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1 Пәннің мақсаты
«Саяси билік» пәні осы бағамда билiк феноменiн талдаудың жаңа деңгейi
проблемаларын жанжақты қарастыру мақсаты қойылады. Билiк негiзiн, оның
принциптерi жғне құлымын, бастауын, сондай-ақ саяси билiктi жүзеге асыру
амалдарын көрсету. Қоғамды демократизациялаудың табиғи бөлiгi ретiнде
билiктi ұтымды ұйымдастыру туралы жалпы ұғымды беру.
Пәннің міндеттері
Осы бағамды зерделеу үрдісінде студент билік, принциптері мен жүзеге
асырылу түрлері туралы қазіргі кезеңдегі ғылыми мағлұматтарды білуі керек.
Биліктің түрлі тұрғылары, оның саналуан көріністерін байқауды үйренуі
қажет. Қоғамдағы билік пен және билік қарым-қатынастарымен байланысты
нақтылы құбылыстарды талдауға мүмкіндік беретін алған теориялық
білімдер негізінде билік құрылымдарына және билік функцияларын жүзеге
асыру тәсілдеріне баға беру.
Білуі тиіс:
- билік, принциптері мен жүзеге асырылу түрлері туралы қазіргі
кезеңдегі ғылыми мағлұматтарды;
- қоғамдағы билікпен және билік қарым-қатынастарымен байланысты
нақтылы құбылыстарды.
Іскерлігі:
- биліктің түрлі тұрғылары, оның саналуан көріністерін байқауды
үйренуі қажет;
- билік құрылымдарына және билік функцияларын жүзеге асыру
тәсілдеріне баға беру
2 Пререквизиттері
Берілген пәнді меңгеру үшін келесі пәндерді зерделеп оқу кезіндегі алған
білімі, іскерлігі және дағдылары қажет:
философия,
теоретикалық саясаттану,
әлеуметтану,
әлеуметтік философия,
3 Постреквизиттері
Пәнді зерделеп оқу кезіндегі алған білімі, іскерлігі мен дағдылары келесі
пәндерді меңгеру үшін қажет:

Саяси әлеуметтану

4. Пәннің мазмұны
4.1 Пәннің тақырыптық жоспары
№ Тақырыптың атауы
п/п
Дәріс
1

Кіріспе

1

Сабақ түрлері бойынша байланыс
сағаттар саны
Практи лабора студия жекеш
калық торлық лық
е
(сем)
-

СӨЖ

2 Билік
қоғамдық
феномен іспетті

4

2

-

-

-

14

3 Саяси билік және
оның негізі

4

2

-

-

-

14

4 Билік бастаулары

4

2

-

-

-

14

5 Билік құрылымы

4

2

-

-

-

14

6 Билік принциптері

4

2

-

-

-

14

7 Саяси билікті
жүзеге асырудың
түрлері мен
тәсілдері

5

3

-

-

-

14

8 Саяси биліктің
заңдылық
проблемасы

4

2

-

-

-

6

БАРЛЫҒЫ

30

15

-

-

-

90

4.2. Пәннің тақырыптарының мазмұны

1 тақырып. Кіріспе
Билік табиғатын түсіну, саяси билік оның бір түрлі болып
табылатындығы
саяси
пәндердің
барлық
кешенін
зерделеудегі маңызы зор. Билік проблемасына дегенде оның
нақтылылай
келгенде
құныдық
адамы
және
антропологиялық – бір қатар өлшемдерін ескермейтін билік
проблемасына деген марксистік көзқарасты өңгеру оқу пәнін
мазмұндық
2 тақырып. Билік қоғамдық феномен іспетті
Билік туралы ұғым. Билік директивалық түсініктемесі. Билік
субъектің өз билігін жүзеге асыру қабілеті мен күрделілігі
іспетті. Биліктің мәлімдемелі
түсініктемесі. Билік қарым-қатынастар жүйесі іспетті.
Биліктің әлеуметтік –
мәдени тұрғысы. Билік субъектісі және нысаны. Басшылық
және бағыну, бағыну себептері. Билік қоғамдағы қарымқатынастарды басқару және реттеу
құралы. Билік қорлары.
3 тақырып. Саяси билік және оның негізі
Саяси билік туралы ұғым. Саяси билік ерекшеліктері. Саяси
билік функциялары. Билік және билеу. Билеу және бағыну.
Билеу саяси биліктің атрибуты іспетті. Биліктің үлгілері немес
билік негіздемесі. Билік проблемасына деген марксистік
көзқарас. Саяси билік штаттың билеуді қолдаудың құралы
іспетті.
М.Вебердің саяси билік туралы теориясы. Саяси билік
адамдарды біріктіретін құрал іспетті. Саяси биліктің түрлері.
Мемлекеттік билік адамдарды біріктіретін амал іспетті. Билеу
жолдары және тегершіктері
4 тақырып. Билік бастаулары
Билік адам қарама-қайшы жеке және ұжымдық қарамақайшы табиғатының көрінісі іспетті. Адамның өз өзіне ие болу
қажеттілігі және әлеуметтік ортадан тыс өмір сүре алуының
мүмкін болмауы.
Адамға табиғи тән жеке адамнан – қоғамға дейінгі билікке
деген ерік туралы Нищше теориясы.
Қоғамнан – жекеге дегендегі билік бастауларының рөлдік
пайымдаулары. Басқару функцияларын бөлу мақсатқа сәйкес
және орындау – билік негізі іспетті. Билік бастауларының
бихеовиористік, психологиялық, құрылымды – функционалды
теориялары.
5 тақырып. Билік құрылымы

Билік құрылымы институттар жүйесі іспетті. Ашық және
астыртын, заңды және заңсыз институттар, олардың қарым –
қатынасы.
Билікті бөлу, мемлекеттік билікті заң шығару, атқару және
сот тармақтарына бөлу принцептері.биліктерді бөлудін
институционалдық тұрғылары.
Тік сызық бойындағы билік құрылымы. Бір ыңғайлық және
федерация.
6 тақырып. Билік принциптері
Сақтау принциптері.Екі жақтылық принциптері. Заңдылық
принципі. Бүкпелеу принципі. “Актифортиссимоң принципі.
Ішкі еркіндік жоқтығының принципі. Нақтылық принципі.
Мұқияттың принципі.
Алқалық
принципі.
Төзімділік
принципі.
Коньюнктура
принципі. Өзін-өзі
сынау принципі. Мәдениеттілік принципі. Өлшем принципі.
Жауапкершілік
принципі. Ішкі ұлылық принципі. Табандылық принципі
7 тақырып. Саяси билікті жүзеге асырудың түрлері мен
тәсілдері
Түрлері мен аралықтар полюстері, бұлардың аумағында
саяси билік түрлері орналасқан.
Тұлғаның ажыратылмас құқықтары мен еркіндіктері билік
шекарасы іспетті.
Адамгершіліктің адамзаттық қалыптары билік шекарасы
іспетті.
Азаматтық қоғам автономиясы және саяси билік егемендігі.
Саяси билікті жүзеге асыру тәсілдері. Зорлық және мәжбүр
ету. Заңды зорлық монологиясы мемлекеттік биліктің негізгі
сипаты іспетті.
Адамдардың арнайы талаптарын тірек ету. Адамгершілік
әсері саяси билікті
жүзеге асырудың тәсілі іспетті. Дәстүрлер мен беделді тірек
ету. Билікті жүзеге асырудағы саяси идеологияның рөлі.
8 тақырып. Саяси биліктің заңдылық проблемасы
Билік заңдылығының үлгілері. (әміршілік). Билік заңдылығы
мен тиімділігінің арақатынасы.
Билікті заңдастыру, оны қолға алу және сақтау проблемасы.
Билікке деген сенім социологиясы және халықтың билікпен
қанағаттануы.
Заңдылық дағдарысы. Билікті заңсыздандыру диктатура
қауіпі іспетті. Билікті нығайту проблемасы және қоғамды
демократияландыру.
Билік
заңдылығының
қалыптықұқықтық негіздері.

4.3. Дәріс мазмұны
№ 1 Тақырып. Кіріспе.
1. Билік табиғаты.
2. Билік проблемасы.
№ 2 Тақырып. Билік қоғамдық феномен іспетті.
1. Билік туралы ұғым.
2. Билік субъектің өз билігін жүзеге асыру қабілеті мен
күрделілігі іспетті.
3. Билік қорлары.
№ 3 Тақырып. Саяси билік және оның негізі.
1. Саяси билік функциялары.
2. Билеу және бағыну.
3. Саяси биліктің түрлері.
№ 4 Тақырып. Билік бастаулары.
1. Билік адам қарама-қайшы жеке және ұжымдық қарамақайшы табиғатының көрінісі іспетті.
2. Қоғамнан – жекеге дегендегі билік бастауларының рөлдік
пайымдаулары.
№ 5Тақырып. Билік құрылымы.
1. Билік құрылымы институттар жүйесі іспетті.
2. Билікті бөлу, мемлекеттік билікті заң шығару, атқару және
сот тармақтарына бөлу принцептері.
№ 6 Тақырып. Билік принциптері
1. Сақтау принциптері.
2. Екі жақтылық принциптері. Заңдылық принципі.
№7Тақырып. Саяси билікті жүзеге асырудың түрлері мен
тәсілдері.
1. Саяси билікті жүзеге асыру тәсілдері.
2. Зорлық және мәжбүр ету.
3. Билікті жүзеге асырудағы саяси идеологияның рөлі.
№8 Тақырып. Саяси биліктің заңдылық проблемасы.
1. Билік заңдылығының үлгілері.
2. Билікті заңдастыру, оны қолға алу және сақтау
проблемасы.
3. Заңдылық дағдарысы.
4.4 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны мен тізімі
Тәжірибелік сабақ №1. Билік қоғамдық феномен іспетті
1. Билік директивалық түсініктемесі.
2. Биліктің мәлімдемелі түсініктемесі.
3. Биліктің әлеуметтік –мәдени тұрғысы.
Тәжірибелік сабақ №2. Саяси билік және оның негізі.
1. Саяси билік ерекшеліктері.

2. Билеу саяси биліктің атрибуты іспетті.
3. М.Вебердің саяси билік туралы теориясы.
Тәжірибелік сабақ №3. Билік бастаулары.
1. Адамға табиғи тән жеке адамнан – қоғамға дейінгі билікке
деген ерік туралы Нищше теориясы.
2. Билік бастауларының бихеовиористік, психологиялық,
құрылымды – функционалды теориялары.
Тәжірибелік сабақ №4 Билік құрылымы.
1. Ашық және астыртын, заңды және заңсыз институттар,
олардың қарым – қатынасы.
2. Биліктерді бөлудін институционалдық тұрғылары.
3. Тік сызық бойындағы билік құрылымы.
Тәжірибелік сабақ №5. Билік принциптері
1. Екі жақтылық принциптері.
2. Ішкі еркіндік жоқтығының принципі.
3. Өзін-өзі сынау принципі.
Тәжірибелік сабақ №6. Саяси билікті жүзеге асырудың
түрлері мен тәсілдері.
1. Адамгершіліктің адамзаттық қалыптары билік шекарасы
іспетті.
2. Азаматтық қоғам автономиясы және саяси билік егемендігі.
Тәжірибелік сабақ №7. Саяси биліктің заңдылық
проблемасы.
1. Билік заңдылығы мен тиімділігінің арақатынасы.
2. Билікті заңсыздандыру диктатура қауіпі іспетті.
3. Билік заңдылығының қалыпты-құқықтық негіздері.
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4.5. Студенттердің өздік жұмысының мазмұны
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4.5.2. Студенттердің өздерінің оқып үйренулеріне арналған
тақырыптардың тізімі
1 тақырып. Билік қоғамдық феномен іспетті
1. Билік қоғамдағы қарым-қатынастарды басқару және
реттеу құралы.
Ұсынылатын әдебиет [5,6], 8-18 бет.
2 тақырып. Саяси билік және оның негізі
1. Билік проблемасына деген марксистік көзқарас.
2. Билеу жолдары және тегершіктері.
Ұсынылатын әдебиет [ 2 ] 140-141 бет.
3 тақырып. Билік бастаулары
1. Адамның өз өзіне ие болу қажеттілігі және әлеуметтік
ортадан тыс өмір сүре алуының мүмкін болмауы.
2. Басқару функцияларын бөлу мақсатқа сәйкес және
орындау – билік негізі іспетті.
Ұсынылатын әдебиет [ 2 ] 23-27 бет.
4 тақырып. Билік құрылымы
1. Бір ыңғайлық және федерация.
Ұсынылатын әдебиет [2] 76-86 бет.
5 тақырып. Билік принциптері
1.Актифортиссимоң принципі.
2. Нақтылық принципі.
Ұсынылатын әдебиет [3] 72-86 бет.
6 тақырып. Саяси билікті жүзеге асырудың түрлері мен
тәсілдері
1. Түрлері мен аралықтар полюстері, бұлардың аумағында
саяси билік түрлері орналасқан.
Ұсынылатын әдебиет [3] 62-79 бет.
7 тақырып. Саяси биліктің заңдылық проблемасы
1. Билікке деген сенім социологиясы және халықтың
билікпен қанағаттануы.
Ұсынылатын әдебиет [7] 32-44 бет.
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