдық теориялары.
2. Жаңа заман мен Ағарту кезеңіндегі жанжалдық тұжырымдамалар.
3. Қазіргі замандағы жанжалдық теориялардың дамуы.
Тәжірибелік сабақ №3. Саяси жанжал әлеуметтік феномен ретінде.
1. Жанжалдың қарама-қарсы жқтары.
2. Әлеуметтік жанжалдардың негізгі түрлері.
3. Әлеуметтік жанжал үрдіс ретінде, оның дамуының кезеңдері.
Тәжірибелік сабақ №4. Саяси жанжалдың түсінігі мен болмысы.
1. Саяси жанжалдың ерекшеліктері.
2. Саяси мүдделердің жанжалы.
3. Саяси мәдениеттердің жанжалы.
4. Саяси шешімдерді қабылдау үрдісіндегі лоббизм мен қысым көрсету
топтары.
Тәжірибелік сабақ №5. Саяси жанжалдың құрылымы.
1. Саяси жанжалдың субъектілері.
2. Саяси жанжал субъектілерінің сипаттамасы.
3. Саяси жанжал құрылымындағы көшбасшының орны мен рөлі.
4. Саяси жанжал құрылымындағы зардап шегушінің рөлі..
Тәжірибелік абақ №6. Саяси шиеленіс.
1. Саяси шиеленістің көрінуіне әсер ететін жағдайлар мен факторлар.
2. Әлеуметтік шиеленісті өлшеудің әдістері.
3. Әлеуметтік шиеленіс пен жанжал динамикасының арақатынасы.
Тәжірибелік сабақ №7. Саяси жанжалдың динамикасы.
1. Қарама-қайшылықтардың пайда болуы мен жанжалдық жағдайдың
қалыптасуы.
2. Жанжалдағы инциденттің қызметі.
3. Жанжалдың дамуы мен оны шешу.

Тәжірибелік сабақ №8. Саяси жанжалдың пайда болу формалары.
1. Саяси күрестің түрлі формалары.
2. Саяси жанжалдың саяси тәртіп типінен тәуелділігі.
Тәжірибелік сабақ №9. Саяси жанжалдағы зорлық.
1. Зорлық табиғаты.
2. Зорлықтың мақсаты мен мотивтері.
3. Зорлықты шектеудің әдістері.
Тәжірибелік сабақ №10. Саяси жанжалдардың діни факторы.
1. Саясат және дін.
2. Дін саяси институт ретінде.
3. Қазіргі әлемдегі діни жанжалдар.
Тәжірибелік сабақ №11. Этносаяси жанжалдар.
1. Этносаяси мобилизация этносаяси жанжалдардың пайда болуының
факторы ретінде.
2. Саяси жанжалдарды реттеудің ерекшеліктері.
Тәжірибелік сабақ №12. Саяси жанжалдар мен терроризм.
1. Радикалды идеологиялық тұжырымдамалар және саяси экстремизм.
2. Терроризммен күресудің проблемалары мен қиыншылықтары.
Тәжірибелік сабақ №13. Халықаралық жанжалдардың болмысы мен
типологиясы.
1. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі халықаралық жанжалдар.
2. Халықаралық жанжалдардың классификациясы.
3. Дағдарыс халықаралық жанжалдың дамуының ерекше формасы
ретінде.
Тәжірибелік сабақ №14. Саяси жанжалдарды реттеу мен шешу.
1. Саяси жанжалдарды реттеудің мүмкін нұсқалары.
2. Саяси жанжалдарды басқару.
3. Тік және көлденең жанжалдар.
Тәжірибелік сабақ №15. Келіссөз саяси жанжалды алдын алу мен
шешудің тәсілі.
1. Сасяи келіссөздердің типологиясы мен қызметтері.
2. Келіссөздердегі үшінші жақтың рөлі.
3. PR-келіссөз үрдісінің бір түрі ретінде.
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4.4.2 Студенттің өзіндік жұмысына арналған тақырыптар
1) Саяси конфликтология ғылым және оқу пәні ретінде.

Саяси конфликтология ғылым және оқу пәні ретіндегі рөлі мен мәні.
Ұсынылатын әдебиет [1], 5-19б.
2) Жанжалдық идеялар мен теориялардың пайда болуы мен дамуы.
ХХ ғасырдың екінші жартысында әлеуметтік жанжал теориясының
дамуы.
Ұсынылатын әдебиет [2], 20-35б.
3) Саяси жанжал әлеуметтік феномен ретінде.
Әлеуметтік жанжал үрдіс ретінде, оның дамуының кезеңдері.
Ұсынылатын әдебиет [6], 36-102б.
4) Саяси жанжалдың түсінігі мен болмысы.
Саяси шешімді қабылдаудағы лоббизм мен қысым көрсету топтары.
Ұсынылатын әдебиет [2], 146-182б.
5) Саяси жанжалдың құрылымы.
Саячи жанжал құрылымындағы зардап шегушінің рөлі.
Ұсынылатын әдебиет [1], 187-232б.

6) Саяси шиеленіс.
Саяси шиеленістің пайда болуына әсер ететін жағдайлар мен факторлар.
Ұсынылатын әдебиет [4], 236252б.
7) Саяси жанжалдың динамикасы.
Жанжалдан кейінгі жағдай.
Ұсынылатын әдебиет [3], 255-269б.
8) Саяси жанжалдың пайда болу формалары.
Саяси жанжалдың саяси тәртіп типінен тәуелділігі.
Ұсынылатын әдебиет [11], 272-293б.

9) Саяси жанжалдағы зорлық.
Жаһандану жағдайындағы зорлық.
Ұсынылатын әдебиет [4], 303-323б.
10) Саяси жанжалдардың діни факторы.
Саясат және дін.
Ұсынылатын әдебиет [5], 56-67б.
11) Этносаяси жанжалдар.
Этносаяси мобилизация этносаяси жанжалдардың дамуының факторы
ретінде.
Ұсынылатын әдебиет [12], 68-83б.
12) Саяси жанжалдар мен терроризм.
Радикалды идеологиялық тұжырымдамалар және саяси экстремизм.
Ұсынылатын әдебиет [7], 118-134б.
13) Халықаралық жанжалдардың болмысы мен типологиясы.
Дағдарыс халықаралық жанжалдың дамуының негізгі формасы ретінде.
Ұсынылатын әдебиет [7], 148-171б.
14) Саяси жанжалдарды реттеу мен шешу.
Жанжалдаушы жақтардың жағдайындағы саяси жанжалдарды реттеу мен
шешу.
Ұсынылатын әдебиет [10], 347-362б.
15) Келіссөз саяси жанжалды алдын алу мен шешудің тәсілі.
Келіссөздердегі үшінші жақтың рөлі. PR-келіссөз үрдісінің бір түрі
ретінде.
Ұсынылатын әдебиет [9], 368-372б.
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