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1.Пәннің сипаттамасы 

 

«Мемлекеттік қызмет этикасы» пәнін оқыту мақсаты болып 

мемлекеттік қызметті жетілдіру саласы негізінде студенттерде 

экономикалық ойлау жүйесін өңдеу, мемлекеттік қызметтің 

қазақстандық этикасын жетілдіру бойынша шаралар жүйесін өңдеу 

және негіздеу табылады. 

Міндеттері: 

- мемлекеттік басқару органдарындағы жұмысты жүзеге асыу 

бойынша мемлекеттік қызметшілер іс-әрекетіне адамгершілік сипат 

беру; 

- этикалық және адамгершіліктік нормаларды зерттеу 

мемлекеттік қызметшілердің іс-әрекетін гуманистттік мазмұнмен 

толықтыруы тиіс.  

Пререквизиттері: Философия, Әлеуметтану, Саясаттану, Құқық 

негіздері, Мемлекеттік басқару теориясы. 

Постреквизиттері: Адамзат ресурстарын басқару, 

Персоналды басқару, Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу, 

Мемлекеттік басқаруды құжаттық қамтамасыз ету, Іскерлік 

коммуникациялар.  

Оқыту нәтижелері: 
А. Түрлі елдердің, оның ішінде Қазақстан Республикасының 

этикалық қызметін зерттеуге мүмкіндік беретін «Мемлекеттік қызмет 

этикасы» курсының негізгі қағидалары және әдістерін меңгеру; 

В. Теориялық білімді тәжірибелік іс-әрекетпен үйлестіре білу, 

олардың қазіргі жағдайдағы этикалық қызметтегі мәнін түсіну; 

С. Іскерлік байланыс жасаудағы мемлекеттік қызметкерлердің 

орны мен ролін ескере отырып, этикалық қызметтің теориялық 

аспектілерін сауатты қолдану дағдысына ие болу; 

D. Кейіннен баяндау үшін мемлекеттік қызметтер бойынша 

әдебиеттен ақпаратты сапалы жинақтау қажеттілігі көрінісін дамыту; 

Е. Мемлекеттік қызметтің этикалық нормаларын жетілдіру 

бойынша ұсыныстарды тұрақты өңдеп, өзін-өзі жетілдіруге деген 

қажеттіліктің болуы. 

«Мемлекеттік қызмет этикасы» пәнінің методологиясы оның 

ерекшеліктері және оқыту мақсатымен анықталады. Оқыту процесінде 

мынадай әдістерді: жобалық әдіс, кейс-әдістер, тестілер, іскерлік 

ойындар т.б. қолданған дұрыс. 
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2. Пән бағдарламасы 

 

2.1-кесте. Сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі 

№ Тақырыптар атауы Сағаттар 

Дәріс  Семинар СӨЖ СОӨЖ 

1-модуль. Этика және моральдың категориялары және әдістемелік 

негіздері  

1.  Этика. Оның пәні мен негізгі 

категориялары 

2 4 10 2 

2.  Мораль теориясының негізгі 

мәселелері 

1 2 5 1 

2-модуль. Жаңа уақыт өркениетінің адамгершіліктік процестерінің 

түрлері мен спецификасы  

3.  Антикалық этика 1 2 5 1 

4.  Діни этика 1 2 5 1 

5.  Жаңа уақыт өркениетінің 

дамуы және адамгершілік 

процестерінің спецификасы 

1 2 5 1 

6.  Күштемеу этикасы 1 2 5 1 

7.  Өзін-өзі шектеу этикасы 1 2 5 1 

3-модуль. Заманауи қоғам дамуының түрлі кезеңдеріндегі кәсіби этика 

мен моральдың дамуы  

8.  Кәсіби моральдың 

қалыптасуы мен дамуы 

1 2 5 1 

9.  Тұйық идеологиялық 

жүйелер этикасы 

1 2 5 1 

4-модуль. Мемлекеттік қызмет, этика және моральдың әдістемелік 

өзара байланыстарының негіздері  

10.  Мемлекеттік қызмет 

этикасының қалыптасу 

ерекшелігі 

1 2 5 1 

11.  Мемлекеттік қызметті 

ұйымдастыру және оның 

қызмет ету ерекшеліктері 

және олардың мемлекеттік 

қызметкерлер моральіне 

ықпалы 

1 2 5 1 

12.  Мемқызметкер тұлғасына 

қатысты негізгі 

адамгершіліктік талаптар 

1 2 5 1 
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және аталмыш талаптарды 

ранжирлеуге ықпал ететін 

негізгі факторлар  

13.  Мемқызмет өзгеруінің негізгі 

қарқындары және аталмыш 

процестердің 

мемқызметкерлер мораліне 

ықпалы 

1 2 5 1 

5-модуль. Мемлекеттік қызмет этикетінің мәселелері  

14.  Мемлекеттік қызметкерлер 

іс-әрекетіндегі этикет 

1 2 5 1 

 барлығы 15 30 75 15 

 

3. Студенттердің білімін, біліктерін, дағдыларын бағалау саясаты 

мен тәртіптері 

 

3.1-кесте. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру 

кестесі 

Бақылау түрі Тақырып 

нөмірі 

Тапсырмалар тізбесі (бақылау 

формасы) 

Тапсыру 

мерзімі 

Ағымдағы 

бақылау 

1-тақырып  1.Баяндамаларды дайындау. 

2.Тақырып бойынша қосымша 

глоссарий құру.  

3.Академиялық эссе дайындау. 

4.Реферат жазу.  

1-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

1-тақырып   1.Баяндамаларды дайындау. 

2.Тақырып бойынша қосымша 

глоссарий құру.  

3.Тақырып бойынша 

кросвордты құрастыру. 

2-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

2-тақырып  1.Академиялық эссе дайындау. 

2.Презентацияларды дайындау. 

3-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

3-тақырып   1.Академиялық эссе дайындау. 

2.Презентацияларды дайындау. 

4-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

4-тақырып  1.Академиялық эссе дайындау. 

2. Баяндамаларды дайындау. 

5-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

5-тақырып  1.Академиялық эссе дайындау. 

2. Баяндамаларды дайындау. 

6-ші апта  

Ағымдағы 

бақылау 

6-тақырып   1.Академиялық эссе дайындау. 

2.Презентацияларды дайындау. 

7-ші апта 
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Ағымдағы 

бақылау 

7-тақырып   1.Академиялық эссе дайындау. 

2. Баяндамаларды дайындау. 

8-ші апта  

Шептік 

бақылау Р1 

1-7 

тақырыптар 

Коллоквиум 8-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

8-тақырып   1.Академиялық эссе дайындау. 

2.Презентацияларды дайындау. 

9-ші апта  

Ағымдағы 

бақылау 

9-тақырып   1.Академиялық эссе дайындау. 

2.Презентацияларды дайындау. 

10-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

10-тақырып  1.Академиялық эссе дайындау. 

2.Реферат жазу. 

11-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

11-тақырып 1.Академиялық эссе дайындау. 

2.Презентацияларды дайындау. 

12-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

12-тақырып   1.Академиялық эссе дайындау. 

2. Баяндамаларды дайындау. 

13-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

13-тақырып   1. Баяндамаларды дайындау. 

2.Тақырып бойынша 

кросвордты құрастыру. 

14-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

14-тақырып   1. Баяндамаларды дайындау. 

2.Тақырып бойынша 

кросвордты құрастыру. 

15-ші апта 

Шептік 

бақылау Р2 

8-14 

тақырыптар 

Коллоквиум 15-ші апта 

Қорытынды 

бақылау 

1-14 

тақырыптар 

Емтихан  Кесте 

бойынша 

 

3.2 Пән бойынша бақылаудың негізгі формалары 

Бақылау 

типі 

Бақылау 

формасы 

Бағалаудың негізгі өлшемдері  

Ағымдағы 

 

 

Эссе Теориялық материалды білу және түсіну, 

ақпараттарды талдау және бағалау, 

пайымдау, көлемі 3-4 мың сөз; бірегейлік 

(95%-дан кем емес) 

Реферат Мәтіннің бірегейлігі (80%-дан кем емес), 

әдебиеттер көздерін таңдаудың негізділігі, 

сұрақтың маңызын ашу дәрежесі, 

безендіруге қойылатын талаптарды сақтау; 

көлемі – 8-10 бет. 

Баяндама  Мазмұндылығы, көрсетілетін материалды 

пайдалану, сұрақтарға қайтарылған 

жауаптардың сапасы, ғылыми және арнайы 
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аппараттың болуы, қорытындылардың 

анықтығы; бірегейлік (80%-дан кем емес), 4-

6 бет. 

Мультимедиа

лық 

таныстырылы

м 

Құрылымдылық, дербес компьютердің 

барлық мүмкіндіктерін пайдалану, дизайн, 

аудио және бейнефайлдар. Анимация, 

гиперсілтемелер, өз жұмысының 

нәтижелерін ауызша түрде аудиторияда 

жеткізіп айта білу; тақырып бойынша 6 

слайдтан көп емес. 

Глоссарий 

(сөздік) 

Көлемі – бір тақырып бойынша кем дегенде 

20 термин 

Шептік  Коллоквиум Шептік бақылау сұрақтарының тізбесінен 10 

сұраққа блиц-жауап 

Қорытынды Емтихан  

 

Мысалы: 30 жабық тестілік сұрақтар (бір 

дұрыс нұсқасымен). Жауап беру уақыты – 50 

минут. 

 

3.2 Білімді, дағдыларды бағалау өлшемдері 

 

Пән бойынша барлық бағалар кредиттік технология бойынша 

білімгерлердің білімін бағалаудың көпбаллдық әріптік жүйесі бойынша 

пайызбан қойылады. 

 
Әріптік жүйе 

бойынша 

бағалау 

Баллдардың 

цифрлық 

эквиваленті 

Пайыздық 

қатынаста 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

A 4,0 95-100 
Өте жақсы 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Жақсы  B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Қанағаттанарлық  

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 
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 «А», «А-» («өте жақсы») - егер білімгер барлық бағдарламалық 

материалдарды терең меңгеріп, толық, сауатты, дәйекті және логикаға 

сәйкес оны баяндап, тапсырманың түрін өзгерту барысында дұрыс 

жауап берсе, қойылған мақсаттарды дұрыс шеше білсе, 

монографиялық материалды біліп, қабылданған шешімдерді дұрыс 

негіздеп, практикалық жұмыстарды орындаудың әр түрлі дағдылары 

мен әдістеріне ие болып, қателеспей, материалды өздігінен жинақтап 

қорытып баяндай алса; 

«В+», «В», «В-» («жақсы») - егер білімгер бағдарламалық 

материалды жақсы біліп, оны сауатты, мәнімен баяндап, сауалға жауап 

бергенде елеулі дәлелсіздіктерді жібермей, теориялық ережелерді 

дұрыс пайдаланып, практикалық міндеттерді орындау барысында 

қажетті дағдыларға ие болса; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («қанағаттанарлық») - егер 

білімгер тек қана негізгі материалды меңгеріп, бірақ кейбір 

нақтылауларды білмей, дәлелсіздіктерді, дұрыстау емес 

тұжырымдамаларды жіберіп, бағдарламалық материалды баяндау және 

практикалық тапсырманы орындау барысында қиындық көрсе; 

«F» («қанағаттанарлықсыз») - егер білімгер бағдарламалық 

материалдардың маңызды бөлігін білмей, елеулі қателерді жіберіп, 

практикалық жұмыстарды әрең орындаса. 

Оқытушы емтихан бағасын қою барысында сол өлшемдерді 

(критерийлерді) жетекшілікке алады. 

А– -тан А-ға дейін, В– -тан В+-қа дейін, D-дан С+-ке дейін 

ауытқу амплитудасында бағаны таңдау білімгердің жоғарыда 

баяндалған критерийлерге білімі мен біліктерінің дәрежесімен 

анықталады. 

 

3.3 Пән бойынша бағаны қалыптастыру тәртібі 

Студенттің пән бойынша оқу жетістіктерінің деңгейі емтиханға 

рұқсат беру рейтингінің бағасы мен емтихан бағасынан қалыптасатын 

қорытынды бағамен анықталады.  

Рейтинг ағымдағы бақылаудың орташа бағасы мен шептік 

бақылаудың бағасынан қалыптасады. Ағымдағы бақылау практикалық 

(семинар) сабақтарын жүргізетін тьютормен жүзеге асырылады. 

Ағымдағы бақылаудың орташа бағасы Р1 немесе Р2 өткізу сәтіне қарай 

студент алған барлық ағымдағы бағалардың орташа арифметикалық 

бағасы ретінде есептеледі. 

Шепті бақылау 8-ші (Р1) немесе 15-ші (Р2) рейтингтік аптада 

осы уақытқа дейін өткен курс тақырыптарын қорытындылайтын кол-



 9 

локвиумдар, бақылау жұмыстар, тестілеу түрлерінде лектормен жүзеге 

асырылады. 

Ағымдағы және шептік бақылаулардың Р1 және Р2-дегі 

мазмұны 50%-ға 50% деп саналады. Нәтижелер тұтас сандарға дейін 

дөңгелектенеді.  

Қанағаттанарлықсыз Р1 мен Р2 немесе объективтік себептер 

бойынша олардың жоқ болуын студент емтихан сессиясының баста-

луына дейін тьютордың рұқсатымен жеке тәртіпте түзете алады. 

Пән бойынша қорытынды баға 1 және 2 шептік бақылаулар 

бойынша үлгерушілігінің ең жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде 

– 60% және қорытынды бақылаудың – 40% анықталады, бұл 100% 

құрайды, яғни қорытынды баға келесі формула бойынша шығарылады: 

0,4Е0,6
2

РР
Қ 21

%

 
мұнда: Р1- бірінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны; 

 Р2- екінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны;   

 Е - емтихан рейтинг бағасының пайыздық мазмұны. 

 

Пән бойынша курстық жұмыс бар болған жағдайда оның бағасы 

орташа рейтингке қосылады – Рорт = (Р1+Р2+курстық жұмыс бойынша 

алынған балл)/3. 

Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны 

дұрыс есептеу үшін білімгердің білімін шептік бақылауда (рейтингте) 

0-ден 100%-ға дейінгі пайыздарда бағалау қажет. 

 

3.4 Апелляция рәсімі 

Студенттердің апелляцияға өтініштері емтихан тапсырған күні 

қабылданады. Факультеттің деканаты студенттің өтінішін қабылдап, 

осы өтініш бойынша «Лука» деректер базасынан пән бойынша орташа 

рейтингін енгізіп, апелляциялық ведомостін даярлайды. Студенттердің 

өтініштері апелляциялық ведомосттермен бірге Тіркеу бөліміне тапсы-

рылады. Тіркеу бөлімінің қызметкері өтініштерді тіркеп, оларды 

апелляциялық комиссия қарау үшін кафедраға тапсырады. Кафедра 

комиссиясы өтініштерді 3 жұмыс күні ішінде қарайды. Апелляцияның 

нәтижелері апелляция комиссиясының мүшелерімен ведомості мен 

хаттамаға жазылып, Деректер Базасына нәтижелерді енгізу үшін 

Тіркеу бөліміне қайтарылады. Апелляция бойынша жабылған 

ведомостілер деканатқа қайтарылады. 

 

4. Курс саясаты 
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1.Аудиториялық сабақтарға міндетті түрде қатысу және 

дәрістерде, семинар сабақтарда, СОӨЖ сұрақтарды талқылау. 

2.Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру 

кестелерін сақтау. 

3.Бақылаудың барлық түрлеріне міндетті түрде қатысу 

(дәрістерге және семинар сабақтарға бақылау, СӨЖ тапсырмаларын 

орындауға бақылау, шептік бақылау, қорытынды бақылау). 

4.Орынды себептер бойынша қатыспаған сабақтарға дайында-

лып, толық көлемде, силлабусқа сәйкес жауап беру (медициналық 

анықтама, деканаттың рұқсаты бойынша). 

5.Студент Студенттің ар-намыс кодексін, оқу тәртібін сақтауға, 

сабақ кезінде ұялы телефонын өшіріп қоюға, сабаққа кешікпеуге және 

сабаққа іскер киімде келуге тиісті. 

6.Бақылау кезінде (ағымдағы, шепті, аралық) көшіру 

және/немесе мобильдік байланыс құралдарын пайдалану фактілері 

орын алған жағдайда, бағалар жойылады. 

 

1-МОДУЛЬ. ЭТИКА ЖӘНЕ МОРАЛЬДЫҢ 

КАТЕГОРИЯЛАРЫ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 

 

1-ТАҚЫРЫП. Этика. Оның пәні мен негізгі категориялары 

Дәрістер жоспары  (2сағат) 

1-дәріс 

1. Этика, мораль, адамгершілік терминдерінің туындауы 

2. Этика пәнінің тарихи өзгеруі. Этика ғылымы құрылымының 

дамуы 

Әдебиеттер: нег: 2,3,4, қос: 19,20,31,40 
 

2-дәріс 

1. Этиканың негізгі категориялары 

2. Этиканың түрлері 

Әдебиеттер: нег: 2,3,4, қос: 19,20,31,40 
 

Семинар сабақтарының жоспары (4 сағат) 

1-сабақ 

1. Этиканың туындауы мен мәні 

2. Этика пәні мен қызметтері 

2-сабақ 

1. Этиканың қағидалары 

3-сабақ 

1. Этиканың негізгі категориялары 
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4-сабақ 

1. Мемлекеттік этиканың мәні мен мағынасы 

 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1.Баяндамаларды дайындау. 

2.Тақырып бойынша қосымша глоссарий құру.  

3.Этиканың негізгі категориялары атты тақырыпқа тақырыпқа 

академиялық эссе дайындау. 

4. Реферат жазу.  

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметіндегі 

мемлекеттік этиканың мәні», «Этика ғылымының эволюциясы» 

тақырыптарға баяндамаларды қорғау және оппонирлеу. 

2.Тапсырмаларды орындау. 

-Мемлекеттік қызмет этикасы қалыптасуының концептуалды 

сызбасын келтіріңдер. 

-Этиканың негізгі категориялары мен түрлерін зерттеп, 

этиканың негізгі қағидаларын анықтау. 

3.Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап беру  

-Этика, мораль, адамгершілік терминдерін қалай түсінесіздер? 

-Этика ғылымының құрылымы қандай? 

-Этиканың қандай қызметтері әрекет етеді? 

-Мемлекеттік биліктің тарихына шолу жасап, типтерін атаңдар 

4. «Мемлекеттік этиканың мәні мен мағынасы» атты тақырыпқа 

рефераттарды қорғау. 

 

ТАҚЫРЫП 2. Мораль теориясының негізгі мәселелері 

Дәрістер жоспары  (1сағат) 
1. Моральдың туындау себептеріне қатысты негізгі тарихи 

көзқарастар  

2.  Моральдың пайда болуының түрлі кезеңдеріндегі 

«әлеуметтік» және «табиғи» 

3.  Тұлғаның моральдық таңдауы. Моральдық жанжал 

Әдебиеттер: нег: 2,5,7,9,11, қос: 17,22,29,38 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 

1. Моральдың мәні мен қызметтері 
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2. Моральдың туындау себептеріне қатысты негізгі тарихи 

көзқарастар  

2-сабақ 

1. Моральдың пайда болуының түрлі кезеңдеріндегі 

«әлеуметтік» және «табиғи» 

2. Тұлғаның моральдық таңдауы  

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1.Баяндамаларды дайындау. 

2.Тақырып бойынша қосымша глоссарий құру.  

3. Тақырып бойынша кросвордты құрастыру. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1. «Моральдық жанжал», «Моральдың туындау себептеріне 

ғалымдардың ғылыми көзқарастары: кампартивті талдау» 

тақырыптарға баяндамаларды қорғау және оппонирлеу. 

2.Тапсырманы орындау. 

-Моральдың мәні мен функцияларына талдау жасап, тұлғаның 

моральдық таңдауын айқындау. 

3.Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап беру  

-Моральдың мәнін ашып, қызметтерін атаңдар. Оның этиканың 

қызметтерімен ұқсастықтары және айырмашылықтарын табыңдар. 

-Моральдың туындау себептеріне қатысты қандай негізгі тарихи 

көзқарастар қалыптасқан?  

-Тұлғаның моральдық таңдауы дегенді қалай түсінесіздер?  

-Моральдық жанжал дегенді қалай түсінесіздер және оған 

тәжірибеден мысал келтіріңіздер. 

 

2-МОДУЛЬ. ЖАҢА УАҚЫТ ӨРКЕНИЕТІНІҢ 

АДАМГЕРШІЛІКТІК ПРОЦЕСТЕРІНІҢ ТҮРЛЕРІ МЕН 

СПЕЦИФИКАСЫ  

 

3-ТАҚЫРЫП. Антикалық этика 

Дәрістер жоспары  (1сағат) 

1. Этика алды 

2. Антикалық этика дамуының классикалық кезеңі 

3. Антикалық этиканың кеш кезеңі 

Әдебиеттер: нег: 3,6,9, қос: 20,28,30,37,39,41,42 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 
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1-сабақ 

1. Этика алды 

2. Антикалық этика дамуының классикалық кезеңі 

 

2-сабақ 

1. Антикалық этиканың кеш кезеңі 

2. Антикалық этиканың этиканың ғылым ретінде дамуындағы 

ролі мен орны  

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1. Антикалық этиканың даму кезеңдері атты тақырыбына эссе 

жазу. 

2. Презентацияларды дайындау. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1. Төмендегі презентацияларды қорғау: 

- Антикалық этиканың даму кезеңдері: классикалық және кеш 

кезеңдерді салыстырмалы талдау  

- Этиканың туындауындағы антикалық этиканың ролі  

2.Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап беру  

-Антикалық этиканың кезеңдеріне тоқталып, әрқайсысына 

сипаттама беріңіздер. 

-Антикалық этиканың этиканың ғылым ретінде дамуындағы 

ролі мен орны  

-Антикалық этика дамуының классикалық кезеңінің қандай 

ерекшеліктері болды? 

-Антикалық этиканың кеш кезеңіне сипаттама беріңіздер. 

 

4-ТАҚЫРЫП. Діни этика 

Дәрістер жоспары  (1сағат) 

1. Буддизм. 

2. Христиандық. 

Әдебиеттер: нег:  2,7,8,11, қос: 19,20,27,33,39,40 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 

1. Буддизмнің пайда болуы мен мәні 

2. Буддизмнің этиканың ғылым ретінде пайда болуындағы ролі 

2-сабақ 

1.Христиандықтың пайда болуы мен мәні 
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2. Христиандықтың этиканың ғылым ретінде пайда болуындағы 

ролі 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1. Негізгі діндердің түрлері мен мәнін, сонымен қатар этиканың 

ғылым ретінде қалыптасуындағы олардың ролі атты тақырыбына эссе 

жазу. 

2. Презентацияларды дайындау. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1. Төмендегі презентацияларды қорғау: 

- Діни этиканың ерекшеліктері: буддизм және христиандық  

- Этиканың ғылым ретінде туындауындағы христиандық пен 

буддизмнің ролі  

2.Тапсырманы орындау. Этиканың ғылым ретінде 

қалыптасуындағы исламның ролін айқындау. 

3.Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап беру  

-Буддизмнің пайда болу тарихына шолу жасап, мәнін ашу 

-Христиандықтың пайда болу алғышарттары қандай? 

-Христиандықтың этиканың ғылым ретінде пайда болуындағы 

ролі қандай? 

-Буддизм мен христиандықтың этиканың ғылым ретінде пайда 

болуындағы ролдерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін 

анықтаңыздар. 

 

5-ТАҚЫРЫП. Жаңа уақыт өркениетінің дамуы және 

адамгершілік процестерінің спецификасы 

Дәрістер жоспары  (1сағат) 

1. ІІІ мыңжылдықтың басындағы мораль өзгеруінің негізгі 

қарқындары 

2. Урбандалу және оның қоғамға ықпалы. 

Әдебиеттер: нег: 4,9,11, қос: 17,18,23,29,30,32,34 
 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 

1. Моральдің ролі мен оның қоғамға ықпалы 

2. ІІІ мыңжылдықтың басындағы мораль өзгеруінің негізгі 

қарқындары 

2-сабақ 

1. Урбандалу процесінің мәні 
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2. Урбандалудың қоғамға ықпалы. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1. Моральдың өзгеруіндегі негізгі қарқындарды атты 

тақырыбына эссе жазу. 

2. Баяндамаларды дайындау. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1. «Мораль және оның қоғамға ықпалы», «Урбандалу және оның 

қоғамға ықпалы» тақырыптарға баяндамаларды қорғау және 

оппонирлеу. 

2.Тапсырманы орындау. Қоғамның мораліне урбандалудың 

ролін анықтау. 

3.Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап беру  

-ІІІ мыңжылдықтың басындағы мораль өзгеруінің негізгі 

қарқындары қандай? 

-Урбандалу деген термин нені білдіреді және оның қоғамға 

ықпалы қандай? 

-Моральдің ролін ашып, оның қоғамға ықпалын көрсетіңіздер. 

Нақты мысал арқылы 

-Урбандалу түсінігінің қандай түрлерін білесіздер және 

урбандалу процесі Қазақстан Республикасында қалай жүзеге асып 

жатыр? 

 

6-ТАҚЫРЫП.  Күштемеу этикасы  

Дәрістер жоспары  (1сағат) 

1. Күштемеу этикасының мәні мен ерекшеліктері 

2. Күштемеу этикасының қағидалары 

3. Күштемеу әрекеттерінің негізгі кезеңдері 

Әдебиеттер: нег: 6,9,11, қос: 18,25,26,35,36,39 
 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 

1. Қоғам дамуындағы күштемеудің мәні мен ролі 

2. Күштемеу этикасының ерекшеліктері 

2-сабақ 

1. Күштемеу этикасының қағидалары 

2. Күштемеу әрекеттерінің негізгі кезеңдері 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 
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Практикалық тапсырма: 

1. Күштемеу этикасының ерекшеліктері мен қағидаларына 

талдау жасап, күштемеу этикасының негізгі кезеңдері атты 

тақырыбына эссе жазу. 

2. Баяндамаларды дайындау. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1. «Күштемеу этикасы: мәні, ерекшеліктері, қағидалары», 

«Күштемеу әрекеттері кезеңдерінің ерекшеліктері» тақырыптарға 

баяндамаларды қорғау және оппонирлеу. 

2.Тапсырманы орындау. -Күштемеу этикасының мәнін ашып, 

оның ерекшеліктерін көрсетіңіздер. 

-Күштемеу этикасының қандай қағидалары бар және олардың 

қазіргі таңдағы қоғамда орын алу мысалдарын келтіріңіздер 

-Күштемеу әрекеттерінің негізгі кезеңдерін атаңыздар 

 

7-ТАҚЫРЫП. Өзін-өзі шектеу этикасы 

Дәрістер жоспары  (1сағат) 

1. Қазіргі таңдағы өркениеттің ерекшеліктері және экологиялық 

дағдарыс 

2. Өзін-өзі шектеу этикасы дамуының кезеңдері мен мәні 

3. Өзін-өзі шектеу этикасының халықаралық аспектісі  

Әдебиеттер: нег: 1,2,9,10,12, қос: 19,20,22,29,40 
 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 

1. Қазіргі таңдағы өркениеттің мәні мен ерекшеліктері  

2. Қазіргі таңда экологиялық дағдарыстың дамуы  

3. Өзін-өзі шектеу этикасының мәні мен мағынасы  

2-сабақ 

1. Өзін-өзі шектеу этикасының даму кезеңдері 

2. Өзін-өзі шектеу этикасының халықаралық аспектісі  

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1. Өзін-өзі шектеу этикасының мәні мен негізгі кезеңдеріне 

талдау жасап, өзін-өзі шектеу этикасының халықаралық аспекті атты 

тақырыбына эссе жазу. 

2. Презентацияларды дайындау. 
 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 
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1. Төмендегі презентацияларды қорғау: 

- Қазіргі кезеңде экологиялық дағдарыстың дамуы  

- Өзін-өзі шектеу этикасы дамуының негізгі кезеңдері  

2.Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап беру  

-Өзін-өзі шектеу этикасы дамуының кезеңдерін атаңыздар. 

-Өзін-өзі шектеу этикасының халықаралық аспектісіне 

тоқталыңыздар 

-Қазіргі таңда экологиялық дағдарыстың даму қарқыны қандай 

және Қазақстан Республикасында қандай экологиялық мәселелер орын 

алып жатыр? 

 

3-МОДУЛЬ. ЗАМАНАУИ ҚОҒАМ ДАМУЫНЫҢ ТҮРЛІ 

КЕЗЕҢДЕРІНДЕГІ КӘСІБИ ЭТИКА МЕН МОРАЛЬДЫҢ 

ДАМУЫ  

8-ТАҚЫРЫП. Кәсіби моральдың қалыптасуы мен дамуы 

Дәрістер жоспары  (1сағат) 

1. Кәсіби этиканың мәні 

2. Қызметтік этика 

3. Басқару этикасы 

Әдебиеттер: нег: 2,9,12,14, қос: 15,19,21,24,29,31 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 

1. Кәсіби этиканың мәні 

2. Кәсіби этиканың даму кезеңдері 

2-сабақ 

1. Қызметтік этика. Қызметтік этиканың талаптары 

2. Басқару этикасы. Басқару этикасының нормалары 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1. Кәсіби этиканың даму кезеңдері атты тақырыбына эссе жазу. 

2. Баяндамаларды дайындау. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1. «Кәсіптік моральдың қалыптасу және даму кезеңдері», 

«Кәсіптік этика, қызметтік этика және басқару этикасын 

салыстырмалы талдау» тақырыптарға баяндамаларды қорғау және 

оппонирлеу. 

2.Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап беру  

-Кәсіби этиканың мәні неде? 
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-Қызметтік этика деген не және оған қатысты қандай 

заңнамалық актілер әрекет етеді? 

-Қызметтік этика мен басқару этикасының ұқсастықтары мен 

айырмашылықтары қандай? 

-Кәсіби этиканың даму кезеңдеріне шолу жасаңыздар 

3.Тақырып бойынша қосымша глоссарий құру.  

4. Тақырып бойынша кросвордты құрастыру. 

 

9-ТАҚЫРЫП. Тұйық идеологиялық жүйелер этикасы 

Дәрістер жоспары  (1сағат) 

1. Тұйық идеологиялық жүйелердің мәні мен ерекшеліктері  

2. Тұйық идеологиялық жүйелерде моральдың қалыптасу 

ерекшеліктері  

3. Тұйық идеологиялық жүйелер этикасының мемлекеттік 

қызметкерлер мораліне ықпалы  

Әдебиеттер: нег: 3,4,8,9, қос: 29,31,33,39,41 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 

1. Тұйық идеологиялық жүйелердің мәні  

2. Тұйық идеологиялық жүйелердің ерекшеліктері  

2-сабақ 

1.Тұйық идеологиялық жүйелерде моральдың қалыптасу 

ерекшеліктері  

2.Тұйық идеологиялық жүйелер этикасының мемлекеттік 

қызметкерлер мораліне ықпалының бағыттары 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1.Тұйық идеологиялық жүйелердегі моральдың қалыптасу 

ерекшеліктері атты тақырыбына эссе жазу. 

2.Презентацияларды дайындау. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1. Төмендегі презентацияларды қорғау: 

- Тұйық идеологиялық жүйелердің этикасы: мәні және 

ерекшеліктері  

- Тұйық идеологиялық жүйелер этикасының мемлекеттік 

ызметшілердің мораліне ықпалы  

2.Тапсырманы орындау.Тұйық идеологиялық жүйелердің 

мемлекеттік қызметшілердің мораліне ықпал ету бағыттарын анықтау. 
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3.Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап беру  

-Тұйық идеологиялық жүйелердің мәнін ашып, олардың  

ерекшеліктерін ашып көрсетіңіздер  

-Тұйық идеологиялық жүйелерде моральдың қалыптасу 

ерекшеліктері қандай? 

-Тұйық идеологиялық жүйелер этикасының мемлекеттік 

қызметкерлер мораліне ықпалы қандай: оң немесе теріс, 

жауаптарыңызды негіздеңіздер 

-Мемлекеттік аппарат іс-әрекетінде жаңа құқықтық негіздерін 

құру қажеттіліктері қандай? 

4.Тақырып бойынша қосымша глоссарий құру. 

 

4-МОДУЛЬ. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ, ЭТИКА ЖӘНЕ 

МОРАЛЬДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ӨЗАРА 

БАЙЛАНЫСТАРЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ 

10-ТАҚЫРЫП. Мемлекеттік қызмет этикасының 

қалыптасу ерекшелігі 

Дәрістер жоспары  (1сағат) 

1. Мемлекеттік қызмет этикасы кәсіби, басқарушылық және 

идеологиялық жүйелер этикасының бірлігі ретінде   

2. Мемлекеттік қызмет этикасының қалыптасуы мен 

дамуындағы құқықтың ролі  

3. Дамыған мемлекеттерде мемлекеттік қызметтің 

унификцияланған этикасының қалыптасуы  

Әдебиеттер: нег: 2,5,9,13, қос: 19,23,25,27,38,40 
 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 

1. Мемлекеттік қызмет этикасы кәсіби, басқарушылық және 

идеологиялық жүйелер этикасының бірлігі ретінде   

2. Мемлекеттік қызметкерлер мораліне жағымсыз ықпал ететін 

ерекшеліктер  

2-сабақ 

1. Мемлекеттік қызмет этикасының қалыптасуы мен 

дамуындағы құқықтың ролі  

2. Дамыған мемлекеттерде мемлекеттік қызметтің 

унификцияланған этикасының қалыптасуы  

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 
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1.Дамыған мемлекеттерде мемлекеттік қызмет этикасының 

қалыптасуы атты тақырыбына эссе жазу. 

2.Презентацияларды дайындау. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1. Төмендегі презентацияларды қорғау: 

-Мемлекеттік қызмет этикасы және оның қалыптасу 

ерекшеліктері 

- Мемлекеттік қызмет этикасының мемлекеттік қызметшілер 

мораліне ықпалы 

2.Тапсырманы орындау. Мемлекеттік қызмет этикасының 

қалыптасуы мен дамуындағы құқықтың ролін анықтау 

3.Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап беру  

-Кәсіби, басқарушылық және идеологиялық жүйелер 

этикасының бірлігі ретіндегі  мемлекеттік қызмет этикасына анықтама 

беріңіздер  

-Мемлекеттік қызмет этикасының қалыптасуы мен дамуындағы 

құқықтың ролі қандай: терихи кезең және қазіргі кезеңмен 

салыстырмалы талдау 

-Дамыған мемлекеттерде мемлекеттік қызметтің 

унификцияланған этикасының қалыптасу үрдісіне сипаттама 

беріңіздер. 

4.Тақырып бойынша қосымша глоссарий құру. 

 

11-ТАҚЫРЫП. Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру және 

оның қызмет ету ерекшеліктері және олардың мемлекеттік 

қызметкерлер моральіне ықпалы  

Дәрістер жоспары  (1сағат) 

1. Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру ерекшеліктері  

2. Мемлекеттік қызмет тің әрекет ету ерекшеліктері  

Әдебиеттер: нег: 1-10, қос: 15,17,19,20,22,29,32,34,37 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 

1.Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру ерекшеліктері  

2.Қазақстанда мемлекеттік қызметті ұйымдастыру ерекшеліктері  

2-сабақ 

1. Мемлекеттік қызметтің қызмет ету ерекшеліктері  

2. Қазақстанда мемлекеттік қызметтің қызмет ету ерекшеліктері  

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 
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Практикалық тапсырма: 

1.Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру ерекшеліктері атты 

тақырыбына эссе жазу. 

2.Реферат жазу. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1. «Қазақстандағы мемлекеттік қызмет: ұйымдасу және қызмет 

ету ерекшеліктері», «Мемлекеттік қызметтің ұйымдастырылуы мен 

қызмет етуінің мемлекеттік қызметшілер мораліне ықпалы» атты 

тақырыптарға рефераттарды қорғау. 

2.Тапсырманы орындау. ҚР мемлекеттік қызметтің 

ерекшеліктерін анықтау. 

3.Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап беру  

-Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру ерекшеліктері қандай?  

-Мемлекеттік қызметтің әрекет ету  барысына шолу жасаңыздар 

-Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметті 

ұйымдастыру ерекшеліктері қандай және оның посткеңестік 

кеңістіктегі елдердегі мемлекеттік қызметтің ұйымдастырылуынан 

айырмашылықтары мен ұқсастықтары 

-Қазақстанда мемлекеттік қызмет қандай нормативті-құқықтық 

актілерге бағынады? 

4.Тақырып бойынша қосымша глоссарий құру. 

 

12-ТАҚЫРЫП. Мемқызметкер тұлғасына қатысты негізгі 

адамгершіліктік талаптар және аталмыш талаптарды 

ранжирлеуге ықпал ететін негізгі факторлар  

Дәрістер жоспары  (1сағат) 

1. Мемлекеттік қызметтің кәсіби этикасының негізгі түсініктері  

2. Мемлекеттік қызметкерлерге қатысты қойылатын талаптар  

Әдебиеттер: нег: 1-10, қос: 15,17,19,20,22,29,32,34,37 

 

Семинар сабақтарының жоспары (1 сағат) 

1-сабақ 

1. Мемлекеттік қызметтің кәсіби этикасының негізгі түсініктері  

2. Мемлекеттік қызметкердің кәсіби этикасының негізгі 

қағидалары  

2-сабақ 

1. Мемлекеттік қызметкерлерге қатысты қойылатын 

адамгершіліктік талаптар  

2. Мемлекеттік қызметкерлерге қатысты қойылатын этикалық 

талаптардың нормалары   
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СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1. Мемлекеттік қызметтің кәсіптік этикасының негізгі 

қағидалары атты тақырыбына эссе жазу. 

2. Презентацияларды дайындау. 

 
СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1. Төмендегі презентацияларды қорғау: 

- Мемлекеттік қызметтің кәсіби этикасы: негізгі түсініктері және 

қағидалары  

- Мемлекеттік қызметшілерге қатысты қойылатын талаптар: 

мәні және формалары  

2.Тапсырманы орындау. Мемлекеттік қызметшілерге қатысты 

қойылатын этикалық талаптардың формаларын ашу. 

3.Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап беру  

-Мемлекеттік қызметтің кәсіби этикасының негізгі түсініктері 

қандай?  

-Мемлекеттік қызметкерлерге қатысты қойылатын талаптарды 

атаңыздар 

-Мемлекеттік қызметкердің кәсіби этикасының негізгі 

қағидалары қандай? 

-Мемлекеттік қызметкерлерге қатысты қойылатын этикалық 

талаптардың нормаларын атаңыздар. 

4.Тақырып бойынша қосымша глоссарий құру. 

 

13-ТАҚЫРЫП. Мемқызмет өзгеруінің негізгі қарқындары 

және аталмыш процестердің мемқызметкерлер мораліне 

ықпалы 

Дәрістер жоспары  (1сағат) 

1. Мемлекеттік қызмет өзгеруінің негізгі қарқындары  

2. Мемлекеттік қызметтегі өзгерістің мемлекеттік қызметкерлер 

мораліне ықпалы  

Әдебиеттер: нег: 1-10, қос: 15,17,19,20,22,29,32,34,37 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 

1-сабақ 

1. Мемлекеттік қызмет өзгеруінің негізгі қарқындары  

2.Қазақстандағы мемлекеттік қызмет өзгеруінің негізгі 

қарқындары 

2-сабақ 
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1. Мемлекеттік қызметтегі өзгерістің мемлекеттік қызметкерлер 

мораліне ықпалы . 

2. Қазақстандағы мемлекеттік қызмет мен мемлекеттік 

қызметкерлер этикасы өзгеруі процесінің ерекшеліктері  

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1. Мемлекеттік қызметтегі өзгерістердің негізгі қарқындары 

атты тақырыбына эссе жазу. 

2. Баяндамаларды дайындау. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1. «Қазақстандағы мемлекеттік қызмет: ерекшеліктері және 

негізгі даму қарқындары», «Қазақстандағы мемлекеттік қызмет және 

мемлекеттік қызметшілер этикасының өзгеру процестерінің 

ерекшеліктері» тақырыптарға баяндамаларды қорғау және оппонирлеу. 

2.Тапсырманы орындау. Мемлекеттік қызметшілердегі 

өзгерістердің мемлекеттік қызметшілер мораліне ықпалын зерттеу. 

3.Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап беру  

-Мемлекеттік қызмет өзгеруінің негізгі қарқындары қандай?  

-Мемлекеттік қызметтегі өзгерістің мемлекеттік қызметкерлер 

мораліне ықпалы қандай? 

-Қазақстандағы мемлекеттік қызмет өзгеруінің негізгі 

қарқындарына тоқталыңыздар 

-Қазақстандағы мемлекеттік қызмет мен мемлекеттік 

қызметкерлер этикасы өзгеруі процесінің ерекшеліктеріне шолу 

жасаңыздар 

4.Тақырып бойынша қосымша глоссарий құру. 

 

5-МОДУЛЬ. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ЭТИКЕТІНІҢ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ  

 

14-ТАҚЫРЫП. Мемлекеттік қызметкерлер іс-әрекетіндегі 

этикет 

Дәрістер жоспары  (1сағат) 

1. Этикеттің жалпы түсінігі. 

2. Мемлекеттік қызметтегі этикеттің негізгі қызметтері 

3. Мемлекеттік қызметкер этикетінің негізгі қағидалары 

Әдебиеттер: нег: 1-10, қос: 15,17,19,20,22,29,32,34,37 

 

Семинар сабақтарының жоспары (4 сағат) 
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1-сабақ 
1. Этикеттің жалпы түсінігі. 

2. Мемлекеттік қызметтегі этикеттің негізгі қызметтері. 

3. «Мемлекеттік қызмет органдары жүйесіндегі персоналды 

басқарудың жаңа стилі» тақырыбына интеллектуалды хоккей өткізу. 

 

2-сабақ 

1. Мемлекеттік қызметкер этикетінің негізгі қағидалары. 

2. Мемлекеттік қызмет органдары жүйесіндегі персоналды 

басқарудың жаңа стилі. 

3. «Қазақстандағы мемлекеттік қызмет органдары жүйесіндегі 

персоналды басқару стилінің ерекшеліктері» тақырыбына пікір-талас 

өткізу. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1. Баяндамаларды дайындау. 

2. Тақырып бойынша кросвордты құрастыру. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1. «Мемлекеттік қызметшілер іс-әрекетіндегі этикет», 

«Қазақстандағы мемлекеттік қызмет органдарының жүйесіндегі 

персоналды басқару стилінің ерекшеліктері» тақырыптарға 

баяндамаларды қорғау және оппонирлеу. 

2.Тапсырманы орындау. ҚР мемлекеттік қызмет органдарының 

жүйесіндегі персоналды басқару стилінің ерекшеліктерін ашу. 

3.Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап беру  

-Этикеттің жалпы түсінігіне тоқталып, анықтама беріңіздер  

-Мемлекеттік қызметтегі этикеттің негізгі қызметтерін 

атаңыздар 

-Мемлекеттік қызметкер этикетінің негізгі қағидаларына 

сипаттама беріңіздер 

-Қазақстандағы мемлекеттік қызмет органдары жүйесіндегі 

персоналды басқару стилінің ерекшеліктері қандай? 

4.Тақырып бойынша қосымша глоссарий құру. 

 

 

Ұсынылған әдебиеттер тізімі 

Негізгі әдебиет 

 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы, 1995 
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2.«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге 

қабілеттілік», Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына 

жолдауы, 2017 жылғы 31 қаңтар 

3. Ұлт болашағының жоспары – 100 нақты қадам бағдарламасы, 20 

мамыр 2015 жыл 

4.Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

Қазақстан халқына Жолдауы, «Қазақстан-2050» Стратегиясы 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты», 14 желтоқсан 2012 жыл 

5.Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсу, реформалар, даму, 

Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 

Қазақстан халқына Жолдауы, 2015 жылғы 30 қараша 

6.«Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 2015 

жылғы 23 қарашадағы № 416-V ҚРЗ 

7.Мемлекет басшысының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты мақаласы, 12 сәуір 2017 

8.ҚР мемлекеттік қызметшілерінін әдептілік нормалары және мінез 

құлық қағидаларын одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы. 29 

желтоқсан 2015. 

9. ҚР «Парақорлықпен күрес туралы» Заңы, Алматы. 2005 

10.ҚР «ҚР мемлекеттік құпиялары туралы» Заңы, Алматы, 2004 

11.Президенттің «ҚР мемлекеттік рәміздері туралы» Жарлығы, 

Алматы, 1996 

12. ҚР «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңы, 23.11.2015. 

13.Смирнов Г.Н. Этика деловых отношений. Учебник для ВУЗов. 

М.:2014,2-ое изд. 

 Соловьев Э.Я.Современный этикет: деловой и международный 

протокол/  -М.:Ось-89,2014.-320с 

14.Дусенко С.В.Профессиональная этика и этикет: учебное пособие 

для вузов/.-М.:Издательский центр «Академия» 2013-224с. 

15.Одинцова О.В..-Профессиональная этика:учебник для 

учреждений высшего образования/ М.:Издательский центр «Академия» 

2014-144с. 

16.Канке.В.А. Современная этика:учебник для магистров/-2-е 

изд.,стер.-М: Омега-Л, 2014.-222с 

17.Алексина.Т.А.Деловая этика:учебник для академического 

бакалаврата/.-М.:Юрайт,2016г.-384с.-(Бакалавр.Академический курс) 

18.Скворцов А.А. Этика:учебник для бакалавров/;под общ.ред 

А.А.Гусейнова.-2-е изд.,испр. и доп.-М.:Юрайт, 2017г.-310с 

19.Соловьев .Э.Я. -Современный эиткет:деловой и международный 

протокол/ М.:ОСЬ-89, 2014.-320с. 

20.ДусенкоС.В.:-Профессиональная этика и этикет:учебное пособие 

http://www.karlib.kz/index.php/kz/prezident-zholdauy/1856-memleket-basshysy-n-nazarbaevty-aza-stan-khal-yna-zholdauy-2015-zhyl-y-30-arasha
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для вузов /М.:Издательский центр «Академия»,2013.-224с. 

21.Алексина Т.А..-Деловая этика :учебник для академического 

бакалавриата/ М.:Юрайт,2016г.-384с.-(Бакалавр.Академический курс). 

22.Балан.В.П. Конфликтология: учебное пособие для вузов/ 

А.В.Душкин, В.И.Новосельцев.-М.:Горячая линия-телеком,2015.-342с.  

 

Қосымша әдебиет 

 

23. Фесенко,О.П. Колесникова С.В.-Практикум по конфликтологии, 

учимся разрешать конфликты/ 2е изд.,стер.-М.:Флинта,2016.-128с. 

24. Турысжанова,Р.К К.И.Кощигулова.- Корпоративная  этика 

организации: учебное пособие для магистрантов/ Алматы:Экономика, 

2013.-96с. 

25. Одинцова О.В. Профессиональная этика:учебник для 

учреждений высшего образования/-М.:Издательский центр 

«Академия», 2014с-144с. 

26. Канке В.А. Современная этика:учебник для магистров/-2-е 

изд.,стер.-М. Омега-Л, 2014.-222с. 

27. Алексина,Т.А. Деловая этика:учебник для академического 

бакалавриата/-М.:Юрайт,2016г-384с.-(Бакалавр. Академический курс) 

28. Скворцов,А.А. Этика:учебник для бакалавров/ под общ.ред.А.А. 

Гусейнова.-2-е изд., испр. и. доп.-М:Юрайт,2017г.-310с-Бакалавр. 

Базовый курс) 

29. A.T. Abdikarimova.Management:tutorial/ Карагандинский 

 экономический университет Казпотребсоюза- Караганда:КЭУК, 

2017.-192 р. 

30. Шабельникова,Е.Деловое письмо: составление и написание // 

Делопроизводство в Казахстане.-2013.-№3.-С.76-80 

31.Шабельникова,Е. Правила этикета: у нас и у 

них/Делопроизводство в Казахстане.-2013.-№10-С 73-78. 

32. Еньшина, И. Кодекс этики юриста: действенно и качественно. 

 Правовая политика // Юридическая газета.-2014.№75.-С.1,4 

33. Садвакасова,Н. Служебный этикет:психология 

взаймоотношений // Мысль.-2014.-№6.-С.17-19. 

34.Темирбекова,Ж.А. Смирнова Е.В. Трудовые ценности: генезис и 

эволюция взглядов // Вестник Каз НУ: серия экономическая.-2014.-

№5.-С.30-37. 

35.Абдигалы-кызы,Ш. Переговоры: подготовка и процедура 

проведения // Делопроизводство в Казахстане.-2015.-№4.-С.70-77. 

36.Кокымбеков,Е. Этикет деловых телефонных переговоров: 

взаимодействие с секретарями, прием, передача телефонограммы, 
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разговор по мобильному телефону // Делопроизводство в Казахстане. -

2015. №4.-С.77-83. 

37.Жанболов,А. Особенности казахского национального этикета 

при деловых встречах // Делопроизводство в Казахстане-2015. №4.-

С.83-88. 

38.Турсынбаева, Р. Кодекс судейской этики: российский опыт, 

сравнительная характеристика //Заңгер.-2016.- №4.-С.14-16. 

39.Айту,Д.Позитивный опыт Казахстана. 100 конкретных шагов 

//Казахстанская правда.-2016.- // Казахстанская правда.-2016.- №95.-

С.7. 

40.Немировская,Е. Переговоры прошли успешно, или что надо 

знать о деловом общении // Делопроизводство в Казахстане.-2016.№9.-

С.80-87. 

41.Магер,Ю. Справедливость, независимость, неподкупность.// 

Казахстанская правда.-2016.-№224.-С.1,2. 

42.Елемесова,М. Индексы корпоративности: благодарственные 

письма // Делопроизводство в Казахстане.-2017.-№4-С76-81 

43.Немировская,Е. Рабочая честь и вселенская справедливость:  

о принципах корпоративной этики //Делопроизводство в Казахстане.-

2017.-№4.-C.82-85. 

44. Кокерева,Н. Культура бренда// Маркетинг.-2017.-№2-С.32-45. 

45. Архипова,Д. Тонкости и средства невербального общения  

в деловом мире. Деловой протокол и этикет // Делопроизводство  

в Казахстане.-2017.-№8:-С.67-707 

46.Омарова А.Т. «Управление человеческими ресурсами в условиях 

индустриально-инновационного развития Казахстана» 

(под.ред.:Аймагамбетова Е.Б.) Монография.т Караганда КЭУК, 2016-

220с. 

 

Студенттердің білімдерін, біліктері мен дағдыларын бақылау үшін 

бағалау құралдары 

  

1 және 2 шептік бақылауды өткізу үшін бақылау сұрақтары,  

емтиханға дайындық үшін сұрақтар 

 

1 шептік бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 

 

1. Этика, мораль, адамгершілік терминдерінің туындауы. 

2. Этиканың ғылым ретінде пайда болуы. 

3. Этиканың негізгі категориялары. 

4. Этика пәні мен қызметтері. 
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5. Этиканың өзге пәндермен өзара байланысы. 

6. Этиканың қағидалары. 

7. Этиканың түрлері. 

8. Мемлекеттік этиканың мәні мен мағынасы  

9. Мемлекеттік биліктің тарихы мен типтері 

10. Мемлекеттік қызмет этикасы қалыптасуының концептуалды 

сызбасы 

11. Моральдың мәні мен қызметтері 

12. Моральдың туындау себептеріне қатысты негізгі тарихи 

көзқарастар  

13. Моральдың пайда болуының түрлі кезеңдеріндегі 

«әлеуметтік» және «табиғи» 

14. Мораль нормаларының жіктелуі 

15. Тұлғаның моральдық таңдауы  

16. Моральдық жанжал 

17. Моральдық жанжалдың түрлері 

18. Этикаалдының мәні 

19. Этикаалды кезеңінің негізгі белгілері 

20. Антикалық этика дамуының классикалық кезеңі 

21. «Сопылар» мектебі 

22. Антикалық этиканың кеш кезеңі 

23. Антикалық этиканың этиканың ғылым ретінде дамуындағы 

ролі мен орны  

24. Діни этика 

25. Буддизмнің пайда болуы мен мәні 

26. Буддизмнің этиканың ғылым ретінде пайда болуындағы ролі 

27. Христиандықтың пайда болуы мен мәні 

28. Христиандықтың этиканың ғылым ретінде пайда 

болуындағы ролі 

29. Жаңа уақыт өркениетінің дамуы 

30. Адамгершілік процестерінің ерекшелігі 

31. Моральдің ролі мен оның қоғамға ықпалы 

32. ІІІ мыңжылдықтың басындағы мораль өзгеруінің негізгі 

қарқындары  

33. Урбандалу процесінің мәні  

34. Урбандалудың қоғамға ықпалы. 

 

2 шептік бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 

 

1. Кәсіби моральдің мәні мен қызметтері 

2. Кәсіби моральдің даму кезеңдері. 
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3. Кәсіби этиканың мәні 

4. Кәсіби этиканың даму кезеңдері. 

5. Қызметтік этиканың мәні. 

6. Қызметтік этиканың талаптары 

7. Басқару этикасының мәні 

8. Басқару этикасының нормалары 

9. Тұйық идеологиялық жүйелердің мәні 

10. Тұйық идеологиялық жүйелердің ерекшеліктері 

11. Тұйық идеологиялық жүйелерде моральдың қалыптасу 

ерекшеліктері  

12. Тұйық идеологиялық жүйелер этикасының мемлекеттік 

қызметкерлер мораліне ықпалының бағыттары 

13. Мемлекеттік аппарат іс-әрекетінде жаңа құқықтық негіздерін 

құру қажеттіліктері  

14. Мемлекеттік қызмет этикасы кәсіби, басқарушылық және 

идеологиялық жүйелер этикасының бірлігі ретінде   

15. Мемлекеттік қызметкерлер мораліне жағымсыз ықпал ететін 

ерекшеліктер  

16. Мемлекеттік қызмет этикасының қалыптасуы мен 

дамуындағы құқықтың ролі  

17. Дамыған мемлекеттерде мемлекеттік қызметтің 

унификцияланған этикасының қалыптасуы  

18. Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру ерекшеліктері  

19. Қазақстанда мемлекеттік қызметті ұйымдастыру 

ерекшеліктері 

20. Мемлекеттік қызметтің қызмет ету ерекшеліктері 

21. Қазақстанда мемлекеттік қызметтің қызмет ету 

ерекшеліктері  

22. Мемлекеттік қызметтің кәсіби этикасының негізгі түсініктері  

23. Мемлекеттік қызметкерлерге қатысты қойылатын талаптар  

24. Мемлекеттік қызметкерлерге қатысты қойылатын 

адамгершіліктік талаптар  

25. Мемлекеттік қызметкерлерге қатысты қойылатын этикалық 

талаптардың нормалары  . 

26. Мемлекеттік қызмет өзгеруінің негізгі қарқындары . 

27. Қазақстандағы мемлекеттік қызмет өзгеруінің негізгі 

қарқындары 

28. Мемлекеттік қызметтегі өзгерістің мемлекеттік 

қызметкерлер мораліне ықпалы . 

29. Қазақстандағы мемлекеттік қызмет мен мемлекеттік 

қызметкерлер этикасы өзгеруі процесінің ерекшеліктері  
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31. Этикеттің жалпы түсінігі. 

32. Мемлекеттік қызметтегі этикеттің негізгі қызметтері 

33. Мемлекеттік қызметкер этикетінің негізгі қағидалары 

34. Мемлекеттік қызмет органдары жүйесіндегі персоналды 

басқарудың жаңа стилі 

  

Аралық бақылау үшін бағалау құралдары 

Емтиханға дайындық үшін сұрақтар: 

 

1. Этика мына ғасырларда пайда болды 

2.Этиканың негізін қалаушы 

3. Этика мына кезеңде туындады 

4.Ерекше, жеке этикалық жүйелердің негізгі механимздеріне не 

жатқызылмайды 

5. Этиканың негізгі категорияларына жатқызылмайды 

6.Жеке моральдық сана деңгейін сипаттайтын категорияларға не 

жатқызылмайды 

7.Мораль – биологиялық объекті ретінде адамға мұраға 

қалдырылған құбылыс деп қандай ғалым есептеген 

8. Моральдық таңдау объектісі ретінде бола алмайды 

9. Моральдық таңдаудың көптеген нұсқаларына не жатпайды 

10. Мораль мынадай кезеңде қалыптаса бастайды 

11. Моральдық таңдау объектісі болып табылмайды 

12.Этикалық ойдың дамуындағы бірінші кезеңнің басты 

белгілеріне жатқызылмайды 

13.Антикалық этиканың дамуындағы классикалық кезең 

келесілердің іс-әрекетінен басталған 

14. «Сопылар» мектебінің басты ережелері 

15. Антикалық этика дамуындағы кеш кезең. Бұл мынадай кезең 

16. Кеш кезеңдегі антикалық этика келесі ағындарды 

қамтымаған 

17.Эпикурдың (көне грекиялық философ) іліміне не 

жатқызылмайды  

18. Эпикурмен өңделген қажеттіліктер жүйесіне не 

жатқызылмайды 

19. Буддизмді не сипаттамайды 

20. Христиандықтың бастаулары болып табылмайды 

21. Бұрыңғы этика қандай рационалды бағалауға шақырмаған 

22.ХVІ ғасырдағы католиктік шіркеуге қарсы қозғалысқа не 

жатқызылмайды 

23. Протестантизмнің басты құндылықтарына не 
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жатқызылмайды 

24. Қандай шіркеулерде алғашқы секталар туындамаған 

25. ІІІ мыңжылдықтың басындағы моральдың өзгеруіндегі 

негізгі қарқындарға не жатқызылмайды 

26. Қандай құбылыс урбандалу процесіне ықпал етпейді 

27. Мегаполистер бұл мынадай көлемдегі халқы бар ірі қалалар 

28. Қалаларда моральға маналар айтарлықтай ықпал етеді 

29.Қазіргі таңдағы күштемеу этикасының негізін қалаушы 

30. Күштемеу этикасының негізгі қағидаларын алғаш болып 

құрған 

31. Күштемеу этикасының қағидаларына не жатқызылмайды 

32. Күштемеу әрекеттерінің негізгі кезеңдеріне не 

жатқызылмайды 

33.Горизонталь бойынша ұйымдасқан күштемеу акцияларына не 

жатқызылмайды  

34. Әлемдік экологиялық дағдарысқа не кірмейді 

35. Өзін-өзі шектеу этикасының кезеңіне не жатқызылмайды 

36. Өзін-өзі шектеу этикасының соңғы кезеңінің сипаттамасына 

не жатпайды 

37.Өзін-өзі шектеу этикасының халықаралық аспектілеріне не 

жатқызылмайды 

38. Болашақ кәсіби моральдық кодекстердің алғашқы үлгілері 

қай елдің құлиеленушілік қоғамында қалыптаса бастады 

39.Кәсіби этика нормаларының туындауы мына кезеңге 

жатқызылады 

40. Кәсіби моральдың дамуындағы екінші кезең мына кезеңге 

сай келді 

41. Кәсіби этика дамуындағы үшінші кезең төмендегі ғасырдың 

екінші жартысына дәл келеді  

42. Кәсіби этика дамуының үшінші кезеңін не чипаттамайды 

43. Алғашқы тұйық идеологиялық жүйе кіммен құрылды 

44. Тұйық идеологиялық жүйелерге не жатқызылмайды 

45. Тұйық идеологиялық жүйелер дегеніміз 

46.Тұйық идеологиялық жүйелер мүшелерінің негізгі 

қасиеттеріне не жатқызылмайды 

47.Тұйық идеологиялық жүйелер этикасының мемлекеттік 

қызметкерлер мораліне ықпал ету бағытына не жатқызылмайды 

48. Мемлекеттік қызметкерлер мораліне жағымсыз ықпал ететін 

мемлекеттік қызметті ұйымдастыру ерекшеліктеріне не 

жатқызылмайды 

49. Мемлекеттік қызмет немен байланысты емес 
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50. Түрлі елдерде мемлекеттік қызмет нормаларын 

унификациялауға ықпал ететін факторларға не жатқызылмайды 

51. Мемлекеттік қызметкерді не сипаттамайды 

52.Түрлі елдердегі мемлекеттік қызмет нормаларын 

унификациялауға ықпал ететін факторларға не жатқызылмайды 

53.Мемлекеттік қызметтің қаржылық ұйымдастырылуының 

ерекшеліктеріне не жатқызылмайды 

54.Еңбек ақы деңгейіне моральдық қанағаттанбау неге әкелуі 

мүмкін 

55. Вертикаль бойынша мемлекеттік қызметтің құрылу 

ерекшілігі болып не табылады 

56. Территориялар бойынша мемлекеттік қызметті 

ұйымдастырудың кемшіліктеріне не жатқызылады 

57.Кәсіби этика 

58. Кәсіби ар қандай категория болып табылмайды 

59. Ардың түрлеріне не жатқызылмайды 

60. Мемлекеттік қызметкердің кәсіби этикасының негізгі 

белгілеріне не жатпайды 

61. Мемлекеттік қызметкердің атқарушылық тәртібін 

сипаттайтын қасиеттерге не жатқызылмайды 

62. «Аквариум әсерімен» түсіндірілетін мемлекеттік 

қызметкердің іс-әрекетінің қасиеттеріне не жатқызылмайды 

63. Мемлекеттік қызметтің дәстүрлі жүйесіндегі негізгі 

бағыттарға не жатқызылмайды 

64. Мемлекеттік қызметтің ұйымдық жағындағы өзгерістерге не 

жатқызылмайды 

65. Мемлекеттік қызметтің дәстүрлі жүйесіндегі өзгерістердің 

негізгі себебі болып табылмайды 

66.Мемлекеттік қызметтің дәстүрлі жүйесіндегі өзгерістер 

болған негізгі бағыттарына не жатқызылмайды 

67. Элиталық саяси тап анықтамайды 

68. Мемлекеттік қызметтегі этикет қызметтеріне не 

жатқызылмайды 

69.Қазіргі таңдағы этикеттің жалпы қағидаларына не 

жатқызылмайды 

70. Гуманизм қағидасының талаптарына не жатқызылмайды 

71. Мемлекеттік қызметтегі персоналды басқарудың жаңа 

стилінің ерекше сипаты болып табылмайды 

72.Мемлекеттік қызметкерлердің интеллигенттілігі немен 

анықталмайды 

73. Келіссөздер қызметтеріне не жатқызылмайды 
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74. Бірлескен шешімдер типі бойынша келіссөздер жіктемесіне 

жатқызылады  

75.Этика мына кезеңде туындады 

76. Түрлі елдерде мемлекеттік қызмет нормаларын 

унификациялауға ықпал ететін факторларға не жатқызылмайды 

77. Мемлекеттік қызметкерді не сипаттамайды 

78.Түрлі елдердегі мемлекеттік қызмет нормаларын 

унификациялауға ықпал ететін факторларға не жатқызылмайды 

79.Мемлекеттік қызметтің қаржылық ұйымдастырылуының 

ерекшеліктеріне не жатқызылмайды 

80.Еңбек ақы деңгейіне моральдық қанағаттанбау неге әкелуі 

мүмкін 

81. Вертикаль бойынша мемлекеттік қызметтің құрылу 

ерекшілігі болып не табылады 

82. Территориялар бойынша мемлекеттік қызметті 

ұйымдастырудың кемшіліктеріне не жатқызылады 

83. Кәсіби этика 

84.Кәсіби ар қандай категория болып табылмайды 

85. Ардың түрлеріне не жатқызылмайды 

86. Мемлекеттік қызметкердің кәсіби этикасының негізгі 

белгілеріне не жатпайды 

87. Мемлекеттік қызметкердің атқарушылық тәртібін 

сипаттайтын қасиеттерге не жатқызылмайды 

88.«Аквариум әсерімен» түсіндірілетін мемлекеттік 

қызметкердің іс-әрекетінің қасиеттеріне не жатқызылмайды 

89. Мемлекеттік қызметтің дәстүрлі жүйесіндегі негізгі 

бағыттарға не жатқызылмайды 

90. Мемлекеттік қызметтің ұйымдық жағындағы өзгерістерге не 

жатқызылмайды 

91. Мемлекеттік қызметтің дәстүрлі жүйесіндегі өзгерістердің 

негізгі себебі болып табылмайды 

92. Мемлекеттік қызметтің дәстүрлі жүйесіндегі өзгерістер 

болған негізгі бағыттарына не жатқызылмайды 

93. Элиталық саяси тап анықтамайды 

94. Мемлекеттік қызметтегі этикет қызметтеріне не 

жатқызылмайды 

95.Қазіргі таңдағы этикеттің жалпы қағидаларына не 

жатқызылмайды 

96. Гуманизм қағидасының талаптарына не жатқызылмайды 

97. Мемлекеттік қызметтегі персоналды басқарудың жаңа 

стилінің ерекше сипаты болып табылмайды 



 34 

98.Мемлекеттік қызметкерлердің интеллигенттілігі немен 

анықталмайды 

99. Этика мына ғасырларда пайда болды 

100. Этиканың негізін қалаушы 

101. Этика мына ғасырларда пайда болды 

102.Этиканың негізін қалаушы 

103. Этика мына кезеңде туындады 

104.Ерекше, жеке этикалық жүйелердің негізгі механимздеріне 

не жатқызылмайды 

105.Этиканың негізгі категорияларына жатқызылмайды 

106.Жеке моральдық сана деңгейін сипаттайтын категорияларға 

не жатқызылмайды 

107.Мораль – биологиялық объекті ретінде адамға мұраға 

қалдырылған құбылыс деп қандай ғалым есептеген 

108. Моральдық таңдау объектісі ретінде бола алмайды 

109. Моральдық таңдаудың көптеген нұсқаларына не жатпайды 

110. Мораль мынадай кезеңде қалыптаса бастайды 

111. Моральдық таңдау объектісі болып табылмайды 

112.Этикалық ойдың дамуындағы бірінші кезеңнің басты 

белгілеріне жатқызылмайды 

113.Антикалық этиканың дамуындағы классикалық кезең 

келесілердің іс-әрекетінен басталған 

114. «Сопылар» мектебінің басты ережелері 

115. Антикалық этика дамуындағы кеш кезең. Бұл мынадай 

кезең 

116. Кеш кезеңдегі антикалық этика келесі ағындарды 

қамтымаған 

117.Эпикурдың (көне грекиялық философ) іліміне не 

жатқызылмайды  

118. Эпикурмен өңделген қажеттіліктер жүйесіне не 

жатқызылмайды 

119. Буддизмді не сипаттамайды 

120. Христиандықтың бастаулары болып табылмайды 

121. Бұрыңғы этика қандай рационалды бағалауға шақырмаған 

122. ХVІ ғасырдағы католиктік шіркеуге қарсы қозғалысқа не 

жатқызылмайды 

123. Протестантизмнің басты құндылықтарына не 

жатқызылмайды 

124. Қандай шіркеулерде алғашқы секталар туындамаған 

125. ІІІ мыңжылдықтың басындағы моральдың өзгеруіндегі 

негізгі қарқындарға не жатқызылмайды 
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126. Қандай құбылыс урбандалу процесіне ықпал етпейді 

127. Мегаполистер бұл мынадай көлемдегі халқы бар ірі қалалар 

128. Қалаларда моральға маналар айтарлықтай ықпал етеді 

129.Қазіргі таңдағы күштемеу этикасының негізін қалаушы 

130. Күштемеу этикасының негізгі қағидаларын алғаш болып 

құрған 

131. Күштемеу этикасының қағидаларына не жатқызылмайды 

132. Күштемеу әрекеттерінің негізгі кезеңдеріне не 

жатқызылмайды 

133.Горизонталь бойынша ұйымдасқан күштемеу акцияларына 

не жатқызылмайды  

134. Әлемдік экологиялық дағдарысқа не кірмейді 

135. Өзін-өзі шектеу этикасының кезеңіне не жатқызылмайды 

136. Өзін-өзі шектеу этикасының соңғы кезеңінің сипаттамасына 

не жатпайды 

137.Өзін-өзі шектеу этикасының халықаралық аспектілеріне не 

жатқызылмайды 

138.Болашақ кәсіби моральдық кодекстердің алғашқы үлгілері 

қай елдің құлиеленушілік қоғамында қалыптаса бастады 

139.Кәсіби этика нормаларының туындауы мына кезеңге 

жатқызылады 

140. Кәсіби моральдың дамуындағы екінші кезең мына кезеңге 

сай келді 

141. Кәсіби этика дамуындағы үшінші кезең төмендегі ғасырдың 

екінші жартысына дәл келеді  

142. Кәсіби этика дамуының үшінші кезеңін не чипаттамайды 

143. Алғашқы тұйық идеологиялық жүйе кіммен құрылды 

144. Тұйық идеологиялық жүйелерге не жатқызылмайды 

145. Тұйық идеологиялық жүйелер дегеніміз 

146. Тұйық идеологиялық жүйелер мүшелерінің негізгі 

қасиеттеріне не жатқызылмайды 

147.Тұйық идеологиялық жүйелер этикасының мемлекеттік 

қызметкерлер мораліне ықпал ету бағытына не жатқызылмайды 

148. Мемлекеттік қызметкерлер мораліне жағымсыз ықпал 

ететін мемлекеттік қызметті ұйымдастыру ерекшеліктеріне не 

жатқызылмайды 

149. Мемлекеттік қызмет немен байланысты емес 

150.Түрлі елдерде мемлекеттік қызмет нормаларын 

унификациялауға ықпал ететін факторларға не жатқызылмайды 

 

Бағдарламаның қолданылу мерзімі ұзартылды: 
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_____ - ______ оқу жылы (№ __ хаттама «_____»____________201__ж.) 

 

_____ - ______ оқу жылы (№ __ хаттама «_____»____________201__ж.) 

 

 


