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1. Пәннің  сипаттамасы 

 

Аталмыш пән саяси көшбасшылықтың феноменін зерттеуге 

бағытталған. Көшбасшылық мәселесіның маңыздылығы саяси жүйеде 

бірнеше есе арта түседі. Пәннің шеңберінде азаматтардың Саяси 

көшбасшылықке ие болу мүдделері, саяси көшбасшылардың 

ізбасарлары және қарсыластары арасындағы әріптестігі немесе өзара 

күресі біріңғай жүйеге келтіріледі.        

«Саяси көшбасшылық» пәнін оқытудың  мақсаты: 

студенттердің бойында гуманитарлық технологиялардың негізінде 

көшбасшылық қабілетті қалыптастыру, ол өз кезегінде кәсіби қызмет 

аясы, әлеуметтік және мәдениетаралық қарым-қатынастарда өз 

көрінісін табады; қызметкерлердің еңбек өнімділік сапасын арттыру 

мақсатындағы қолданылатын тиімді көшбасшылық біліктілігін 

қалыптастыру; саяси көшбасшылық феномені бойынша жан-жақты 

талдау жүргізу; психологияның негізі мен көшбасшылықтың 

технологиялық әдістерін меңгеру. 

Міндеттері:  

- қоғам өміріндегі саяси көшбасшылықтың рөлі мен маңызы 

бойынша білімдерді қалыптастыру; 

- көшбасшылық ұғымы бойынша білімді қалыптастыру;   

- студенттердің бойында саяси көшбасшылық теориясы саяси 

көшбасшылық бойынша негізгі ғылыми білімдерді қалыптастыру 

және саясаттағы көшбасшылықтың әлеуметтік-саяси мағынасын 

ғылыми тұрғыда танып білу;  

- өткен кезеңдердегі саяси көшбасшылық ұғымының теориялық және 

әдістемелік білімдерді қалыптастыру; 

- мемлекет модернизациясының жаңа кезеңіндегі саяси 

көшбасшылықтың рөлі бойынша білімдерді қалыптастыру; 

- өткен және болашақтағы кезеңде саяси көшбасшылықтың түрлері 

бойынша білімдерді қалыптастыру; 

- саяси Саяси көшбасшылықты құрайтын үдерістер болмысы 

бойынша білімдерді қалыптастыру;  

- Саяси көшбасшылықке келетін кейбір тұлғалар, саяси топтар мен 

партияларға себеп болатын саяси көшбасшылық түрлері мен 

себептерін анықтау; 

- өткен кезеңдердің тәжірибесінде және оның қазіргі заманға әсер 

етуіндегі саясаткерлердің имиджі мен Саяси көшбасшылық бейнесі 

бойынша білімдерді қалыптастыру; 

- Саяси көшбасшылық үшін таластағы саяси технологиялардың негізі 

бойынша білімдерді қалыптастыру; 
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- саяси көшбасшылықты талдау біліктіліктерін қалыптастыру.  

«Саяси көшбасшылық» пәнін оқу үрдісінде студенттер Саяси 

көшбасшылық, принциптері мен жүзеге асырылу түрлері туралы 

қазіргі кезеңдегі ғылыми мағлұматтарды иегереді. Саяси 

көшбасшылықтың түрлі тұрғылары, оның саналуан көріністерін 

байқауды үйренеді. Қоғамдағы Саяси көшбасшылық пен және Саяси 

көшбасшылық қарым-қатынастарымен байланысты нақтылы 

құбылыстарды талдауға мүмкіндік беретін алған теориялық білімдер 

негізінде  Саяси көшбасшылық құрылымдарына және Саяси 

көшбасшылық функцияларын жүзеге асыру тәсілдерін меңгереді. 

Пререквизиттері: Саясаттану, Философия, Менеджмент, Саяси 

және құқықтық ілімдер тарихы, Саяси социология, Геосаясат.   

Постреквизиттері: Саяси менеджмент, Саяси конфликтология, 

Саяси этика. 

Оқыту нәтижелері: 

А. саяси көшбасшылық бойынша түсінік-терминдік білімдер мен 

зерттеу әдістері бойынша біліктілктерге ие болу; саяси 

көшбасшылықты оқу бойынша негізгі теориялық білімдерді білу; саяси 

көшбасшылықтың шетелік және отандық концепцияларын, олардың 

артықшылығы мен кемшіліктерін, заңдылықтарын білу; саяси 

көшбасшылықты іске асыру мен дамыту бойынша механизімдерді 

білу; 

В. меңгеру: бағдарлама бойынша негізгі оқу материалын, курс 

бойынша міндеттік әдебиеттерді; саяси көшбасшылықтың мәселелерін 

зерттеу бойынша негізгі теориялық әдістер мен көзқарастарды; саяси 

көшбасшылықтың теориясы мен тәжірибесі бойынша негізгі 

сұрақтарды.     

С. түсіну және дәйектеу: өткен және болашақ кезеңде саяси көшбасшы 

сакяси үдерістің феномені болып табылады; саяси көшбасшылық 

феноменін зерттейтін бағыттар мен психологиялық мектептер 

құрылымы; саяси көшбасшылық жүйесіндегі күрделі құбылыстар мен 

тенденциялар. 

D. түсіну: саяси көшбасшылықтың негізгі түсініктері мен теориясын;     

иметь представление: саяси көшбасшылық теориясы саяси 

көшбасшылық бойынша негізгі ғылыми білімдерді қалыптастыру және 

саясаттағы көшбасшылықтың әлеуметтік-саяси мағынасын ғылыми 

тұрғыда танып білу; озық зерттеу нәтижелері бойынша көшбасшылық 

ұғымын өткен және болашақ кезеңдер бойынша талдау.  

Е.  Саяси көшбасшылықтың талдауы ретінде «әсер ету», «Саяси 

көшбасшылық», «көшбасшылық», «басқару», «менеджмент», 

«әкімшілік басқару» маңызды ұғымдарды қолдану; «көшбасшылық» 
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түсінігі бойынша түрлі түсініктерді біріктіру; концепциялардың мәні 

мен ұстанымдарын, бағыттарын талдауды түсіну; заманауи саяси 

үдерістердегі көшбасшыны саясаткер ретінде талдаудың біліктілігіне 

ие болу; саяси көшбасшыларды анықтау және олардың психологиялық 

бейнесін сипаттау; курс бойынша алған білімдер негізінде даулы 

сұрақтарды дәйектей білу; ауызша және жазбаша сөйлемдерді нақты, 

түсінікті дәлелдей білу; саяси көшбасшылық бойынша негізгі 

мәселелер бойынша өзінің көзқарасын дұрыс құра білу. 

 «Саяси көшбасшылық» пәнінің методологиясы зерттеу 

мақсаты мен өзгешелігімен ерекшелінеді. Оқыту үдерісінде оқытушы 

келесі әдістемелерді қолдануы дұрыс болады: мәселелік әдіс, видео-

әдіс, тестілеу, жобалар әдісі,  бақылау әдісі. 

 

2. Пән бағдарламасы 

 

2.1- кесте. Сабақтардың түрлері  бойынша сағаттардың бөлінуі 

  № Тақырыптар атауы 

Сағаттар 

Дәріс  Семи

нар 

СӨЖ  СОӨЖ 

1-модуль. Саяси көшбасшылық жалпы теориясының 

әдістемелік негіздері 

1 
Саяси көшбасшылықтың 

болмысы мен түсінігі 

1 2 5 1 

2 

Саяси көшбасшылықтың 

теориясы және оның 

психологиялық аспектілері 

1 2 5 1 

3 Саяси көшбасшылық және 

оның негізі 

1 2 5 1 

4 Саяси көшбасшылық 

бастаулары 

1 2 5 1 

5 Саяси көшбасшылық 

принциптері 

1 2 5 1 

2-модуль. Саяси әрекетке әсер ететін көшбасшылардың 

қажеттіліктері мен мотивтері 

6 Саяси көшбасшылықты 

жүзеге асырудың түрлері 

мен тәсілдері 

1 2 5 1 

7 Саяси көшбасшылықтың 

заңдылық проблемасы 

1 2 5 1 

8 XХ ғасырдың басындағы 1 2 5 1 
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қоғамның жаңғыруындағы 

Қазақтың саяси 

көшбасшылығы 

9 Саяси көшбасшының 

қоғаммен қарым-қатынасы 

1 2 5 1 

3-модуль. Саяси көшбасшылық әлеуметтік қоғам 

интеграциясының механизімі ретінде 

10 Саяси көшбасшылықты 

жүзеге асырудың түрлері 

мен тәсілдері 

1 2 5 1 

11 Саяси көшбасшылықтың 

заманауи жалпы 

мәселелері 

1 2 5 1 

12 Саяси көшбасшылықтың з 1 2 5 1 

13 Саяси көшбасшылардың 

саясаттағы рөлі 

1 2 5 1 

14 Халықаралық аренадағы 

саяси көшбасшылықтың 

ұғымы 

1 2 5 1 

15 Қоғамның дамуына әсер 

ететін саяси көшбасшылар 

мен саяси топттар 

1 2 5 1 

 барлығы 15 30 75 15 

* құрастырушылар типтік бағдарламаның екі тақырыбын бір 

сабаққа біріктіруі тиіс болған кездегі жағдай қалыптасуы мүмкін. 

 

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 

 

Эссе  

Пікір-алмасу 

бағдарламасы 

1-ші  апта 

 

 2-тақырып 

 

Сауалнама 

Ғылыми мақала 

2 -ші  апта 

 3-тақырып 

 

Баяндама 

Тақырып бойынша 

мәліметтер жинау 

3 - ші  апта 
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 4-тақырып 

 

Фокус-топтар 

бағдарламасы 

Моделдерді құрастыру 

4 - ші  апта 

 5-тақырып 

 

Дөңгелек үстел 

бағдарламасы  

Шағын зерттеу жұмысы 

5 -ші  апта 

 6 -тақырып 

 

Жоба 

Фильмді көру және 

талдау 

6 -шы  апта 

 7 - тақырып 

 

Топтық жоба 

Аналитикалық есеп 

7 -ші  апта 

 8 - тақырып 

 

Глоссарий (сөздік) 

Дөңгелек үстел 

бағдарламасы 

8 - ші  апта 

Аралық 

бақылау Р1 

1-8- 

тақырыптар 

Коллоквиум 

 

 

8 - ші  апта 

 9 - тақырып 

 

Сауалнама 

Баяндама 

9 - шы  апта 

 10-тақырып 

 

Эссе 

Сауалнама  

 10- шы  апта 

 11- тақырып 

 

Баяндама  

Шағын зерттеу жұмысы 

11-ші  апта 

 12 -тақырып Глоссарий (сөздік) 

Ғылыми мақала  

12 -ші  апта 

 13- тақырып 

 

Пікір-алмасу 

бағдарламасы 

Моделдерді құрастыру 

13-ші апта 

 14- тақырып 

 

Дөңгелек үстел 

бағдарламасы 

Фильмді көру және 

талдау 

14 -ші апта 

 15- тақырып Сауалнама 

Баяндама 

15 -ші апта 

Аралық 

бақылау Р2 

9-15- 

тақырыптар 

Коллоквиум 

 

 

15 -ші апта 

Қорытынды 

 бақылау 

1-15- 

тақырыптар 

Емтихан 

 

 

Кесте 

бойынша 
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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) 

 Пікір-алмасу 

бағдарламасы 

Бағдарлама іс-шараның толық 

өту барысын қамтуы керек. 

Пікір-алмасуға қатысушылар, 

уақыт лимиті, тақырып, 

мақсаты, міндеті, материалдық 

жабдықталуы, нәтижесі 

көрсетілуі қажет. 

 Сауалнама Арнайы тақырып, мақсаты, 

міндеті, сауатты орындалу 

шарттарына сай болуы қажет. 

Сауалнама нәтижесі 

шығарылып, ұсынылуы, 

қорғалуы керек. 

 Ғылыми мақала/ 

Тақырып 

бойынша 

мәліметтер 

жинау 

 

Мазмұндылығы, көрсетілетін 

материалды пайдалану, 

сұрақтарға қайтарылған 

жауаптардың сапасы, ғылыми 

және арнайы аппараттың болуы, 

қорытындылардың анықтығы; 

бірегейлік (80%-дан кем емес), 

4-6 бет. 

 Баяндама  Мазмұндылығы, көрсетілетін 

материалды пайдалану, 

сұрақтарға қайтарылған 

жауаптардың сапасы, ғылыми 

және арнайы аппараттың болуы, 

қорытындылардың анықтығы; 

бірегейлік (80%-дан кем емес), 

4-6 бет. 

 Фокус-топтар 

бағдарламасы 

Арнайы мәселелі тақырып 

бойынша фокус-топтар 

арасында өтетін шара 

бағдарламасын құрастыру. Іс-
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шара бағдарламасы 

құрылымына өту барысы 

еңгізіледі. Интерактивті әдістер 

қолданылуы шарт. 

Қатысушылар, уақыт лимиті, 

тақырып, мақсаты, міндеті, 

материалдық жабдықталуы, 

нәтижесі көрсетілуі қажет. 

 Моделдерді 

құрастыру 

Қолданыстағы және өткен 

кезеңдегі үлгілерді қолдана 

отырып, жаңа моделдерді 

құрастыру.  

 Дөңгелек үстел 

бағдарламасы 

Арнайы тақырып бойынша 

дөңгелек үстел бағдарламасын 

құрастыру. Іс-шара 

бағдарламасы құрылымына 

дөңгелек үстел өту барысы 

еңгізіледі. Қатысушылар, уақыт 

лимиті, тақырып, мақсаты, 

міндеті, материалдық 

жабдықталуы, нәтижесі 

көрсетілуі қажет. 

 Шағын зерттеу 

жұмысы 

Зерттеу өзекті тақырып 

бойынша орындалады. Тақырып 

бойынша жұмыстың орындалу 

сапасы мен тазалығы 90% 

құрауы керек. Көлемі: 5-10 бет. 

 Жоба/ Топтық 

жоба 

Инновациялық, ерекшелілік (кем 

дегенде 95%), өзектілігі, 

құрастыру сапасы, жобаны 

ұсыныу, жаңалық еңгізу 

тәжірибесі.  

 Фильмді көру 

және талдау 

Тақырып бойынша бейне фильм 

немесе роик тамашалау 

нәтижесінде талдау жүргізілу 

қажет. 

 Аналитикалық 

есеп 

Талдау мақсатқа сай болуы 

керек, мазмұны жинақы, 

көрнекті (статистика, сызба, 

диаграммалар т.б.), талдау; 

көлемі 10-12 бет. 
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 Глоссарий 

(сөздік) (сөздік) 

Көлемі – бір тақырып бойынша 

кем дегенде 30 термин. 

 Бақылау 

жұмысы 

Мысалы: 45 минуттық жазбаша 

жұмыс. 

 Сауалнама 

құрастыру 

Сауалнама тақырып бойынша 

құрастырылуы керек. Мақсаты 

қойылып, нәтижелері алыну 

шарт.  

Шептік Коллоквиум Аралық бақылау сұрақтарының 

тізбесінен 10 сұраққа блиц-

жауап. 

Қорытынды Емтихан  

 

Мысалы: 30 жабық тестілік 

сұрақтар (бір дұрыс нұсқамен). 

Жауап беру уақыты-50 минут. 

* апта сайынғы тапсырма 

Егер қандай да бір бақылау силлабуста қарастырылмаған болса, 

тиісті жолдарды алып тастаңыз. 

 

3.3 Білімді, дағдыларды бағалау өлшемдері 

 

Пән бойынша барлық бағалар кредиттік технология бойынша 

білімгерлердің білімін бағалаудың көпбаллдық әріптік жүйесі бойынша 

пайызбен қойылады.                                                                                         

                                                                                               

Әріптік жүйе 

бойынша 

бағалау 

Балдардың 

цифрлық 

эквиваленті 

Пайыздық 

қатынаста 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 4.0 95-100 Өте жақсы 

А- 3.67 90-94 

В+ 3.33 85-89 Жақсы 

B 3.0 80-84 

В- 2.67 75-79 

С+ 2.33 70-74 Қанағаттанарлық 

C 2.0 65-69 

С- 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 оқып білім алушы 

бағдарламадағы материалды терең және мықты меңгерсе, оны толық, 

сабақтастықпен, сауатты және қисынды айтып берсе, тапсырманың 

түрін өзгерткен кезде жауап беруге қиналмаса,  алдыға қойылған 

міндеттерді еркін жұзеге асыра алса, қабылданған шешімдерді дұрыс 

негіздесе, тәжірибелік жұмыстарды орындаудың жан жақты дағдылары 

мен тәсілдерін игерген болса, материалдарды қате жіберместен, 

өздігінен айта алып, қорытынды жасай алса; 

         «В+» «В», «В-» («жақсы») – егер оқып білім алушы материалды 

нақты білсе, сауатты түрде оның негізгі мәнін айтып бере алса, сұраққа 

жауап беру кезінде түбегейлі дәлсіздіктерге жол бермесе, теориялық 

ережелерді дұрыс қолдана білсе және тәжірибелік тапсырмаларды 

орындау кезінде қажетті дағдыларға ие болса; 

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

білім алушы материалды ғана меңгерсе, дәлсіздіктерге жол берсе, 

жеткілікті түрде дұрыстап қисынмен айта алмаса, бағдарламалық 

материалды баяндау сабақтастығын бұзса және тәжірибелік 

тапсырмаларды орындау кезінде қиналса;  

«F» («қанағаттанарлықсыз») – егер оқып білім алушы 

бағдарламалық материалдың маңызды бөлігін білмесе, түбегейлі 

қателіктерге жол берсе, тәжірибелік жұмыстарды үлкен қиындықпен 

орындаса. 

Оқытушы емтихан бағасын қою барысында сол өлшемдерді 

(критерийлерді) жетекшілікке алады. 

(А+) - тан (А-) - қа дейін, (В-) - тен (В+) - ке дейін, (D-) - тан 

(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 аралық 

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  
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коллоквиумдар, бақылау жұмыстар, тестілеу түрлерінде лектормен 

жүзеге асырылады. 

Ағымдағы және аралық 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 

басталуына дейін тьютордың рұқсатымен жеке тәртіпте түзете алады. 

Пән бойынша қорытынды баға 1 және 2 аралық бақылаулар 

бойынша үлгерушілігінің ең жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде – 

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

құрайды, яғни қорытынды баға келесі формула бойынша шығарылады: 

Қ 0,4Е0,6
2

РР 21
%  

мұнда:          Р1 – бірінші рейтинг бағасының  пайыздық мазмұны; 

             Р2 – рейтинг бағасының  пайыздық мазмұны; 

             Е – 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 аралық 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 

тапсырылады. 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. 
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4. Курс саясаты 

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, аралық бақылау, қорытынды бақылау). 

4 Орынды себептер бойынша қатыспаған сабақтарға 

дайындалып, 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. САЯСИ КӨШБАСШЫЛЫҚ ЖАЛПЫ 

ТЕОРИЯСЫНЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 

 

1 ТАҚЫРЫП. Саяси көшбасшылықтың болмысы мен түсінігі 

Дәріс жоспары   (1 сағат) 

1. Саяси көшбасшылық және оның тарихи.  

2. Саяси көшбасшылықтың мәні, әмбебап және арнайы қырлары.  

3. Саяси көшбасшылықтың саяси заңдылығы. Заңдылықтың 

қайнаркөзі және түрлері.    

Әдебиеттер: негіз.1-18, қос. 1-18 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Саяси көшбасшылық. 

2. Саяси көшбасшылықтың мәні: субъект, объект және Саяси 

көшбасшылық ресурстарының түсінігі.  

3. Шетелдердегі саяси көшбасшылықтың қалыптасуы. 

2 сабақ 

1. Саяси көшбасшылық ұғымының заманауи теориялық 

түсініктері.  

2. Саяси көшбасшылықтың мазмұны: әмбебап және арнайы 

құрылымы, саяси Саяси көшбасшылықтың айқын және көлеңкелі 

жақтары.  
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СӨЖ үшін тапсырмалар:  
Эссе. Теориялық материалды білу және түсіну, ақпараттарды 

талдау және бағалау, пайымдау, көлемі 3-4 мың сөз; бірегейлік (95%-

дан кем емес) 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Пікір-алмасу бағдарламасы. Бағдарлама іс-шараның толық өту 

барысын қамтуы керек. Пікір-алмасуға қатысушылар, уақыт лимиті, 

тақырып, мақсаты, міндеті, материалдық жабдықталуы, нәтижесі 

көрсетілуі қажет. 

 

2 ТАҚЫРЫП. Саяси көшбасшылықтың теориясы және оның 

психологиялық аспектілері 

Дәріс жоспары   (1 сағат) 

1. Көшбасшылықтың негізгі теориясы.  

2. Саяси көшбасшылықтың табиғаты мен психологиясы.  

3. Саяси көшбасшылықтың заманауи теориялары.  

Әдебиеттер: негіз.1-18, қос. 1-18 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Көшбасшы феноменін түсіну: жеке-әрекет тоеорясы және 

гуманитарлық, мотивациялық теория негізінде.  

2. Н.Макиавелли және саяси көшбасшылықты бағалаудың 

еуропалық дәстүрі. 

3. Саяси көшбасшылықтың заманауи мәселелері.  

2 сабақ 
1. Көшбасшының жеке қасиеттері.  

2. Саяси көшбасшылықтың табиғаты мен психологиясы.  

3. Саяси көшбасшыны анықтаудағы мәселелер. Идеальды 

басқарушы туралы Платон және Плутархтың ойлары. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар:  
Сауалнама өткізу. Арнайы тақырып, мақсаты, міндеті, сауатты 

орындалу шарттарына сай болуы қажет. Сауалнама нәтижесі 

шығарылып, ұсынылуы, қорғалуы керек. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар:  
Ғылыми мақала жазу. Мазмұндылығы, көрсетілетін материалды 

пайдалану, сұрақтарға қайтарылған жауаптардың сапасы, ғылыми және 
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арнайы аппараттың болуы, қорытындылардың анықтығы; бірегейлік 

(80%-дан кем емес), 4-6 бет. 

 

3 ТАҚЫРЫП. Саяси көшбасшылық және оның негізі. 

Дәріс жоспары   (1 сағат) 

1. Саяси көшбасшылық функциялары. 

2. Билеу және бағыну. 

3. Саяси көшбасшылықтың түрлері. 

Әдебиеттер: негіз.1-18, қос. 1-18 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Саяси көшбасшылық табиғаты. 

2. Билеу және бағыну. 

3. Саяси көшбасшылық проблемасы. 

2 сабақ 

1. Саяси көшбасшылық туралы ұғым. 

2. Саяси көшбасшылық субъектің өз билігін жүзеге асыру 

қабілеті мен күрделілігі іспетті.   

3. Саяси көшбасшылық қорлары. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар:  

Тақырып бойынша мәліметтер жинау. Мазмұндылығы, 

көрсетілетін материалды пайдалану, сұрақтарға қайтарылған 

жауаптардың сапасы, ғылыми және арнайы аппараттың болуы, 

қорытындылардың анықтығы; бірегейлік (80%-дан кем емес), 4-6 бет. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар:  

Баяндама. Мазмұндылығы, көрсетілетін материалды пайдалану, 

сұрақтарға қайтарылған жауаптардың сапасы, ғылыми және арнайы 

аппараттың болуы, қорытындылардың анықтығы; бірегейлік (80%-дан 

кем емес), 4-6 бет. 

 

4 ТАҚЫРЫП. Саяси көшбасшылық бастаулары. 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Саяси көшбасшылық адам қарама-қайшы жеке және ұжымдық 

қарама-қайшы табиғатының көрінісі іспетті. 

2. Қоғамнан – жекеге дегендегі Саяси көшбасшылық 

бастауларының рөлдік пайымдаулары. 

Әдебиеттер: негіз.1-18, қос. 1-18 

 



16 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Саяси көшбасшылық адам ұжымдық қарама-қайшы 

табиғатының көрінісі іспетті. 

2. Саяси көшбасшылық адам жеке қарама-қайшы табиғатының 

көрінісі іспетті. 

3. Қоғамнан – жекеге дегендегі Саяси көшбасшылық 

бастауларының рөлдік пайымдаулары. 

2 сабақ 

1. Саяси көшбасшылық бастауларының өзекті мәселелерін 

талдау. 

2. Саяси көшбасшылық бастаулары бойынша қолданбалы 

тәжірибелерді қолдану ерекшеліктері. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар:  
Фокус-топтар бағдарламасы Арнайы мәселелі тақырып бойынша 

фокус-топтар арасында өтетін шара бағдарламасын құрастыру. Іс-шара 

бағдарламасы құрылымына өту барысы еңгізіледі. Интерактивті 

әдістер қолданылуы шарт. Қатысушылар, уақыт лимиті, тақырып, 

мақсаты, міндеті, материалдық жабдықталуы, нәтижесі көрсетілуі 

қажет. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар:  
Моделдерді құрастыру. Қолданыстағы және өткен кезеңдегі 

үлгілерді қолдана отырып, жаңа моделдерді құрастыру. 

 

5 ТАҚЫРЫП. Саяси көшбасшылық принциптері 

Дәріс жоспары  (1 сағат) 

1. Сақтау принциптері. 

2. Екі жақтылық принциптері. Заңдылық принципі. 

Әдебиеттер: негіз.1-18, қос. 1-18 

 

                        Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Саяси көшбасшылық принциптерін талдау. 

2. Саяси көшбасшылық принциптерінің мәселелерін шешу 

ерекшеліктері.  

3. Екі жақтылық принциптері. Заңдылық принципі. 

2 сабақ 

1. ҚР Саяси көшбасшылық принциптерінің қолданысы. 
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2. Шетелдердегі Саяси көшбасшылық принциптерінің 

қолданысы. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Дөңгелек үстел бағдарламасы. Арнайы тақырып бойынша 

дөңгелек үстел бағдарламасын құрастыру. Іс-шара бағдарламасы 

құрылымына дөңгелек үстел өту барысы еңгізіледі. Қатысушылар, 

уақыт лимиті, тақырып, мақсаты, міндеті, материалдық жабдықталуы, 

нәтижесі көрсетілуі қажет. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Шағын зерттеу жұмысы. Зерттеу өзекті тақырып бойынша 

орындалады. Тақырып бойынша жұмыстың орындалу сапасы мен 

тазалығы 90% құрауы керек. Көлемі: 5-10 бет. 

 

2 МОДУЛЬ. САЯСИ ӘРЕКЕТКЕ ӘСЕР ЕТЕТІН 

КӨШБАСШЫЛАРДЫҢ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ МЕН МОТИВТЕРІ 

  

6 ТАҚЫРЫП. Саяси көшбасшылықты жүзеге асырудың түрлері 

мен тәсілдері. 

Дәріс жоспары  (1 сағат) 

1. Саяси көшбасшылықты жүзеге асыру тәсілдері. 

2. Зорлық және мәжбүр ету. 

3. Саяси көшбасшылықты жүзеге асырудағы саяси 

идеологияның рөлі. 

Әдебиеттер: негіз.1-18, қос. 1-18 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Саяси көшбасшылықты жүзеге асыру тәсілдерін талдау. 

2. Зорлық және мәжбүр ету технологиялары. 

3. Саяси көшбасшылықты жүзеге асырудағы саяси 

идеологияның рөлі. 

2 сабақ 

1. ҚР Саяси көшбасшылықты жүзеге асырудағы саяси 

идеология. 

2. Шетелдердегі Саяси көшбасшылықты жүзеге асырудағы 

саяси идеология. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 
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Жоба. Инновациялық, ерекшелілік (кем дегенде 95%), өзектілігі, 

құрастыру сапасы, жобаны ұсыныу, жаңалық еңгізу тәжірибесі. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Фильмді көру және талдау. Тақырып бойынша бейне фильм 

немесе роик тамашалау нәтижесінде талдау жүргізілу қажет. 

 

7 ТАҚЫРЫП. Саяси көшбасшылықтың заңдылық проблемасы. 

Дәріс жоспары  (1 сағат) 

1. Саяси көшбасшылық заңдылығының үлгілері. 

2. Саяси көшбасшылықты заңдастыру, оны қолға алу және 

сақтау проблемасы. 

Әдебиеттер: негіз.1-18, қос. 1-18 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Заңдылық дағдарысы. 

2. Саяси көшбасшылық заңдылығының үлгілерін талдау. 

2 сабақ 

1. ҚР Саяси көшбасшылықты заңдастыру, оны қолға алу. 

2. Шетелдерде Саяси көшбасшылықты сақтау проблемасы. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Топтық жоба. Инновациялық, ерекшелілік (кем дегенде 95%), 

өзектілігі, құрастыру сапасы, жобаны ұсыныу, жаңалық еңгізу 

тәжірибесі. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар:  
Аналитикалық есеп.Талдау мақсатқа сай болуы керек, мазмұны 

жинақы, көрнекті (статистика, сызба, диаграммалар т.б.), талдау; 

көлемі 10-12 бет. 

 

8 ТАҚЫРЫП. XХ ғасырдың басындағы қоғамның 

жаңғыруындағы Қазақтың саяси көшбасшылығы 

                                       Дәріс жоспары  (1 сағат) 

1. Қазақтың саяси көшбасшылығының ерекшелігі. 

2. Қазақтың саяси көшбасшылары. 

Әдебиеттер: негіз.1-18, қос. 1-18 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 
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1. ҚР көшбасшы тұлғалар мен саясаткерлер. 

2. Шетелдердегі көшбасшы тұлғалардың қазақстандық 

көшбасшылық модельге әсер етуі. 

3. Қазақтың саяси көшбасшылары. 
2 сабақ 

1 Қоғамның жаңғыруындағы қазақтың саяси 

көшбасшылығының қалыптасу мәселелер. 

2 Қазақстан Республикасындағы жаңғыру кезендеріндегі.Ұлт 

басшысының инициативалары. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Глоссарий (сөздік) (сөздік). Көлемі – бір тақырып бойынша кем 

дегенде 30 термин. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Дөңгелек үстел бағдарламасы. Арнайы тақырып бойынша 

дөңгелек үстел бағдарламасын құрастыру. Іс-шара бағдарламасы 

құрылымына дөңгелек үстел өту барысы еңгізіледі. Қатысушылар, 

уақыт лимиті, тақырып, мақсаты, міндеті, материалдық жабдықталуы, 

нәтижесі көрсетілуі қажет. 

 

9 ТАҚЫРЫП. Саяси көшбасшының қоғаммен қарым-қатынасы. 

                                       Дәріс жоспары  (1 сағат) 

1. Саяси көшбасшының қоғаммен қарым-қатынас 

ерекшеліктерін талдау. 

2. Көшбасшының тұлағасына тән қасиеттер. 

Әдебиеттер: негіз.1-18, қос. 1-18 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Саяси көшбасшының топпен байланысы. 

2. Көшбасшының тұлағасына тән қасиеттер. 

3. Көшбасшының топттар мен қоғаммен әрекеттесуінде 

туындайтын мәселелерді талдау. 

2 сабақ 

1. Түрлі топттардағы көшбасшылардың пайда болуы. 

2. Ресми және бейресми көшбасшылар. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Сауалнама құрастыру. Сауалнама тақырып бойынша 

құрастырылуы керек. Мақсаты қойылып, нәтижелері алыну шарт. 
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СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Баяндама. Мазмұндылығы, көрсетілетін материалды пайдалану, 

сұрақтарға қайтарылған жауаптардың сапасы, ғылыми және арнайы 

аппараттың болуы, қорытындылардың анықтығы; бірегейлік (80%-дан 

кем емес), 4-6 бет. 

 

3 МОДУЛЬ. САЯСИ КӨШБАСШЫЛЫҚ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОҒАМ 

ИНТЕГРАЦИЯСЫНЫҢ МЕХАНИЗІМІ РЕТІНДЕ 

 

10 ТАҚЫРЫП. Саяси көшбасшылықты жүзеге асырудың түрлері 

мен тәсілдері. 

                                       Дәріс жоспары  (1 сағат) 

1. Саяси көшбасшылықты жүзеге асыру тәсілдері.  

2. Зорлық және мәжбүр ету мәні. 

Әдебиеттер: негіз.1-18, қос. 1-18 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Саяси көшбасшылықты жүзеге асыру тәсілдерінің 

артықшылықтары мен кемшіліктері.  

2. Зорлық және мәжбүр ету технологияларын талдау. 

2 сабақ 

1. Көшбасшылықты жүзеге асыру тәсілдерінің 

артықшылықтары мен кемшіліктері.  

2. Көшбасшы тарапынан зорлық және мәжбүр ету 

технологияларын талдау. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Эссе. Теориялық материалды білу және түсіну, ақпараттарды 

талдау және бағалау, пайымдау, көлемі 3-4 мың сөз; бірегейлік (95%-

дан кем емес) 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Сауалнама жүргізу. Арнайы тақырып, мақсаты, міндеті, сауатты 

орындалу шарттарына сай болуы қажет. Сауалнама нәтижесі 

шығарылып, ұсынылуы, қорғалуы керек. 

 

11 ТАҚЫРЫП. Саяси көшбасшылықтың заманауи жалпы 

мәселелері.                                       

 Дәріс жоспары  (1 сағат) 
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1. Саяси көшбасшылық заңдылығы мен тиімділігінің 

арақатынасы. 

2. Саяси көшбасшылықты заңсыздандыру диктатура қауіпі 

іспетті. 

Әдебиеттер: негіз.1-18, қос. 1-18 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Саяси көшбасшылық заңдылығының мән мағынасын талдау. 

2. Саяси көшбасшылық тиімділігінің ерекшелігі. 

3.   Саяси көшбасшылық заңдылығы мен тиімділігінің 

арақатынасы. 

2 сабақ 

1. Саяси көшбасшылықты заңсыздандыру диктатура қауіпі 

іспетті. 

2. Саяси көшбасшылықты заңсыздандырудағы кедергілер. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Баяндама. Мазмұндылығы, көрсетілетін материалды пайдалану, 

сұрақтарға қайтарылған жауаптардың сапасы, ғылыми және арнайы 

аппараттың болуы, қорытындылардың анықтығы; бірегейлік (80%-дан 

кем емес), 4-6 бет. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Шағын зерттеу жұмысы. Зерттеу өзекті тақырып бойынша 

орындалады. Тақырып бойынша жұмыстың орындалу сапасы мен 

тазалығы 90% құрауы керек. Көлемі: 5-10 бет. 

 

12 ТАҚЫРЫП. Саяси көшбасшылықтың заңдылық проблемасы. 

                                       Дәріс жоспары  (1 сағат) 

1. Саяси көшбасшылықты нығайту проблемасы және қоғамды 

демократияландыру 

2. Саяси көшбасшылық заңдылығының қалыпты-құқықтық 

негіздері. 

Әдебиеттер: негіз.1-18, қос. 1-18 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Саяси көшбасшылықты нығайту тәсілдері. 

2. Саяси көшбасшылық заңдылығының қалыпты-құқықтық 

негіздері. 
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3. Қоғамды демократияландырудағы Қазақстан тәжірибесі. 

2 сабақ 

1. Саяси көшбасшылық заңдылығының қалыпты-құқықтық 

негіздерінің халықаралық құқықтық құжаттармен байланысы. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Глоссарий (сөздік) (сөздік). Көлемі – бір тақырып бойынша кем 

дегенде 30 термин. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Ғылыми мақала. Мазмұндылығы, көрсетілетін материалды 

пайдалану, сұрақтарға қайтарылған жауаптардың сапасы, ғылыми және 

арнайы аппараттың болуы, қорытындылардың анықтығы; бірегейлік 

(80%-дан кем емес), 4-6 бет. 

 

13 ТАҚЫРЫП. Саяси көшбасшылардың саясаттағы рөлі. 

                                       Дәріс жоспары  (1 сағат) 

1. Саяси көшбасшылардың саясаттағы орыны. 

2. Саяси көшбасшылардың саясаяси, психологиялық, 

мотивациялық әдістерді қолдануы.  

Әдебиеттер: негіз.1-18, қос. 1-18 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Әлемде мойындалған көшбасшылар. 

2. Саяси көшбасшылардың саясаяси, психологиялық, 

мотивациялық әдістерді қолдануы.  

3. ҚР мойындалған көшбасшылар және саясаткерлер. 

2 сабақ 

1. Көшбасшылар мен жетекші саяси ұйымдар арасындағы 

байланыс. 

2. Саяси партиялардың көшбасшылары. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Пікір-алмасу бағдарламасы. Бағдарлама іс-шараның толық өту 

барысын қамтуы керек. Пікір-алмасуға қатысушылар, уақыт лимиті, 

тақырып, мақсаты, міндеті, материалдық жабдықталуы, нәтижесі 

көрсетілуі қажет.  

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Моделдерді құрастыру. Қолданыстағы және өткен кезеңдегі 
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үлгілерді қолдана отырып, жаңа моделдерді құрастыру. 

 

14 ТАҚЫРЫП. Халықаралық аренадағы саяси көшбасшылықтың 

ұғымы. 

                                       Дәріс жоспары  (1 сағат) 

1. Еуропа елдеріндегі саяси көшбасшылық. 

2. Азия елдеріндегі саяси көшбасшылық. 

Әдебиеттер: негіз.1-18, қос. 1-18 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Еуропа, Азия елдеріндегі саяси көшбасшылықтың бүгінгі 

мәселелерін талдау. 

2. Еуропа елдеріндегі саяси көшбасшылық. 

3. ҚР саяси көшбасшылық мәселелері және шеу жолдары. 

2 сабақ 

1. ХХ ғасырдағы саяси элита рөлінің тенденциялары. 

2. Көшбасшылардың қудалануы мен марапатталу 

ерекшеліктерін талдау, салыстыру. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Дөңгелек үстел бағдарламасы. Арнайы тақырып бойынша 

дөңгелек үстел бағдарламасын құрастыру. Іс-шара бағдарламасы 

құрылымына дөңгелек үстел өту барысы еңгізіледі. Қатысушылар, 

уақыт лимиті, тақырып, мақсаты, міндеті, материалдық жабдықталуы, 

нәтижесі көрсетілуі қажет. 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Фильмді көру және талдау. Тақырып бойынша бейне фильм 

немесе роик тамашалау нәтижесінде талдау жүргізілу қажет. 

 

15 ТАҚЫРЫП. Қоғамның дамуына әсер ететін саяси 

көшбасшылар мен саяси топттар. 

                                       Дәріс жоспары  (1 сағат) 

1. Қоғамның дамуына әсер ететін саяси көшбасшылар мен 

саяси топттардың жіктелуі. 

2. ҚР саяси партиялар мен халықаралық ұйымдардың 

көшбасшылары. 

Әдебиеттер: негіз.1-18, қос. 1-18 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 
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1. Саяси көшбасшылар мен саяси топттардың мәселелері. 

2. Саяси көшбасшылардың қаржылық, экономикалық, 

әлеуметтік жағдайы. 

3. ҚР саяси партиялар мен халықаралық ұйымдардың 

көшбасшылары. 

2 сабақ 

1. ҚР саяси партиялар көшбасшыларының әрекеттесу 

жолдары, тәсілдері. 

2. Халықаралық ұйымдардың көшбасшыларының әрекеттесу 

жолдары, тәсілдері. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Сауалнама құрастыру. Сауалнама тақырып бойынша 

құрастырылуы керек. Мақсаты қойылып, нәтижелері алыну шарт. 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Баяндама. Мазмұндылығы, көрсетілетін материалды пайдалану, 

сұрақтарға қайтарылған жауаптардың сапасы, ғылыми және арнайы 

аппараттың болуы, қорытындылардың анықтығы; бірегейлік (80%-дан 

кем емес), 4-6 бет. 
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Студенттердің білімдерін, біліктері мен дағдыларын бақылау үшін 

бағалау құралдары 

 

1 және 2 аралық бақылау өткізу үшін  бақылау сұрақтары, 

емтиханға дайындық үшін сұрақтар 

 

1 аралық бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 

 

1 Саяси көшбасшылық және оның тарихи.  

2 Саяси көшбасшылықтың мәні, әмбебап және арнайы қырлары.  

3 Саяси көшбасшылықтың саяси заңдылығы. Заңдылықтың қайнаркөзі 

және түрлері.    

4 Саяси көшбасшылық. 

5 Саяси көшбасшылықтың мәні: субъект, объект және Саяси 

көшбасшылық ресурстарының түсінігі.  

6 Саяси көшбасшылық ұғымының заманауи теориялық түсініктері.  

7 Саяси көшбасшылықтың мазмұны: әмбебап және арнайы құрылымы, 

http://synergy-journal.ru/archive/article1205
http://www.gumer.info/
http://www.politstudies.ru/
http://www.politex.info/
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саяси Саяси көшбасшылықтың айқын және көлеңкелі жақтары.  

8 Көшбасшылықтың негізгі теориясы.  

9 Саяси көшбасшылықтың табиғаты мен психологиясы.  

10 Саяси көшбасшылықтың заманауи теориялары.  

11 Көшбасшы феноменін түсіну: жеке-әрекет тоеорясы және 

гуманитарлық, мотивациялық теория негізінде.  

12 Н.Макиавелли және саяси көшбасшылықты бағалаудың еуропалық 

дәстүрі.  

13 Көшбасшының жеке қасиеттері.  

14 Саяси көшбасшыны анықтаудағы мәселелер. Идеальды басқарушы 

туралы Платон және Плутархтың ойлары. 

15 Саяси көшбасшылық функциялары. 

16 Билеу және бағыну. 

17 Саяси көшбасшылықтың түрлері. 

18 Саяси көшбасшылық табиғаты. 

19 Саяси көшбасшылық проблемасы. 

20 Саяси көшбасшылық туралы ұғым. 

21 Саяси көшбасшылық субъектің өз билігін жүзеге асыру қабілеті мен 

күрделілігі іспетті.   

22 Саяси көшбасшылық қорлары. 

23 Саяси көшбасшылық адам қарама-қайшы жеке және ұжымдық қарама-

қайшы табиғатының көрінісі іспетті. 

24 Қоғамнан – жекеге дегендегі Саяси көшбасшылық бастауларының 

рөлдік пайымдаулары. 

25 Саяси көшбасшылық адам ұжымдық қарама-қайшы табиғатының 

көрінісі іспетті. 

26 Саяси көшбасшылық адам жеке қарама-қайшы табиғатының көрінісі 

іспетті. 

27 Саяси көшбасшылық бастауларының өзекті мәселелерін талдау. 

28 Саяси көшбасшылық бастаулары бойынша қолданбалы тәжірибелерді 

қолдану ерекшеліктері. 

29 Сақтау принциптері. 

30 Екі жақтылық принциптері. Заңдылық принципі. 

31 Саяси көшбасшылық принциптерін талдау. 

32 Саяси көшбасшылық принциптерінің мәселелерін шешу ерекшеліктері.  

33 ҚР Саяси көшбасшылық принциптерінің қолданысы. 

34 Шетелдердегі Саяси көшбасшылық принциптерінің қолданысы. 

35 Саяси көшбасшылықты жүзеге асыру тәсілдері. 

36 Зорлық және мәжбүр ету. 

37 Саяси көшбасшылықты жүзеге асырудағы саяси идеологияның рөлі. 

38 Саяси көшбасшылықты жүзеге асыру тәсілдерін талдау. 
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39 Зорлық және мәжбүр ету технологиялары. 

40 ҚР Саяси көшбасшылықты жүзеге асырудағы саяси идеология. 

41 Шетелдердегі Саяси көшбасшылықты жүзеге асырудағы саяси 

идеология. 

42 Саяси көшбасшылық заңдылығының үлгілері. 

43 Саяси көшбасшылықты заңдастыру, оны қолға алу және сақтау 

проблемасы. 

44 Заңдылық дағдарысы. 

45 Саяси көшбасшылық заңдылығының үлгілерін талдау. 

46 ҚР Саяси көшбасшылықты заңдастыру, оны қолға алу. 

47 Шетелдерде Саяси көшбасшылықты сақтау проблемасы. 

48 Қазақтың саяси көшбасшылығының ерекшелігі. 

49 Қазақтың саяси көшбасшылары. 

50 ҚР көшбасшы тұлғалар мен саясаткерлер. 

51 Шетелдердегі көшбасшы тұлғалардың қазақстандық көшбасшылық 

модельге әсер етуі. 

52 Қоғамның жаңғыруындағы қазақтың саяси көшбасшылығының 

қалыптасу мәселелер. 

53 Қазақстан Республикасындағы жаңғыру кезендеріндегі.Ұлт 

басшысының инициативалары. 

54 Саяси көшбасшының қоғаммен қарым-қатынас ерекшеліктерін талдау. 

55 Көшбасшының тұлағасына тән қасиеттер. 

56 Саяси көшбасшының топпен байланысы. 

57 Көшбасшының топттар мен қоғаммен әрекеттесуінде туындайтын 

мәселелерді талдау. 

58 Түрлі топттардағы көшбасшылардың пайда болуы. 

59 Ресми және бейресми көшбасшылар. 

 

2 аралық бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 

 

1 Саяси көшбасшылықты жүзеге асыру тәсілдері.  

2 Зорлық және мәжбүр ету мәні. 

3 Саяси көшбасшылықты жүзеге асыру тәсілдерінің артықшылықтары 

мен кемшіліктері.  

4 Зорлық және мәжбүр ету технологияларын талдау. 

5 Көшбасшылықты жүзеге асыру тәсілдерінің артықшылықтары мен 

кемшіліктері.  

6 Көшбасшы тарапынан зорлық және мәжбүр ету технологияларын 

талдау. 

7 Саяси көшбасшылық заңдылығы мен тиімділігінің арақатынасы. 

8 Саяси көшбасшылықты заңсыздандыру диктатура қауіпі іспетті. 
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9 Саяси көшбасшылық заңдылығының мән мағынасын талдау. 

10 Саяси көшбасшылық тиімділігінің ерекшелігі. 

11 Саяси көшбасшылықты заңсыздандыру диктатура қауіпі іспетті. 

12 Саяси көшбасшылықты заңсыздандырудағы кедергілер. 

13 Саяси көшбасшылықты нығайту проблемасы және қоғамды 

демократияландыру 

14 Саяси көшбасшылық заңдылығының қалыпты-құқықтық негіздері. 

15 Саяси көшбасшылықты нығайту тәсілдері. 

16 Қоғамды демократияландырудағы Қазақстан тәжірибесі. 

17 Саяси көшбасшылық заңдылығының қалыпты-құқықтық негіздерінің 

халықаралық құқықтық құжаттармен байланысы. 

18 Саяси көшбасшылардың саясаттағы орыны. 

19 Саяси көшбасшылардың саясаяси, психологиялық, мотивациялық 

әдістерді қолдануы.  

20 Әлемде мойындалған көшбасшылар. 

21 ҚР мойындалған көшбасшылар және саясаткерлер. 

22 Көшбасшылар мен жетекші саяси ұйымдар арасындағы байланыс. 

23 Саяси партиялардың көшбасшылары. 

24 Еуропа елдеріндегі саяси көшбасшылық. 

25 Азия елдеріндегі саяси көшбасшылық. 

26 Еуропа, Азия елдеріндегі саяси көшбасшылықтың бүгінгі мәселелерін 

талдау. 

27 ҚР саяси көшбасшылық мәселелері және шеу жолдары. 

28 ХХ ғасырдағы саяси элита рөлінің тенденциялары. 

29 Көшбасшылардың қудалануы мен марапатталу ерекшеліктерін талдау, 

салыстыру. 

30 Қоғамның дамуына әсер ететін саяси көшбасшылар мен саяси 

топттардың жіктелуі. 

31 ҚР саяси партиялар мен халықаралық ұйымдардың көшбасшылары. 

32 Саяси көшбасшылар мен саяси топттардың мәселелері. 

33 Саяси көшбасшылардың қаржылық, экономикалық, әлеуметтік 

жағдайы. 

34 ҚР саяси партиялар көшбасшыларының әрекеттесу жолдары, тәсілдері. 

35 Халықаралық ұйымдардың көшбасшыларының әрекеттесу жолдары, 

тәсілдері. 

 

Аралық бақылау үшін бағалау құралдары 

Емтиханға дайындық үшін сұрақтар: 

 

1 Саяси көшбасшылық және оның тарихи.  

2 Саяси көшбасшылықтың мәні, әмбебап және арнайы қырлары.  



31 

 

3 Саяси көшбасшылықтың саяси заңдылығы. Заңдылықтың қайнаркөзі 

және түрлері.    

4 Саяси көшбасшылық. 

5 Саяси көшбасшылықтың мәні: субъект, объект және Саяси 

көшбасшылық ресурстарының түсінігі.  

6 Саяси көшбасшылық ұғымының заманауи теориялық түсініктері.  

7 Саяси көшбасшылықтың мазмұны: әмбебап және арнайы құрылымы, 

саяси Саяси көшбасшылықтың айқын және көлеңкелі жақтары.  

8 Көшбасшылықтың негізгі теориясы.  

9 Саяси көшбасшылықтың табиғаты мен психологиясы.  

10 Саяси көшбасшылықтың заманауи теориялары.  

11 Көшбасшы феноменін түсіну: жеке-әрекет тоеорясы және 

гуманитарлық, мотивациялық теория негізінде.  

12 Н.Макиавелли және саяси көшбасшылықты бағалаудың еуропалық 

дәстүрі.  

13 Көшбасшының жеке қасиеттері.  

14 Саяси көшбасшыны анықтаудағы мәселелер. Идеальды басқарушы 

туралы Платон және Плутархтың ойлары. 

15 Саяси көшбасшылық функциялары. 

16 Билеу және бағыну. 

17 Саяси көшбасшылықтың түрлері. 

18 Саяси көшбасшылық табиғаты. 

19 Саяси көшбасшылық проблемасы. 

20 Саяси көшбасшылық туралы ұғым. 

21 Саяси көшбасшылық субъектің өз билігін жүзеге асыру қабілеті мен 

күрделілігі іспетті.   

22 Саяси көшбасшылық қорлары. 

23 Саяси көшбасшылық адам қарама-қайшы жеке және ұжымдық қарама-

қайшы табиғатының көрінісі іспетті. 

24 Қоғамнан – жекеге дегендегі Саяси көшбасшылық бастауларының 

рөлдік пайымдаулары. 

25 Саяси көшбасшылық адам ұжымдық қарама-қайшы табиғатының 

көрінісі іспетті. 

26 Саяси көшбасшылық адам жеке қарама-қайшы табиғатының көрінісі 

іспетті. 

27 Саяси көшбасшылық бастауларының өзекті мәселелерін талдау. 

28 Саяси көшбасшылық бастаулары бойынша қолданбалы тәжірибелерді 

қолдану ерекшеліктері. 

29 Сақтау принциптері. 

30 Екі жақтылық принциптері. Заңдылық принципі. 

31 Саяси көшбасшылық принциптерін талдау. 
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32 Саяси көшбасшылық принциптерінің мәселелерін шешу ерекшеліктері.  

33 ҚР Саяси көшбасшылық принциптерінің қолданысы. 

34 Шетелдердегі Саяси көшбасшылық принциптерінің қолданысы. 

35 Саяси көшбасшылықты жүзеге асыру тәсілдері. 

36 Зорлық және мәжбүр ету. 

37 Саяси көшбасшылықты жүзеге асырудағы саяси идеологияның рөлі. 

38 Саяси көшбасшылықты жүзеге асыру тәсілдерін талдау. 

39 Зорлық және мәжбүр ету технологиялары. 

40 ҚР Саяси көшбасшылықты жүзеге асырудағы саяси идеология. 

41 Шетелдердегі Саяси көшбасшылықты жүзеге асырудағы саяси 

идеология. 

42 Саяси көшбасшылық заңдылығының үлгілері. 

43 Саяси көшбасшылықты заңдастыру, оны қолға алу және сақтау 

проблемасы. 

44 Заңдылық дағдарысы. 

45 Саяси көшбасшылық заңдылығының үлгілерін талдау. 

46 ҚР Саяси көшбасшылықты заңдастыру, оны қолға алу. 

47 Шетелдерде Саяси көшбасшылықты сақтау проблемасы. 

48 Қазақтың саяси көшбасшылығының ерекшелігі. 

49 Қазақтың саяси көшбасшылары. 

50 ҚР көшбасшы тұлғалар мен саясаткерлер. 

51 Шетелдердегі көшбасшы тұлғалардың қазақстандық көшбасшылық 

модельге әсер етуі. 

52 Қоғамның жаңғыруындағы қазақтың саяси көшбасшылығының 

қалыптасу мәселелер. 

53 Қазақстан Республикасындағы жаңғыру кезендеріндегі.Ұлт 

басшысының инициативалары. 

54 Саяси көшбасшының қоғаммен қарым-қатынас ерекшеліктерін талдау. 

55 Көшбасшының тұлағасына тән қасиеттер. 

56 Саяси көшбасшының топпен байланысы. 

57 Көшбасшының топттар мен қоғаммен әрекеттесуінде туындайтын 

мәселелерді талдау. 

58 Түрлі топттардағы көшбасшылардың пайда болуы. 

59 Ресми және бейресми көшбасшылар. 

60 Саяси көшбасшылықты жүзеге асыру тәсілдері.  

61 Зорлық және мәжбүр ету мәні. 

62 Саяси көшбасшылықты жүзеге асыру тәсілдерінің артықшылықтары 

мен кемшіліктері.  

63 Зорлық және мәжбүр ету технологияларын талдау. 

64 Көшбасшылықты жүзеге асыру тәсілдерінің артықшылықтары мен 

кемшіліктері.  
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65 Көшбасшы тарапынан зорлық және мәжбүр ету технологияларын 

талдау. 

66 Саяси көшбасшылық заңдылығы мен тиімділігінің арақатынасы. 

67 Саяси көшбасшылықты заңсыздандыру диктатура қауіпі іспетті. 

68 Саяси көшбасшылық заңдылығының мән мағынасын талдау. 

69 Саяси көшбасшылық тиімділігінің ерекшелігі. 

70 Саяси көшбасшылықты заңсыздандыру диктатура қауіпі іспетті. 

71 Саяси көшбасшылықты заңсыздандырудағы кедергілер. 

72 Саяси көшбасшылықты нығайту проблемасы және қоғамды 

демократияландыру 

73 Саяси көшбасшылық заңдылығының қалыпты-құқықтық негіздері. 

74 Саяси көшбасшылықты нығайту тәсілдері. 

75 Қоғамды демократияландырудағы Қазақстан тәжірибесі. 

76 Саяси көшбасшылық заңдылығының қалыпты-құқықтық негіздерінің 

халықаралық құқықтық құжаттармен байланысы. 

77 Саяси көшбасшылардың саясаттағы орыны. 

78 Саяси көшбасшылардың саясаяси, психологиялық, мотивациялық 

әдістерді қолдануы.  

79 Әлемде мойындалған көшбасшылар. 

80 ҚР мойындалған көшбасшылар және саясаткерлер. 

81 Көшбасшылар мен жетекші саяси ұйымдар арасындағы байланыс. 

82 Саяси партиялардың көшбасшылары. 

83 Еуропа елдеріндегі саяси көшбасшылық. 

84 Азия елдеріндегі саяси көшбасшылық. 

85 Еуропа, Азия елдеріндегі саяси көшбасшылықтың бүгінгі мәселелерін 

талдау. 

86 ҚР саяси көшбасшылық мәселелері және шеу жолдары. 

87 ХХ ғасырдағы саяси элита рөлінің тенденциялары. 

88 Көшбасшылардың қудалануы мен марапатталу ерекшеліктерін талдау, 

салыстыру. 

89 Қоғамның дамуына әсер ететін саяси көшбасшылар мен саяси 

топттардың жіктелуі. 

90 ҚР саяси партиялар мен халықаралық ұйымдардың көшбасшылары. 

91 Саяси көшбасшылар мен саяси топттардың мәселелері. 

92 Саяси көшбасшылардың қаржылық, экономикалық, әлеуметтік 

жағдайы. 

93 ҚР саяси партиялар көшбасшыларының әрекеттесу жолдары, тәсілдері. 

94 Халықаралық ұйымдардың көшбасшыларының әрекеттесу жолдары, 

тәсілдері. 

 

 



34 

 

 

          Бағдарламаның қолданылу мерзімі ұзартылды: 

 

 

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

 

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

 


