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1.Пәннің сипаттамасы 

 

Саяси менеджмент пәнінің мақсаты. Саяси менеджмент пәні 

студенттер саяси менеджменттің негізгі анықтамаларын, мемлекеттік 

құрылым мен Қазақстан Республикасы мен шет елдердегі саясат 

саласында саяси менеджменттің технологияларын пайдалануды 

үйренеді.  

Саяси менеджмент - қоғамдағы ең күрделі салалардың бірі. 

Басқару қоғамның әрбір мүшесі үшін қажетті құбылыс. Саяси биліктің 

ықпалы қоғамдық пікірмен түйіскен тұста күрт арта түседі, сондықтан 

пәннің мақсаты саяси менеджменттің тиімділігін арттыру, басқару 

үрдістеріне ықпал етуші тімді шешімдердің жолын табу мәселелерімен 

айналысу  болып табылады. 

Саяси менеджмент нақты саяси мақсаттарға жету үшін 

бағытталған практикалық әрекет болып табылады. Бұл әрекеттің 

тиімділігі көп жағдайда саяси акторлардың өз алдына қойған 

міндеттерді шешуге жағдай туғызатын әдіс-тәсілдерді қолдана білу 

деңгейіне байланысты болады. 

Саяси менеджмент – бұл белгілі бір мақсатқа жету үшін жалпыға 

міндетті нормаларды құру және «заңды зорлық» құқығына, яғни 

мемлекеттік мәжбүрлеу құқығына немесе саяси ұйымда мәртебелік 

құқығына сүйенуге мүмкіндігінен айырылған басқару субъектісінің 

саясаттағы басқарудың ерекше түрі. Бұндай басқару қатынастарында 

субъект (саяси ұйым, қысым топтары, мемлекеттік қайраткер) 

«легитимді зорлық» құқығына жүгіне алмайды, өз алдына қойған 

мақсаттарға жету жолында өзінің мәртебелік қорларын пайдалана 

алмайды, міндетті сипатқа ие бұйрық немесе заң шығара алмайды, 

сондықтан да ол басқару объектісіне әсер ету үшін ықпал жасаудың 

басқа түрлері мен әдістерін қолдануға мәжбүр болады. 

Міндеттері: 

- қоғамдағы саяси үдерістерді талдай білу; 

- Қоғаммен жеке жұмыс жасай білу; 

- Саяси үдерістерде ақпаратты тарата білу. 

- саяси менеджменттің негізгі түсініктерін талдай білу; 

- Қоғаммен жеке жұмыс жасай білу; 

- Саяси үдерістерде ақпаратты тарата білу. 

Пререквизиттері: Саясаттану, Менеджмент, Саяси және 

құқықтық ілімдер тарихы, Саяси көшбасшылық, Саяси технологиялар.  

Постреквизиттері: Адамзат ресурстарын басқару, Мемлекеттік 

басқару этикасы, Саяси этика, Әлеуметтік мемлекет, Мемлекет пен 

қоғамның өзара әрекеттесуі. 

Оқыту нәтижелері: 
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А. Саяси менеджменттің тұжырымдамалық аппаратын меңгеру, саяси 

басқару сипаты туралы және оның саясатта рөлі туралы түсінік алу; 

Б. Теориялық білімді тәжірибелік әрекеттермен біріктіру мүмкіндігі, 

педагогикалық, әлеуметтік және нарықтық салаларда олардың 

маңыздылығын түсіну; 

С. Келіссөздер мен келіссөздер жүргізу дағдыларын игеру, саяси 

көңіл-күйдің диагностикасын білу, саяси күштерді үйлестіру, саяси 

мекемелерде кері байланыс механизмін бағалау, саяси көшбасшылықтың 

тиімділігін анықтау, мүдделі топтардың мүдделері мен ресурстарын 

пайдалануды бағалау. 

Д. Ақпаратты сыни бағалауға мүмкіндік жасау, жинақталған 

тәжірибені қайта қарау және ақпаратты талдау негізінде сындарлы шешім 

қабылдау. 

Е. Жеке даму және кәсіби өзін-өзі тәрбиелеу қажеттілігі. 

«Саяси менеджмент» пәнінің методологиясы оның ерекшелігімен 

және оқыту мақсатымен анықталады. Оқыту процесінде мынадай әдістерді:  

презентация, дәрістер, пресс-конференциялар, жоба әдістер, кейс-әдістер, 

пікір-таластар, жағдайлық есептерді шығару арқылы диалогтық тәжірибелік 

сабақтар, білім берудің жаңа технологияларын қолдана отырып, ДК-де 

тестілеу т.б. қолданған дұрыс. 

 

2. Пән бағдарламасы 

 

2.1-кесте - Сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі 

№ 

 

Тақырыптар атауы Сағаттар 

Дәріс Семинар СӨЖ СОӨЖ 

1-модуль. Заманауи ғылым мен тәжірибеде саяси басшылықтың орны мен 

рөлі 

1 Қазіргі заманғы қоғамның 

басқару қатынастары 

жүйесіндегі саяси басқару 

2 4 3 2 

2 Саяси процестерді басқару 1 2 3 1 

3 Саяси менеджментте 

ынталандыру және 

манипуляция процестерін 

басқару 

1 2 3 1 

2-модуль. Саяси науқанды ұйымдастыру 

4 Саяси науқан 

басқарушылық қызмет түрі 

ретінде 

1 2 6 1 

5 Саяси науқандардағы медиа- 1 2 6 1 
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технологиялар 

6 Саяси науқандарда және 

бұқаралық іс-шараларда 

тікелей байланысу 

технологиялары 

1 2 6 1 

7 Саяси науқандардағы 

құрылымдық процестер мен 

тәуекелдерді басқару 

1 2 6 1 

3-модуль. Саяси жанжалдарды реттеу технологиясы 

8 Саяси жанжалдардың 

көздері және оларды шешу 

жолдары 

1 2 6 1 

9 Саяси жанжал кезінде 

келіссөз процестің және 

дәнекерліктің рөлі  

1 2 6 1 

4-модуль. Саяси шешімдерді қабылдау технологиясы 

10 Саяси шешімді дайындау: 

баламалар мен жобаларды 

сараптау 

1 2 6 1 

11 Саясатта оңтайлы шешімді 

таңдау: рационалды 

критерийлер және 

анықтамалар процедурасы 

1 2 6 1 

12 Қоғамдық шешімдерді 

жылжыту және оқшаулау 

технологиясы  

1 2 6 1 

13 Сайлау науқанын 

стратегиялық жоспарлауы 

1 2 6 1 

5-модуль. Саяси кеңес беру 

14 Саяси басқарудағы саяси 

кеңес беру 

1 2 6 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. Академиялық эссе жазу 

2. Сұрақтарға жауап беру. 
1-ші апта 
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3. Тапсырмаларды орындау. 

Ағымдағы 

бақылау 

1-тақырып  1. Академиялық эссе жазу 

2. Сұрақтарға жауап беру. 

3. Тапсырмаларды орындау. 

2-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

2-тақырып 

 

1.Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

2. Реферат жазу. 

3. Тапсырмаларды орындау. 

3-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

3-тақырып 1.Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

2. Реферат жазу. 

3. Тапсырмаларды орындау. 

4-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

4-тақырып   

 

1. Штаб-пәтер құрылымын 

таңдау мүмкіндігін анықтау 

үшін бұқаралық ақпарат 

құралдарының мазмұнды 

талдауын жүргізу. 

2.Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

3.Академиялық эссе жазу. 

4. Тапсырмаларды орындау. 

5-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

5-тақырып   

 

1.Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

2.Өзін-өзі бақылау үшін 

сұрақтарға жауап беру. 

3.Мақалалардың 

аналитикалық шолмасын 

дайындау. 

6-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

6-тақырып  1.Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

2.Өзін-өзі бақылау үшін 

сұрақтарға жауап беру. 

3.«Арнаулы байланыс 

технологияларын 

қалыптастырудың және 

пайдаланудың жалпы 

принциптері» тақырыпқа 

академиялық эссе жазу. 

4. Тапсырмаларды орындау. 

7-ші апта 

Шептік 

бақылау Р1 

1-6 тақырыптар Коллоквиум 7-ші апта 
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Ағымдағы 

бақылау 

7-тақырып 1. Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

2. Өзін-өзі бақылау үшін 

сұрақтарға жауап беру. 

3.Саяси бәсекелестермен 

күресу технологиясын 

анықтау үшін медиа-

басылымдардың мазмұнды 

талдауын жүргізу. 4-5 

жарияланымға қысқаша 

талдау жасаңыз. 

8-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

8-тақырып 

 

1.Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

2.Өзін-өзі бақылау үшін 

сұрақтарға жауап беру. 

3.Тапсырмаларды орындау. 

9-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

9-тақырып  

 

1.Презентацияларды 

дайындау. 

2.Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

3.Өзін-өзі бақылау үшін 

сұрақтарға жауап беру. 

4.Тапсырмаларды орындау. 

10-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

10-тақырып  

 

1.Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

2.Өзін-өзі бақылау үшін 

сұрақтарға жауап беру. 

3.Мақалалардың 

аналитикалық шолмасын 

дайындаңыз. 

4.Тапсырмаларды орындау. 

11-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

11-тақырып 

 

1. Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

2. Өзін-өзі бақылау үшін 

сұрақтарға жауап беру. 

3. «Саяси шешімдерді - 

ғылым, өнер және кәсіп 

ретінде қабылдау» атты 

тақырыпқа академиялық эссе 

дайындау. 

4.Мақаланың аналитикалық 

шолмасын дайындау. 

12-ші апта 
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5.Тапсырмаларды орындау. 

Ағымдағы 

бақылау 

12-тақырып  1.Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

2.Өзін-өзі бақылау үшін 

сұрақтарға жауап беру. 

3.Презентацияларды 

дайындау. 

4.Тапсырмаларды орындау. 

13-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

13-тақырып  1.Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

2.Өзін-өзі бақылау үшін 

сұрақтарға жауап беру. 

3.Презентацияларды 

дайындау. 

4.Тапсырмаларды орындау. 

14-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

14-тақырып 1. Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

2. Өзін-өзі бақылау үшін 

сұрақтарға жауап беру. 

3.«Саяси менеджмент және 

этикалық мәселелер», «Саяси 

кеңесшілердің кәсібилігі мен 

біліктілігі», «Саяси 

кеңесшінің саяси кеңес 

берудегі рөлі» атты 

тақырыптарға академиялық 

эссе дайындау. 

4.Тапсырмаларды орындау. 

15-ші апта 

Шептік 

бақылау Р2 

7-14 тақырыптар Коллоквиум 15-ші апта 

Қорытынды 

бақылау 

1-14тақырыптар 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), 
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әдебиеттер көздерін таңдаудың негізділігі, 

сұрақтың маңызын ашу дәрежесі, 

безендіруге қойылатын талаптарды сақтау; 

көлемі – 8-10 бет. 

Мультиме

диалық 

таныстыр

ылым 

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 30 термин 

Шептік  Коллок-

виум 

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 

 

 «А», «А-» («өте жақсы») - егер білімгер барлық бағдарламалық 

материалдарды терең меңгеріп, толық, сауатты, дәйекті және логикаға сәйкес 
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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 коллоквиумдар, 

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 басталуына 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 
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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 ор-

таша 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 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. 

 

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, 

шептік бақылау, қорытынды бақылау). 

4.Орынды себептер бойынша қатыспаған сабақтарға дайындалып, 

толық көлемде, силлабусқа сәйкес жауап беру (медициналық анықтама, 

деканаттың рұқсаты бойынша). 
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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. ЗАМАНАУИ ҒЫЛЫМ МЕН ТӘЖІРИБЕДЕ САЯСИ 

БАСШЫЛЫҚТЫҢ ОРНЫ МЕН РӨЛІ 

 

1-ТАҚЫРЫП. ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ 

ҚАТЫНАСТАРЫ ЖҮЙЕСІНДЕГІ САЯСИ БАСҚАРУ 

Дәрістер жоспары (2 сағат) 

1-сағат 

1. Қазіргі қоғамдағы басқару. 

2. Саяси менеджмент: тұжырымдаманың мазмұны туралы пікірталас. 

3. Саяси басқарудың теориялық аспектілері. 

2-сағат 

1.Басқарудағы өткен ойшылдардың пікірлері: Конфуций, Платон, 

Аристотель, Катон, Н.Макиавелли. 

2.Қазіргі заманғы басқару ғылымының қалыптасуының негізгі 

кезеңдері мен тәсілдері. 

3. Арнайы саяси жағдайды тану процесін ұйымдастыру. 

Әдебиет: 1-8, 11-13, 15, 22-26, 34, 37-40, 48, 51,52, 56, 65-66, 75-78 

 

Семинар сабақтарының жоспары (4 сағат) 

1-сабақ 

1. Қазіргі қоғамдағы саяси басқарудың орны мен рөлі. 

2. Саяси менеджменттің саяси басқару және саяси PR арқылы өзара 

байланысы. 

3. Саяси менеджмент мамандық ретінде. (Самюэль Адамс, Чикаго 

мектебі, Ф. Рузвельт, Д. Эйзенхауэр, Т. Ривс, М. Бонгран и т.б.). 

2-сабақ 

1. Саяси басқарудағы кәсіби қызмет. 

2.Саяси менеджмент және саяси маркетинг. 

3-сабақ 

1. Саяси басқару теориясы. 

2.«Ғылыми менеджмент мектебі» (Ф.Тейлор, Л.Гилберт, Г.Гантт). 

Ф.Тейлор жүйесі. 

4-сабақ 

1. «Классикалық» немесе «Басқарудың әкімшілік мектебі» (А.Файоль, 

Л. Урвик). 
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2.Кеңес мектебі (В.Афанасьев, Д.Гвишиани, В.Глушков, Н.Моисеев, 

И.Новик). 

3.Саяси менеджердің әдістемелік құралдары. 

Сабақ түрі - кеңейтілген әңгіме. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1.«Саяси менеджментті дамытудың негізгі кезеңдері болып табылатын 

ғылыми мектептер» атты тақырыпқа академиялық эссе дайындау. 

2. Сұрақтарға жауап беру. 

2.1.«Саяси менеджмент» оқу пәнінің құрылымы мен жалпы мазмұнын 

сипаттаңыз. 

2.2. «Саяси менеджмент» пәнінің оқу-әдістемелік негіздері; 

2.3.Заманауи жағдайда саяси басқарудың өсіп келе жатқан рөлі. 

2.4.Саяси менеджмент пен саяси PR арасындағы тәндік қатынастарды 

анықтаңыз. 

2.5. Саяси басқару мен мемлекеттік басқару арасындағы 

айырмашылық қандай? 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1. Саясат, билік, басқару, саяси жүйенің тұжырымдамасын 

байланыстырыңыз. 

2. Өзіңізді саяси басқарушыны жалдауға жауапты адам рөлінде 

елестетіп көріңіз, оның міндеті жоғары лауазымды тұлғалардың шешімдерін 

жүзеге асыруды ұйымдастыруды қамтиды. Өтініш берушінің қандай 

қасиеттері мен ерекшеліктері сізге қажетті себептер мен кәсіби дағдылар 

бар-жоғын анықтауға мүмкіндік береді. Сұхбат кезінде өзіңізге қажетті 

мотивтер мен дағдыларды көрсету үшін қалай әрекет ету керек? 

3. Саяси салада әкімшілік әсерлерді белгілеу үшін «саяси басқару» 

ұғымымен бірге «саяси маркетинг» және «саяси PR» ұғымдары 

қолданылады. Осы ұғымдардың мағынасын салыстырып, осы түсініктердің 

жалпы және ерекше сипаттамаларын көрсететін кестені толтырыңыз. 

Тұжырымдама Жалпы сипаттамалары Айырықша 

ерекшеліктері 

   

 

 

 

2-ТАҚЫРЫП. САЯСИ ПРОЦЕСТЕРДІ БАСҚАРУ 

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Саяси технологиялардың ерекшеліктері, технологиялар түрлері. 

2. Саяси үрдістерді (процестерді) мемлекеттік реттеу механизмдері. 
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Әдебиет: 1-6, 8, 11-13, 15,22-27, 36-40, 45, 57-59, 75-78 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 

1. Саяси технологиялар ұғымы, олардың ерекшелігі. 

2. Саяси технологиялар ғылымы, өнер және кәсіби қызмет түрі. 

3.Саяси басқарудың заманауи жүйесіндегі саяси процестерді басқару 

орны. 

2-сабақ 

1. Мемлекет саяси процестерді басқаруда. 

2.Сайлау үдерісін мемлекеттік реттеу. 

Сабақ түрі – дәстүрлі. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1.Тақырып бойынша глоссарий құру. 

2. Реферат жазу. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1.«Функционалдық саяси құрылымдардағы басқару», «Саяси 

үдерістегі саяси басқару» атты тақырыптарға рефераттарды қорғау. 

2.Тапсырмаларды орындау. 

Тапсырма 1. Сіздің пікіріңізше, саяси үдерістің қандай анықтамалары 

.шындыққа сайкес келеді (жауапты түсіндіріңіз): 

а)Саяси үдеріс - «топтардың өзара әсерінің» нәтижесі(А. Бентли); 

б)Саяси үдеріс - «нақты шешімдерді қабылдауға әкелетін нақты 

әдістер, процедуралар, саналы және өздігінен жасалатын стратегия» 

жиынтығы (Д. Истон). 

в)Саяси процесс - «үкіметтің қандай әрекеттерін және қоғамның 

күйіне қандай әсер ететінін анықтайтын оқиғалардың күрделі 

жиынтығы»(Дж. Мангейм, Р. К. Рич). 

Тапсырма 2. Сіз қалай ойлайсыз, саяси өзгерістердің бағытын 

айқындайтын: жанжал немесе консенсус? Келесі көзқарастарды талдаңыз: 

а)«Топтық қақтығыстар демократияның өмірі мен қаны» (С. Липсет). 

б) «Демократия мен диктатура арасындағы айырмашылық консенсус, 

бірлік, заңдылық, тиімділік (басқару) және осы ерекшеліктерге ие болмаған 

елдер арасындағы айырмашылықтарға қарағанда аз» (С. Хантингтон). 

Тапсырма 3. Саяси процестің үш нұсқасының артықшылықтары мен 

кемшіліктерін анықтаңыз: 

а)Біз анархияны шақырып, осы анархиядан босатылған адамдардың 

өміріне, еркіндікті, теңдікті, әділдікті, жаңа тәртіпті және революцияға қарсы 

реакцияны акелеміз деп сенеміз. (М.А. Бакунин); 
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б)«Кешенді өркениете, адам табиғаты белгісіз болған өзгерістерге 

бейімделуге тиіс» (Ф.А. Хайек); 

Тапсырма 4. Саяси процестің дамуы мен бағыты әртүрлі факторларға 

әсер етеді. Белгілі саясаткер Г.Моргентав саяси процестің сыртқы 

факторлармен байланысты екеніне сенеді: «Әлемде бәсекелестік пен билік 

күресіне бөлінген ... барлық ұлттар өздерінің жеке мүмкіндіктеріне сәйкес 

бір нәрсеге ұмтылады: сырттан шабуылдың қаупі алдында олардың 

физикалық, саяси және мәдени сәйкестігін қорғау. 

 

3-ТАҚЫРЫП. САЯСИ МЕНЕДЖМЕНТТЕ ЫНТАЛАНДЫРУ 

ЖӘНЕ МАНИПУЛЯЦИЯ ПРОЦЕСТЕРІН БАСҚАРУ  

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Саяси саладағы басқару тетігінің ерекшелігі. 

2.Саяси мінез-құлықты ынталандырудың негізгі бағыттары(А.Маслоу, 

Л.Росс, Р.Нисбетт). 

3. Саяси менеджменте манипуляциялау. 

Әдебиет: 1-6, 11, 12, 15, 18, 22-28, 36-40, 47-48, 51-52, 55, 61, 64, 75-78 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 

1. Жеке тұлғаны ынталандыру және оның саяси басқарудағы маңызы. 

2. А. Маслоудың мұқтаждықтар теориясы. Жеке тұлғаның 

диспозикалық теориясы. Рационалды таңдау теориясы. Саяси әрекеттің 

ынталандырудың когнитивті моделі. 

3. Мотивациялық үдерістерді басқару - мотивациялық салаға әсер ету. 

Саяси менеджменттегі мотивациялық үдерістерді басқарудағы міндеттер. 

 

2-сабақ 

1. Манипуляция: тұжырымдама, нысандар, объектер мен субъектер. 

2. Саясат-манипулятордың қасиеттері. Манипуляцияға бейім адамның 

түрі. Манипуляция құрбандары. «Психологиялық қаптай» термині. 

3. Саяси процестегі манипуляцияның орны. Манипуляциялық әдістер 

мен айла-әрекетер; 

Сабақ түрі – дәстүрлі. 
 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1.Тақырып бойынша глоссарий құру. 

2. Реферат жазу. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0-%D3%99%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82/
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1. «А. Маслоудың мұқтаждықтар теориясы», «Л. Росса және Р. 

Нисбеттың жағдайлық теориясы» атты тақырыптарға рефераттарды қорғау. 

2.Тапсырмаларды орындау. 

1)«Саясат тілі - манипуляция құралы ретінде» атты тақырыпқа 

презентацияны қорғау. 

2)Кесте түрінде саяси басқарудың формалары мен тетіктері, тиімділік 

өлшемдер жүйесін жүйелеу. Саяси менеджменттің осы элементтері саяси 

жүйенің, мәдениеттің және қоғамның дәстүрлерінің табиғатымен қалай 

байланысты екенін сипаттаңыз. 

3) Саяси жағдайға әсер ететін тәуекел факторларын қарастырыңыз. 
Ішкі саяси басқару үшін тәуекел факторларының типтік мысалдарын 

сипаттаңыз  

4)Келесі мәселелер бойынша талқылауға дайындалыңыз: 

- Саяси менеджердің мотивациясы қандай болуы керек? 

- Саяси шешімдерді әзірлеу мен қабылдау құрылымында жұмыс 

істейтін адам үшін қандай құндылықтар маңызды? 

- Кәсіби саяси менеджер үшін қандай дағдылар маңызды? 

- Кәсіби құндылықтар мен бейтарап дағдылар мен дағдылар 

арасындағы айырмашылық қандай? Кем дегенде төрт дағдыларды атаңыз 

және оларды маңыздылығына қарай реттеңіз. 

 

2-МОДУЛЬ. САЯСИ НАУҚАНДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

4-ТАҚЫРЫП. САЯСИ НАУҚАН БАСҚАРУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 

ТҮРІ РЕТІНДЕ 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Саяси науқандағы басқару қатынастары. 

2. Саяси науқанның моделі. 

3. Саяси өзара әрекеттесу моделі. 

Әдебиет: 1-6, 8-9, 11-12, 15, 17, 22-28 36-40, 55, 56, 60, 63, 75-78 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 

1. Саяси науқанның сыртқы ортасы. 

2. Саяси науқанның енгізу факторлары. 

3. Саяси науқандағы басқару субъектісі. 

2-сабақ 

1. Сайлау штабының құрылымы. Басқару нысаны. Басқару 

субъектісінің қолдау дәрежесі. 

2. Саяси науқан барысында субъект пен басқару объектісінің өзара 

әрекеттесу моделі. 

3. Мотивация процесін жандандыру формалары. 
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Сабақ түрі – пікірталас. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1. Штаб-пәтер құрылымын таңдау мүмкіндігін анықтау үшін 

бұқаралық ақпарат құралдарының мазмұнды талдауын жүргізу. 

2.Тақырып бойынша глоссарий құру. 

3.Түрлі саяси жүйелер контексіндегі (демократиялық, авторитарлық, 

тоталитарлық) саяси басқаруды жүзеге асырудың формалары мен әдістерінде 

айырмашылықтар бар ма? Осы тақырыпқа академиялық эссе жазу. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Тапсырмаларды орындау. 

1. Саяси партиялардың негізгі сипаттамаларын графикалық түрде 

көрсетініз. 

2.Саяси науқандарды өткізу кезінде пайдаланылатын негізгі және 

қосымша ресурстар туралы шағын баяндаманы дайындау. 

3.Келесі мәселелер бойынша талқылауға дайындалыңыз: 

- Саяси жобалар, саяси науқандардан қалай ерекшеленеді? 

- Саяси науқандардың негізгі кезеңдері қандай? 

- Саяси науқандардың ең көп таралған мақсаттары қандай? 

- Сайлау науқанды дайындау мен өткізу кезінде сайлаушыларды 

қандай топтарға бөлуге болады? 

- Мажоритарлық, пропорционалдық және аралас сайлау жүйесі 

арасындағы айырмашылық қандай? 

- ҚР жетекші саяси партиялардың месседждері қандай? 

4. Консерваторлар және реформистер партиялардың арасында деббаты 

өткізу. 

 

5-ТАҚЫРЫП. САЯСИ НАУҚАНДАРДАҒЫ МЕДИА-

ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. БАҚ байланыс арнасы ретінде. 

2. Саяси науқандардағы интернет-технологиялар. 

3.Саяси жарнама тұжырымдамасы және түрлері. 

Әдебиет: 1-6, 8-9, 11-12, 15, 17, 22-28 36-40, 55, 56, 60, 63, 68-71, 75-78 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 

1. Бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс істеу технологиялары. 

2. Саяси кампанияның баспасөз қызметі. 

3. Ғаламтор кеңістігі. 
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2-сабақ 

1. Веб-сайтты құру. Блог саласының және әлеуметтік желілердің 

мүмкіндіктерін пайдалану. 

2. Саяси науқандағы жарнамалық топтың қызметі. 

3. Жарнамалық науқанды ұйымдастыру қағидалары. 

Сабақ түрі – дәстүрлі. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 
1. Тақырып бойынша глоссарий құру. 

2. Өзін-өзі бақылау үшін сұрақтарға жауап беру. 

3. Мақалалардың аналитикалық шолмасын дайындаңыз: 

1) Кобзева С.В. Медиа-мониторинг кризисов и конфликтов: методоло-

гия и техники// Полис. 2008 - № 1.- с.30-50. 

http://www.politstudies.ru/files/File/2008/1/3.pdf 

http://www.politstudies.ru/article/3936).  

2) Поцелуев С. П. Double binds, или двойные ловушки политической 

коммуникации. // Полис. Политические исследования. 2008. № 1. С. 8-33. 

http://www.politstudies.ru/article/3935. 

3) Лысенко Г.В. Взаимодействие власти и СМИ: стратегия и техноло-

гии ее реализации (региональный аспект) //  Социологические исследования. 

2008.  № 4. С. 73-77. http://ecsocman.hse.ru/data/133/632/1219/Lysenko_10.pdf. 

Қорытынды жасаңыз, талқылауға дайындалыңыз. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1) Өзін-өзі бақылау үшін сұрақтар: 

1. БАҚ-тың саяси науқандардағы ақпарат тарату арнасы ретінде 

қандай ерекшеліктері бар? 

2. Заманауи медиа-технологияларды зерттеу және талдау. 

3. Саяси науқандарда ғаламтор-технологиялардың рөлі қандай? 

4. Саяси науқанда баспасөз қызметінің қажеттілігі қандай? 

2) Қазіргі заманғы БАҚ нарығын талдау. Оның ерекшеліктері мен 

сипаттамаларын атап көрсетініз. 

3) Арнайы саяси науқанға қатысты медиа және ғаламтор 

технологияларын бөлектеңіз. Оларды графикалық түрде ұсыныңыз. 

 

 

6-ТАҚЫРЫП. САЯСИ НАУҚАНДАРДА ЖӘНЕ БҰҚАРАЛЫҚ ІС-

ШАРАЛАРДА ТІКЕЛЕЙ БАЙЛАНЫСУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Тікелей байланыс - саяси науқандағы байланыс арнасы ретінде. 

2. Байланыстың психологиялық әсері. 

http://www.politstudies.ru/files/File/2008/1/3.pdf
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3. Көпшілік шаралардың түрлері мен функциялары. Көпшілік мінез-

құлық психологиясы. 

Әдебиет: 1-6, 8-9, 11-12, 15, 17, 22-28 36-40, 55, 56, 60, 63, 75-78 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ  

1. Саяси науқандарда байланыс технологиясының негіздері. 

2. Қол жинау. Қоғамдық қабылдау бөлмелері. 

3.  «Есіктен есікке» үгітті. 

 

2-сабақ 

1. Халықпен саясаткерлердің кездесулері. 

2. Көпшілік іс-шараларды ұйымдастырудың негізгі принциптері. 

3. Митинтер мен бұқаралық шерулерді ұйымдастыру технологиялары. 

Саяси науқандардағы Флэшмоб. 

Сабақ түрі - кеңейтілген әңгіме. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1. Тақырып бойынша глоссарий құру. 

2. Өзін-өзі бақылау үшін сұрақтарға жауап беру. 

3.«Арнаулы байланыс технологияларын қалыптастырудың және 

пайдаланудың жалпы принциптері» тақырыпқа академиялық эссе жазу. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1) Өзін-өзі бақылау үшін сұрақтар: 

1. Саяси байланыстарды ынталандыруда тікелей қарым-қатынастың 

маңызы қандай? 

2.Тікелей байланыстың түрлерін атаңыз және сипаттаңыз. 

3. Саясаткерлер мен азаматтардың саяси науқандардағы өзара іс-

қимылын ұйымдастыруға арналған технологияларды атаңыз. 

4.Саяси науқандарда тiкелей қарым-қатынастың әр түрлi орындарын 

анықтау. 

5.Саясаткерлер мен жұртшылық арасындағы кездесулерді 

ұйымдастырудың негізгі қағидаларын атап көрсетініз. 

 

 

2) Топтық жоба: «Есіктен есікке» үгітті - тікелей сайлау науқанының 

негізгі және тиімді түрлерінің бірі болып табылады. Оның ерекшелігі 

сайлаушылардың кандидаттарға немесе партияларға әдеттегі аргументтерді 

пайдаланып азаматтарға қол жетімді тілде сөйлей алатын сайлаушылар тірізді 

адамдар,  дауыс беруіне шақырылады. 
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Тапсырма: Топтарға бөліңіз. «Есіктен есікке» сайлау алдындағы 

жұмыстың технологиясын пайдаланып, саяси кампания өткізу үшін сайлау 

алдындағы іс-шаралар, технологиялар мен әдістер жиынтығын әзірлеу. 

Тапсырманы орындау кезінде презентацияларды және үлестірме материалдарды 

дайынданыз. 

 

7-ТАҚЫРЫП. САЯСИ НАУҚАНДАРДАҒЫ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ 

ПРОЦЕСТЕР МЕН ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ 

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Саяси науқан және құрылымдау процестері. 

2. Саяси науқандардағы тәуекелдер, олардың түрлері. 

3. Саяси науқандардағы дағдарыстық жағдайлар. 

Әдебиет: 1-6, 8-9, 11-12, 15, 17, 22-28 36-40, 55, 56, 60, 63, 75-78 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 

1. Ішкі құрылымдау процестерін басқару технологиялары. 

2. Әкімшілік ықпал ету объектісінің сегменттеуі. Мақсатты топтық 

іріктеудің негізгі принциптері. 

3. Ақпаратты «ілініп тұруы» тәуекелдері. Қаржылық қауіпсіздіктің 

тәуекелдері. 

 

2-сабақ 

1. Ұ станымды саясат тұлғасымен байланысты тәуекелдер. Топтық 

тәуекелдер. 

2. Ұ станымды саясаткердің имиджін қорғауға арналған технологиялар 

3. Ақпаратты қорғау - саяси науқандағы тәуекелдерді барынша азайту 

тәсілі. 

Сабақ түрі - кеңейтілген әңгіме. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1. Тақырып бойынша глоссарий құру. 

2. Өзін-өзі бақылау үшін сұрақтарға жауап беру. 

3.Саяси бәсекелестермен күресу технологиясын анықтау үшін медиа-

басылымдардың мазмұнды талдауын жүргізу. 4-5 жарияланымға қысқаша 

талдау жасаңыз. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1) Өзін-өзі бақылау үшін сұрақтар: 

1. Құрылымдық процестердің мазмұны қандай? 

2. Саяси науқан барысында басқару объектісінің сегменттелу 
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себептерін атаңыз және сипаттаңыз. 

3. Саяси науқандарда мақсатты топтарды іріктеу қағидаларын 

келтіріңіз. 

4. Саяси науқанның құрылымдық факторының маңыздылығын 

анықтаңыз. 

5. Саяси науқанда басқару нысандарын сегменттеу үшін негіздерді 

бөлектеңіз. 

2) Сіздің қалаңыздың үлгісінде сегменттеудің кластерлік принципін 

сипаттаңыз. 

3) Ішкі құрылымдау процестерін басқарудың формалары мен әдістерін 

жүйелеу. 

 

3-МОДУЛЬ. САЯСИ ЖАНЖАЛДАРДЫ РЕТТЕУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

8-ТАҚЫРЫП. САЯСИ ШИЕЛЕНІСТЕРДІҢ КӨЗДЕРІ ЖӘНЕ 

ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Саяси шиеленістердің мәні мен көздері. 

2. Келіссөздер саяси қақтығыстарды шешудің негізгі құралы ретінде. 

3. Келіссөздер тактикасы. 

Әдебиет: 1-6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22-24, 26, 27, 37-40, 47-49, 57, 58, 75-

78 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 

1. Жанжалдың негізгі кезеңдерінде басқару субъектінің міндетері. 

2.Келіссөздердің функциялары. 

3. Келіссөздер жүргізу стратегиясы: мәселені шешу үшін әріптеспен 

келіссөздер мен бірлескен іздестіру. 

2-сабақ 

1. Келіссөздердің негізгі тактикасы: серіктеске қысым жасау, бастапқы 

талаптарды асып түсіру. 

2. Өз жағдайында жалған акценттерді орналастыру. 

3. Дауларды шешу. 

Сабақ түрі – тренинг ойын. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1. Тақырып бойынша глоссарий құру. 

2. Өзін-өзі бақылау үшін сұрақтарға жауап беру. 
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СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1) Өзін-өзі бақылау үшін сұрақтар: 

1.Қақтығыстың негізгі себептері қандай? 

2.Саяси жанжалдың ерекшелігі қандай? 

3.Саяси жанжалдардың негізгі түрлері қандай? 

4.Көлденең және тік саяси қақтығыстардың арасында қандай 

айырмашылық бар? 

5.Саяси жанжалдарды шешудің негізгі жолдары қандай? 

2) Төменде бірқатар саяси әрекеттер келтірілген, олардың кейбіреулері 

қарама-қайшылық мәселесі бойынша саяси субъектілер арасында консенсусқа 

қол жеткізуге ықпал етеді. Оларды тауып,белгіленіз: 

а) Барлық қызығушылық танытқан тараптардың даулы мәселесі бойынша 

дауыс беру; 

б) Тараптардың мүдделерін бар болу құқығына өзара тану; 

в) Жайғасымдарды келісу үшін келіссөздер жүргізу; 

г) Бір-біріңіздің ұстанымдарын мұқият түсіндіруге тырысыңыз. 

3) Жанжалдың негізгі ерекшеліктерін келтіріңіз. 

4) Тренинг ойын «Югославиядағысаяси қақтығыс». 

Ойынның мақсаты - оқушыларды Югославия мен Косово албандарының 

просербтық үкімет арасында туындаған нақты жанжалды жағдаймен таныстыру, 

қақтығыстың себептерін және оның көрініс формасын анықтау, қақтығысты 

шешу үшін ықтимал нұсқаларды табу. 

17 ақпан күні Балқан түбегіндегі бар-жоғы 2 миллионға жуық халқы бар 

Косовоның «үй ішінен үй тігіп», өз тәуелсіздігін жариялап жіберуі - әлемдік 

қауымдастықты әрі-сәрі күйге түсіріп, бітіспес екі-үш жікке бөліп тастады. 

АҚШ бастаған Батыс елдері кішкентай Косовоның тілеуін тілеп жатса, Ресей 

мен Қытай секілді сепаратизмді әрең ауыздықтап отырған алып елдердің 

ұйқысы қашты. Әліптің артын бағып отырған елдер және бар. Шынында, Косово 

тәуелсіздігі - халықаралық қауіпсіздік үшін дабыл қағарлық жағдай болып тұр. 

Көптің көкейінде «Косово оқиғасы болашақта әлемді қайта бөлуге әкеп 

соқтырып жүрмей ме?» деген үрей басым. Өйткені Косовоның ар жағында бүкіл 

әлемде 200-ден астам тәуелсіздігі танылмаған елдердің тағдыры талқыға түскелі 

тұр. Тәуелсіздігі талқыға түскен Косово әлемді тағы да тығырыққа тірегендей. 

Югославиядан бөлінгеннен кейінгі Косово: 

Аумағы - 10 887 шаршы шақырым. 

Халқы - 2 миллион, соның ішінде албандар 90 пайыздан астам. 

Астанасы - Приштина. 

ЖІӨ - 1,77 миллиард фунт. 

Әлқисса…Балқан түбегі екі ғасырдан астам уақыт бойы Еуропаның «оқ-дәрі 

толы бөшкесі» деп аталып келді. 90-жылдарға дейін Балқан түбегін қырық құрау 

халықтан тұратын Югославия мемлекеті тұтастай алып жатты. 1991 жылы сиырдың 

бүйрегіндей бөлшектеніп бара жатқан Югославиядан Словения«еншісін» алып 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9A%D0%A8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D2%AF%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/1991
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%C2%AD%D0%B2%D0%B5%C2%AD%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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шыққанда Белград оған танкімен басып кіргенімен, еш қайран қыла алмады. Хорва-

тия мен Боснияның азаттығы жолындағы күресте 4 миллион адам опат болды. 

Югославияның мұрагері сербтер еді. Демократияшыл Батысқа әсіреұлтшыл 

сербтердің өзге аймақтарға басқыншылық әрекеттері ұнаған емес. Ана бір жылдары 

НАТО хатшысы Хавьер Солананың Белградтыбомбаның астына алып, сербтерді 

сабасына түсіргені жұртшылықтың есінде. 1999 жылы НАТО-ның бітімгершілік 

әскерінің күшімен Косово аймағынан Слободан Милошевичтің әскері қуылды. Ко-

сово сол жылдан бастап БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің 1244 қарары бойынша бір ме-

зетте Сербияның құрамындағы өлке және БҰҰ бақылауындағы өзін-өзі басқаратын 

автономиялық провинция болып саналды. Алайда әлемде 193-мемлекет ретінде 

аталған дені мұсылман Косово елінің тәуелсіздігі аз ұлттарды қан қақсатқан импе-

риялар үшін қорқыныш, азаттыққа талпынған ұлттар үшін үлгі-өнеге болып тұр. 

Косово - батыстық құндылықтарға арқа сүйейтін бірден-бір мұсылман мемлекеті. 

Ойының қатысушылары: 

- Сербия; (бірнеше адам, төраға) 

- Косово албандары; (бірнеше адам, төраға) 

- БҰҰ; (Қытай, Ресей, Ұлыбритания, АҚШ, Франция) 

- Сарапшылар тобы. (бірнеше адам, төраға). 

Ойын шарттары: Сербия делегациясы мен Косово албандары делегациясы 

арасындағы келіссөздерге, БҰҰ өкілдері  қатысып жатыр. 

Келіссөздерді БҰҰ өкілдерінің бірі ашты. Ол қатысушыларды аймақтағы 

қақтығыс кезінде туындаған жағдаймен қысқаша таныстырады. Тараптар кезектесіп 

қақтығысты реттеу бойынша ұсыныстар жасайды. Келіссөздер барысында БҰҰ 

өкілдері Сербия мен Ковово албандардың ұстанымдарын біріктіру үшін талқылауға 

кірісіп, мәселелерге шешім шығарады. 

 

9-ТАҚЫРЫП. САЯСИ ЖАНЖАЛ КЕЗІНДЕ КЕЛІССӨЗ 

ПРОЦЕСТІҢ ЖӘНЕ ДӘНЕКЕРЛІКТІҢ РӨЛІ 

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Келіссөз процесінің кезеңдері. 

2. Келіссөзді дайындау және жүргізу технологиясы. 

3. Дәнекерліктің мәні және оның түрлері. Дәнекерліктің кезеңдері. 

Әдебиет: 1-6, 11, 12, 15, 19, 22, 24, 26, 49. 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 

1. Келіссөз процесінің пікірталас сатысының ерекшеліктері. 

2. Келіссөздерде ұлттық және жеке стильдердің рөлі. 

3. Келіссөз процесінің нәтижелерін тіркеу. 

2-сабақ 

1. Дәнекерлік қызметтің технологиясы. 

2. Халықаралық саяси тәжірибедегі дәнекерлік. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/NATO
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/wiki/1999
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%C2%AD%D0%B2%D0%B8%D1%87%C2%AD,%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B0%D2%B0
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3. Дәнекерліктегі тиімділіктің көрсеткіштері. 

Сабақ түрі - кеңейтілген әңгіме. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1) Презентацияларды дайындау. 

2) Тақырып бойынша глоссарий құру. 

3) Өзін-өзі бақылау үшін сұрақтарға жауап беру. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1) «Келіссөз процесінің әлеуметтік-мәдени үлгісі» атты тақырыпқа 

презентацияларды қорғау. 

2) Өзін-өзі бақылау үшін сұрақтар: 

1.Саяси қарым-қатынастың нысаны ретінде саяси келіссөздердің 

ерекшелігі қандай? 

2. Саяси және саяси емес келіссөздер арасындағы ең маңызды 

айырмашылықтар қандай? 

3. Келіссөздерде жұмсақ ақпараттық технологиялардың ерекшелігі 

қандай? 

4. Саяси келіссөздердің қандай типологиясы сіз үшін маңызды болып 

көрінеді? 

5. Жоғары және жоғары деңгейдегі келіссөздер ерекшелігі қандай? 

3) Тапсырма: Саяси жанжалдың ерекшеліктерін атап көрсетініз. 

4) Тапсырма: саяси жанжалдардың себептері қандай? (график түрінде 

көрсетіңіз). 

5) Тапсырма: «Әлеуметтік қақтығыс», «құқықтық қақтығыстар», 

«саяси қақтығыстар» ұғымдарының ұқсастығы мен айырмашылығын 

көрсетіңіз. 

 

4-МОДУЛЬ. САЯСИ ШЕШІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

10-ТАҚЫРЫП. САЯСИ ШЕШІМДІ ДАЙЫНДАУ: БАЛАМАЛАР 

МЕН ЖОБАЛАРДЫ САРАПТАУ 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Қоғамдық шешім жобаларын әзірлеу. 

2. Саяси шешім жобасының негізгі тұжырымдамасын құру. 

3.«Стандартты», «инновациялық» немесе «түпнұсқа» шешу түрін 

таңдау. 

Әдебиет: 1-6, 8-14, 15, 20-28, 29, 31, 50-52, 53, 58, 67, 72,73, 75-78 
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Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 

1. Мәселелік жағдайды және іріктеу ережелерін талдау, «күн 

тәртібіндегі» мәселелерді қоса алғанда, рәсімдер. 

2. Шешім қабылдайтын тұлғаның әлеуметтік мәселелерін болдырмау 

және ескеру жолдары: бетін қайтару, озық оппозиция, мобилизациялық еңес, 

қате қызығушылық және т.б. 

3. Басымдық шешімдердің императивтік сипаты. 

2-сабақ 

1. Шешімдерді дайындау кезінде шектеулі ресурстардың есебі. 

2. Үлгі боларлық жағдайларға көніл аудару. 

3.Саяси шешімдерге арналған опциялардың күтілетін 

артықшылықтары мен кемшіліктерінің сипаттамасы. Шешімдердің орындалу 

ықтималдығын бағалау және олардың артықшылықтарын өлшеу. 

Сабақ түрі - дөңгелек үстел. 
 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1) Тақырып бойынша глоссарий құру. 

2) Өзін-өзі бақылау үшін сұрақтарға жауап беру. 

3) Мақалалардың аналитикалық шолмасын дайындаңыз: 

- Линдблом Ч. Наука «доведения-дел-кое-как-до-конца» // Классики 

теории государственного управления: Американская школа / Под ред. Д. 

Шафритца, А. Хайда. М., 2003. С. 254-269. 

- Kelly R., Palumbo D. Theories of Policy Making // Еncyclopedia of Gov-

ernment and Politics. Vol. 2/Ed. M. Hawkesworth, M. Kogan. London-New York, 

1992. P. 643-653. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1.«Нобельдік есептерді ұсыну - саясат пен басқару шешімдерін 

қабылдауды талдау үшін негізгі әдістемелік тәсілдерді және 

тұжырымдамалық модельдерді негіздеу» тақырып бойынша дөңгелек үстелге 

дайындалу. 

2.Саяси науқанның саяси мақсаттары әрқашанда моральды 

емес.(Мысалы лобизм әрекетері). Дегенмен, кейде саяси мақсаттың тар 

топтық сипатына қарамастан, оны түсіндіруде ешқандай мағынасыздық 

болмауы үшін, оны ең жоғары дәлдікпен тұжырымдау керек. Ұсынылған 

саяси науқандарда саяси мақсаттарға қатысты нұсқауларыңызды ұсыныңыз. 

 

11-ТАҚЫРЫП. САЯСАТТА ОҢТАЙЛЫ ШЕШІМДІ ТАҢДАУ: 

РАЦИОНАЛДЫ КРИТЕРИЙЛЕР ЖӘНЕ АНЫҚТАМАЛАР 
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ПРОЦЕДУРАСЫ 

Дәріс жоспары (1сағат) 

1. Шешімдердің негізгі түрлері: жеке, топтық және жаппай. 

2. Қажетті шешім таңдаудағы тиімділік параметрлері. 

3. Оңтайлы таңдау процесінің соңғы кезеңі ретінде бір шешімнің 

заңдылығын анықтау. 

Әдебиет: 1-6, 8-14, 15, 20-28, 29, 31, 50-52, 53, 58, 67, 72-78 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 

1.Жеке таңдау, оның ұтымды критерийлері: пессимизм, оптимизм, 

максималды орташа жеңіс, Гурвиц критерийі. 

2.Шешім қабылдайтын адамға қысым көрсетудің институционалдық 

емес факторлары. 

3. Саясатта топтық (алқалық) таңдаудың ерекшелігі, оның ұтымды 

принциптері: дауыс көпшілігі, Курно қағидаты, Парето принципі, 

Эджоуртың құрамдастыру принципі. 

2-сабақ 

1.Саяси ақпараттың жетіспеушілік жағдайында шешімді көп 

критерийлік таңдау әдісі. 

2.Сайлау және референдум, массалық шешімдердің түрлері ретінде. 

3.«Қоғамдық таңдау» массалық шешімдерді әзірлеу мен анықтаудың 

үлгісі ретінде. 

Сабақ түрі – дәстүрлі. 
 

 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1. Тақырып бойынша глоссарий құру. 

2. Өзін-өзі бақылау үшін сұрақтарға жауап беру. 

3. «Саяси шешімдерді - ғылым, өнер және кәсіп ретінде қабылдау» 

атты тақырыпқа академиялық эссе дайындау. 

4.Мақаланың аналитикалық шолмасын дайындаңыз: 

- Birkland T. An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, 

and 

Models of Public Policy Making. N.Y.; L., 2001. P. 3-25. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1) Өзін-өзі бақылау үшін сұрақтар: 

1. Саяси шешімдердің мазмұны мүдделер формулаларын, қоршаған 

орта факторларын және мақсаттар ағашын қалай ескереді? 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D0%B9/
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2. Саяси шешімдер қабылдауда білім, құндылықтар мен эмоциялар 

қандай роль атқарады? 

3. Ұйымдық иерархияның ерекшеліктері саяси шешімдер қабылдау 

тәртібіне қалай әсер етеді? 

4. Оңтайлы саяси шешімді жүзеге асыруға не ықпал етеді? 

2) «Саяси шешім қабылдаудың тұжырымдамалық үлгілері», «Саяси 

шешім қабылдау процесі: циклдар, фазалар және операциялар»,  «Нәтижелер 

мен саяси шешімдердің салдарын бағалау: принциптері мен әдістері» атты 

тақырыптарға рефераттарды қорғау. 

3) Шешім теориясында нормативтік тәсілдің мүмкіндіктерін мен 

шектеулерін көрсетіңіз. 

4) Саяси шешімдер қабылдаудың синтетикалық үлгілері. 

 

12-ТАҚЫРЫП. ҚОҒАМДЫҚ ШЕШІМДЕРДІ ЖЫЛЖЫТУ 

ЖӘНЕ ОҚШАУЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

Дәріс жоспары (1сағат) 

1. Үкімет шешімдерін қабылдау және мемлекеттік ресурстарды реттеу 

механизмі. 

2. Саяси шешім лоббистік объект ретінде. 

3. Лоббистік қызметті реттеудің құқықтық тетіктері. 

Әдебиет: 1-6, 8-14, 15, 20-28, 29, 31, 50-52, 53, 58, 67, 72,73, 75-78 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 

1.Қоғамның ұжымдық ресурстарын бөлудегі шешімдерді қабылдау 

орталықтарының рөлі. 

2.Шешім қабылдау орталығының иерархиялық деңгейі: билік 

аймақтары және ресурстарды бақылау. 

3. Әртүрлі қызығушылық топтар арасында олардың қызмет деңгейіне 

және қысым дәрежесіне байланысты әлеуметтік ресурстардың біркелкі 

бөлінбеуі. 

2-сабақ 

1.Лоббирлеу орталықтарына және шешім қабылдаушыларына 

әлеуметтік топтардың қысым көрсету тәсілі ретінде. 

2.Қысым көрсету топтары:олардың түрлері, әсер ету саласын 

жұмылдыру әлеуеті. 

3.Институттық «ойын ережелері» және лоббистік рәсім. 

Сабақ түрі - кеңейтілген әңгіме. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1. Тақырып бойынша глоссарий құру. 
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2. Өзін-өзі бақылау үшін сұрақтарға жауап беру. 

3. «Саяси шешімдерді дайындау, қабылдау және енгізу процесі: 

фазалар мен циклдар», «Үкімет шешімдерін қабылдау үдерістерінің 

тиімділігін арттыру жолдары», «Шетелдік мекемелерде және халықаралық 

ұйымдарда лоббистік қызметтің ерекшеліктері», «Сыртқы саясат және 

халықаралық лоббизм» атты тақырыптарға презентацияларды қорғау. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1) Өзін-өзі бақылау үшін сұрақтар: 

1. Ресурстарды бөлу кезіндегі шешім қабылдау орталықтарының рөлі 

қандай? 

2.Лоббистік қызметтің оң және теріс аспектілерін көрсетіңіз? 

3.Әр түрлі мүдделі топтар арасында әлеуметтік ресурстардың біркелкі 

бөлінбеуінің себептері қандай? 

2) Мемлекеттік шешім қабылдау жүйесі және лоббистік технологияны 

графикалық түрде елестетіп көріңіз: «Кіру нүктелерін», байланыс арналарын, 

қысым әдістерін анықтау. 

3) Лоббистік науқан жоспарын дайындаңыз. 

4) Келесі сұрақтар бойынша талқылауға дайындалу. 

- Қазақстанда лоббизмнің ерекшеліктері; 

- Атқарушы және заң шығарушы билік органдарының шешім 

қабылдау үдерістерінде лоббирлеудің орны мен рөлі; 

- Сыбайлас жемқорлықтың саяси шешімдерді дайындау мен қабылдау 

процесіне әсері. 

 

 

 

13-ТАҚЫРЫП. САЙЛАУ НАУҚАНЫН СТРАТЕГИЯЛЫҚ 

ЖОСПАРЛАУЫ 

Дәріс жоспары (1сағат) 

1.Сайлау науқанын стратегиялық жоспарлау процесі. 

2.Ф. Гоулдтың стратегиялық жоспарлауы. 

3. Сайлау стратегияларын жіктеу тәсілдерінің нұсқалары 

Әдебиет: 1-6, 8-14, 15, 20-28, 29, 31, 50-52, 53, 58, 67, 72,73, 75-78 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 

1.Стратегия үміткердің және оның командасының басты бағыты, 

сайлау науқанының мақсаттарына қол жеткізу әдістері мен тәсілдері. 

2. Сайлау нарықты сегменттеу. М.Нуару науқанның мақсатты 

топтары. 

3.Науқаның мәселесін анықтау: «аукцион» және «трансфер» 
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стратегиясы. 

2-сабақ 

1.Науқанды тактикалық жоспарлау. 

2.Саяси уақытты басқару. 

3. Саяси уақытты ұйымдастыру стратегиясы (О.Куликов, Г.Шипилов): 

стратегиясы», «жылдам финал стратегиясы», «крейсерлік стратегия», «тарақ 

стратегиясы». 

Сабақ түрі – дәстүрлі. 
 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1. Тақырып бойынша глоссарий құру. 

2. Өзін-өзі бақылау үшін сұрақтарға жауап беру. 

3.Презентацияларды дайындау. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1) Өзін-өзі бақылау үшін сұрақтар: 

1. Ресурстарды бөлу кезіндегі шешім қабылдау орталықтары қандай 

рөл атқарады? 

2.Сайлау науқанының стратегиялық жоспарлауына қандай 

компоненттер кіреді? 

3. Сайлау науқанының стратегиясын жоспарлаудың негізгі 

принциптері қандай? 

4. Сайлау науқанының негізгі мақсаттарын анықтаныз. 

2) «Науқаның стратегиялық жоспарлауындағы хабардың және 

ұранның рөлі»,  «Әлеуметтік, саяси және имидждік стратегия» атты 

тақырыптарға презентацияларды қорғау. 

3) Сайлау штабының құрылымын дайынданыз. Штаб қызметкерлердің 

негізгі міндеттерін сипаттаңыз. 

4) Сайлау науқанды өткізу үшін сайлау округінің сайлау картасын 

жасау керек. Бұл картаға қандай деректер қосылуы керек? 

 

5-МОДУЛЬ. САЯСИ КЕҢЕС БЕРУ 
 

14-ТАҚЫРЫП. САЯСИ БАСҚАРУДАҒЫ САЯСИ КЕҢЕС БЕРУ 
Дәріс жоспары (1сағат) 

1. Саяси кенестің түсінігі және түрлері (саяси консалтинг). 

2.Саясат және саяси кеңесшілер: өзара тиімді әрекеттесу мәселелері. 

3. Саяси консультацияға маркетингтік көзқарас. 

Әдебиет: 1-6, 8-14, 15, 20-28, 29, 31, 50-52, 53, 58, 67, 72,73, 75-78 
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Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 

1. Саяси кеңестың тұжырымдамалық аппараты. 

2. Саяси к кеңестың формалары мен бағыттары. 

3. Саяси кеңес беру үшін кәсіби этикалық талаптар. 

 

2-сабақ 

1. Саяси кеңестың негізгі принциптері. 

2. Консалтингтік топтың негізгі қызметі. 

3. Фирманың бедел абыройы. Саяси консультациялық қызметтерді 

жарнамалау. 

Сабақ түрі – дәстүрлі. 
 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1. Тақырып бойынша глоссарий құру. 

2. Өзін-өзі бақылау үшін сұрақтарға жауап беру. 

3.«Саяси менеджмент және этикалық мәселелер», «Саяси 

кеңесшілердің кәсібилігі мен біліктілігі», «Саяси кеңесшінің саяси кеңес 

берудегі рөлі» атты тақырыптарға академиялық эссе дайындау. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1) Өзін-өзі бақылау үшін сұрақтар: 

1. «Саяси кеңес беру», «саяси кеңесші» ұғымдарын анықтаңыз. 

2. Қазіргі саяси консалтингтің пайда болуына қандай әлеуметтік-

экономикалық және саяси жағдайлар ықпал етті? 

3. Саяси кеңесшінің кәсібилігі мен этикалық нормаларының негізгі 

критерийлері қандай? 

2) «саяси кеңес беру» терминін анықтаңыз. 

3) Қазіргі заманғы саяси кеңес берудің ұйымдық формаларын 

көрсетініз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұсынылған әдебиеттер тізімі 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB/
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Негізгі әдебиет 

 

1.Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы, 1995. 

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 ма-

мыр 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.«Мемлекет басшысының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласы, 12 сәуір 2017. 

7.Пушкарева Г.В. Политический менеджмент. Учебник и практикум. 

М: ЮРАЙТ, 2016. – 366с. 

8.Жуков В.И. Политический менеджмент. Учебник Под общ. ред. В. 

И. Жукова, А. В. Карпова, Л. Г. Лаптева, О. Ф. Шаброва. — М.: Изд-во Ин-

ститута психотерапии, 2014. 

9.Политология. Учебник для вузов / Под ред. В.А.Ачкасова, В.А. Гу-

торова. М., 2010. 

10.Теория и методы в современной политической науке. Под ред. Лар-

сена С.У. М.: РОССПЭН, 2016. - 751с. 
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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. Қазіргі қоғамдағы басқару. 

2. Саяси менеджмент: тұжырымдаманың мазмұны туралы пікірталас. 

3. Саяси басқарудың теориялық аспектілері. 

4. Басқарудағы өткен ойшылдардың пікірлері: Конфуций, Платон, 

Аристотель, Катон, Н.Макиавелли. 

5. Қазіргі заманғы басқару ғылымының қалыптасуының негізгі 

кезеңдері мен тәсілдері. 

6. Арнайы саяси жағдайды тану процесін ұйымдастыру. 

7.  Қазіргі қоғамдағы саяси басқарудың орны мен рөлі. 

8. Саяси менеджменттің саяси басқару және саяси PR арқылы өзара 

байланысы. 

9. Саяси менеджмент мамандық ретінде. (Самюэль Адамс, Чикаго 

мектебі, Ф. Рузвельт, Д. Эйзенхауэр, Т. Ривс, М. Бонгран и т.б.). 

10.  Саяси басқарудағы кәсіби қызмет. 

11. Саяси менеджмент және саяси маркетинг. 

12. Саяси басқару теориясы. 

13. «Ғылыми менеджмент мектебі» (Ф.Тейлор, Л.Гилберт, Г.Гантт). 

Ф.Тейлор жүйесі. 
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14. «Классикалық» немесе «Басқарудың әкімшілік мектебі» (А.Файоль, 

Л. Урвик). 

15. Кеңес мектебі (В.Афанасьев, Д.Гвишиани, В.Глушков, Н.Моисеев, 

И.Новик). 

16. Саяси менеджердің әдістемелік құралдары. 

17. Саяси технологиялардың ерекшеліктері, технологиялар түрлері. 

18. Саяси үдерістерді мемлекеттік реттеу механизмдері. 

19. Саяси технологиялар ұғымы, олардың ерекшелігі. 

20. Саяси технологиялар ғылымы, өнер және кәсіби қызмет түрі. 

21. Саяси басқарудың заманауи жүйесіндегі саяси процестерді басқару 

орны. 

22.  Мемлекет саяси процестерді басқаруда. 

23. Сайлау үдерісін мемлекеттік реттеу. 

24. Саяси саладағы басқару тетігінің ерекшелігі. 

25. Саяси мінез-құлықты ынталандырудың негізгі бағыттары(А.Маслоу, 

Л.Росс, Р.Нисбетт). 

26. Саяси менеджменте манипуляциялау. 

27. Жеке тұлғаны ынталандыру және оның саяси басқарудағы маңызы. 

28. А. Маслоудың мұқтаждықтар теориясы. Жеке тұлғаның 

диспозикалық теориясы. Рационалды таңдау теориясы. Саяси әрекеттің 

ынталандырудың когнитивті моделі. 

29. Мотивациялық үдерістерді басқару - мотивациялық салаға әсер ету. 

Саяси менеджменттегі мотивациялық үдерістерді басқарудағы 

міндеттер. 

30. Манипуляция: тұжырымдама, нысандар, объектер мен субъектер. 

31. Саясат-манипулятордың қасиеттері. Манипуляцияға бейім адамның 

түрі. Манипуляция құрбандары. «Психологиялық қаптай» термині. 

32. Саяси процестегі манипуляцияның орны. Манипуляциялық әдістер 

мен айла-әрекетер. 

33. Саяси науқандағы басқару қатынастары. 

34. Саяси науқанның моделі. 

35. Саяси өзара әрекеттесу моделі. 

36. Саяси науқанның сыртқы ортасы. 

37. Саяси науқанның енгізу факторлары. 

38. Саяси науқандағы басқару субъектісі. 

39. Сайлау штабының құрылымы. Басқару нысаны. Басқару 

субъектісінің қолдау дәрежесі. 

40. Саяси науқан барысында субъект пен басқару объектісінің өзара 

әрекеттесу моделі. 

41. Мотивация процесін жандандыру формалары. 

42. БАҚ байланыс арнасы ретінде. 

43. Саяси науқандардағы интернет-технологиялар. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0-%D3%99%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82/
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44. Саяси жарнама тұжырымдамасы және түрлері. 

45. Бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс істеу технологиялары. 

46. Саяси кампанияның баспасөз қызметі. 

47. Ғаламтор кеңістігі 

48. Веб-сайтты құру. Блог саласының және әлеуметтік желілердің 

мүмкіндіктерін пайдалану. 

49. Саяси науқандағы жарнамалық топтың қызметі. 

50. Жарнамалық науқанды ұйымдастыру қағидалары. 

51. Тікелей байланыс - саяси науқандағы байланыс арнасы ретінде. 

52. Байланыстың психологиялық әсері. 

53. Көпшілік шаралардың түрлері мен функциялары. Көпшілік мінез-

құлық психологиясы. 

54. Саяси науқандарда байланыс технологиясының негіздері. 

55. Қол жинау. Қоғамдық қабылдау бөлмелері. 

56. «Есіктен есікке» үгітті. 

57. Халықпен саясаткерлердің кездесулері. 

58. Көпшілік іс-шараларды ұйымдастырудың негізгі принциптері. 

59. Митинтер мен бұқаралық шерулерді ұйымдастыру технологиялары. 

Саяси науқандардағы Флэшмоб. 

60.  Саяси науқан және құрылымдау процестері. 

61. Саяси науқандардағы тәуекелдер, олардың түрлері. 

62. Саяси науқандардағы дағдарыстық жағдайлар. 

63. Ішкі құрылымдау процестерін басқару технологиялары. 

64. Әкімшілік ықпал ету объектісінің сегменттеуі. Мақсатты топтық 

іріктеудің негізгі принциптері. 

65. Ақпаратты «ілініп тұруы» тәуекелдері. Қаржылық қауіпсіздіктің 

тәуекелдері. 

66. Ұ станымды саясат тұлғасымен байланысты тәуекелдер. Топтық 

тәуекелдер. 

67. Ұ станымды саясаткердің имиджін қорғауға арналған технологиялар 

68. Ақпаратты қорғау - саяси науқандағы тәуекелдерді барынша азайту 

тәсілі. 

 

2 шептік бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 

 

1. Саяси жанжалдың мәні мен көздері. 

2. Келіссөздер саяси қақтығыстарды шешудің негізгі құралы ретінде. 

3. Келіссөздер тактикасы. 

4. Жанжалдың негізгі кезеңдерінде басқару субъектінің міндетері. 

5. Келіссөздердің функциялары. 

6. Келіссөздер жүргізу стратегиясы: мәселені шешу үшін әріптеспен 

келіссөздер мен бірлескен іздестіру. 
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7. Келіссөздердің негізгі тактикасы: серіктеске қысым жасау, бастапқы 

талаптарды асып түсіру. 

8. Өз жағдайында жалған акценттерді орналастыру. 

9. Дауларды шешу. 

10. Келіссөз процесінің кезеңдері. 

11. Келіссөзді дайындау және жүргізу технологиясы. 

12. Дәнекерліктің мәні және оның түрлері. Дәнекерліктің кезеңдері. 

13. Келіссөз процесінің пікірталас сатысының ерекшеліктері. 

14. Келіссөздерде ұлттық және жеке стильдердің рөлі. 

15. Келіссөз процесінің нәтижелерін тіркеу. 

16. Дәнекерлік қызметтің технологиясы.  

17. Халықаралық саяси тәжірибедегі дәнекерлік. 

18. Дәнекерліктегі тиімділіктің көрсеткіштері. 

19. Қоғамдық шешім жобаларын әзірлеу. 

20. Саяси шешім жобасының негізгі тұжырымдамасын құру. 

21. Стандартты», «инновациялық» немесе «түпнұсқа» түрін таңдау. 

22. Мәселелік жағдайды және іріктеу ережелерін талдау, «күн тәртібіндегі» 

мәселелерді қоса алғанда, рәсімдер. 

23. Шешім қабылдайтын тұлғаның әлеуметтік мәселелерін болдырмау және 

ескеру жолдары: бетін қайтару, озық оппозиция, мобилизациялық еңес, 

қате қызығушылық және т.б. 

24. Басымдық шешімдердің императивтік сипаты. 

25. Шешімдерді дайындау кезінде шектеулі ресурстардың есебі. 

26. Үлгі боларлық жағдайларға көніл аудару. 

27. Саяси шешімдерге арналған опциялардың күтілетін артықшылықтары 

мен кемшіліктерінің сипаттамасы. Шешімдердің орындалу 

ықтималдығын бағалау және олардың артықшылықтарын өлшеу 

28. Шешімдердің негізгі түрлері: жеке, топтық және жаппай. 

29. Қажетті шешім таңдаудағы тиімділік параметрлері. 

30. Оңтайлы таңдау процесінің соңғы кезеңі ретінде бір шешімнің 

заңдылығын анықтау. 

31. Жеке таңдау, оның ұтымды критерийлері: пессимизм, оптимизм, 

максималды орташа жеңіс, Гурвиц критерийі. 

32. Шешім қабылдайтын адамға қысым көрсетудің институционалдық емес 

факторлары. 

33. Саясатта топтық (алқалық) таңдаудың ерекшелігі, оның ұтымды 

принциптері: дауыс көпшілігі, Курно қағидаты, Парето принципі, 

Эджоуртың құрамдастыру принципі. 

34. Саяси ақпараттың жетіспеушілік жағдайында шешімді көп критерийлік 

таңдау әдісі. 

35. Сайлау және референдум, массалық шешімдердің түрлері ретінде. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D0%B9/
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36. «Қоғамдық таңдау» массалық шешімдерді әзірлеу мен анықтаудың үлгісі 

ретінде. 

37. Үкімет шешімдерін қабылдау және мемлекеттік ресурстарды реттеу 

механизмі 

38. Саяси шешім лоббистік объект ретінде 

39. Лоббистік қызметті реттеудің құқықтық тетіктері 

40. Қоғамның ұжымдық ресурстарын бөлудегі шешімдерді қабылдау 

орталықтарының рөлі 

41. Шешім қабылдау орталығының иерархиялық деңгейі: билік аймақтары 

және ресурстарды бақылау 

42. Әртүрлі қызығушылық топтар арасында олардың қызмет деңгейіне және 

қысым дәрежесіне байланысты әлеуметтік ресурстардың біркелкі 

бөлінбеуі. 

43. Лоббирлеу орталықтарына және шешім қабылдаушыларына әлеуметтік 

топтардың қысым көрсету тәсілі ретінде. 

44. Қысым көрсету топтары:олардың түрлері, әсер ету саласын жұмылдыру 

әлеуеті. 

45. Институттық «ойын ережелері» және лоббистік рәсім. 

46. Сайлау науқанын стратегиялық жоспарлау процесі. 

47. Ф. Гоулдтың стратегиялық жоспарлауы. 

48. Сайлау стратегияларын жіктеу тәсілдерінің нұсқалары 

49. Стратегия үміткердің және оның командасының басты бағыты, сайлау 

науқанының мақсаттарына қол жеткізу әдістері мен тәсілдері. 

50. Сайлау нарықты сегменттеу. М.Нуару науқанның мақсатты топтары. 

51. Науқаның мәселесін анықтау: «аукцион» және «трансфер» стратегиясы. 

52. Науқанды тактикалық жоспарлау. 

53. Саяси уақытты басқару. 

54. Саяси уақытты ұйымдастыру стратегиясы (О.Куликов, Г.Шипилов): 

стратегиясы», «жылдам финал стратегиясы», «крейсерлік стратегия», 

«тарақ стратегиясы». 

55. Саяси кенестің түсінігі және түрлері (саяси консалтинг). 

56. Саясат және саяси кеңесшілер: өзара тиімді әрекеттесу мәселелері. 

57. Саяси консультацияға маркетингтік көзқарас. 

58. Саяси кеңестың тұжырымдамалық аппараты. 

59. Саяси к кеңестың формалары мен бағыттары. 

60. Саяси кеңес беру үшін кәсіби этикалық талаптар. 

61. Саяси кеңестың негізгі принциптері. 

62. Консалтингтік топтың негізгі қызметі. 

63. Фирманың бедел абыройы. Саяси консультациялық қызметтерді 

жарнамалау. 

 

Аралық бақылау үшін бағалау құралдары 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB/
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Емтиханға дайындық үшін сұрақтар 

 

1.Қазіргі қоғамдағы басқару. 

2.Саяси менеджмент: тұжырымдаманың мазмұны туралы пікірталас. 

3.Саяси басқарудың теориялық аспектілері. 

4.Басқарудағы өткен ойшылдардың пікірлері: Конфуций, Платон, 

Аристотель, Катон, Н.Макиавелли. 

5.Қазіргі заманғы басқару ғылымының қалыптасуының негізгі 

кезеңдері мен тәсілдері. 

6.Арнайы саяси жағдайды тану процесін ұйымдастыру. 

7. Қазіргі қоғамдағы саяси басқарудың орны мен рөлі. 

8.Саяси менеджменттің саяси басқару және саяси PR арқылы өзара 

байланысы. 

9.Саяси менеджмент мамандық ретінде. (Самюэль Адамс, Чикаго 

мектебі, Ф. Рузвельт, Д. Эйзенхауэр, Т. Ривс, М. Бонгран и т.б.). 

10.Саяси басқарудағы кәсіби қызмет. 

11.Саяси менеджмент және саяси маркетинг. 

12.Саяси басқару теориясы. 

13.«Ғылыми менеджмент мектебі» (Ф.Тейлор, Л.Гилберт, Г.Гантт). 

Ф.Тейлор жүйесі. 

14.«Классикалық» немесе «Басқарудың әкімшілік мектебі» (А.Файоль, 

Л. Урвик). 

15.Кеңес мектебі (В.Афанасьев, Д.Гвишиани, В.Глушков, Н.Моисеев, 

И.Новик). 

16.Саяси менеджердің әдістемелік құралдары. 

17.Саяси технологиялардың ерекшеліктері, технологиялар түрлері. 

18.Саяси үдерістерді мемлекеттік реттеу механизмдері. 

19.Саяси технологиялар ұғымы, олардың ерекшелігі. 

20.Саяси технологиялар ғылымы, өнер және кәсіби қызмет түрі. 

21.Саяси басқарудың заманауи жүйесіндегі саяси процестерді басқару 

орны. 

22. Мемлекет саяси процестерді басқаруда. 

23.Сайлау үдерісін мемлекеттік реттеу. 

24.Саяси саладағы басқару тетігінің ерекшелігі. 

25.Саяси мінез-құлықты ынталандырудың негізгі 

бағыттары(А.Маслоу, Л.Росс, Р.Нисбетт). 

26.Саяси менеджменте манипуляциялау. 

27.Жеке тұлғаны ынталандыру және оның саяси басқарудағы маңызы. 

28.А. Маслоудың мұқтаждықтар теориясы. Жеке тұлғаның 

диспозикалық теориясы. Рационалды таңдау теориясы. Саяси әрекеттің 

ынталандырудың когнитивті моделі. 
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29.Мотивациялық үдерістерді басқару - мотивациялық салаға әсер ету. 

Саяси менеджменттегі мотивациялық үдерістерді басқарудағы міндеттер. 

30.Манипуляция: тұжырымдама, нысандар, объектер мен субъектер. 

31.Саясат-манипулятордың қасиеттері. Манипуляцияға бейім адамның 

түрі. Манипуляция құрбандары. «Психологиялық қаптай» термині. 

32.Саяси процестегі манипуляцияның орны. Манипуляциялық әдістер 

мен айла-әрекетер. 

33.Саяси науқандағы басқару қатынастары. 

34.Саяси науқанның моделі. 

35.Саяси өзара әрекеттесу моделі. 

36.Саяси науқанның сыртқы ортасы. 

37.Саяси науқанның енгізу факторлары. 

38.Саяси науқандағы басқару субъектісі. 

39.Сайлау штабының құрылымы. Басқару нысаны. Басқару 

субъектісінің қолдау дәрежесі. 

40.Саяси науқан барысында субъект пен басқару объектісінің өзара 

әрекеттесу моделі. 

41.Мотивация процесін жандандыру формалары. 

42.БАҚ байланыс арнасы ретінде. 

43.Саяси науқандардағы интернет-технологиялар. 

44.Саяси жарнама тұжырымдамасы және түрлері. 

45.Бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс істеу технологиялары. 

46.Саяси кампанияның баспасөз қызметі. 

47.Ғаламтор кеңістігі 

48.Веб-сайтты құру. Блог саласының және әлеуметтік желілердің 

мүмкіндіктерін пайдалану. 

49.Саяси науқандағы жарнамалық топтың қызметі. 

50.Жарнамалық науқанды ұйымдастыру қағидалары. 

51.Тікелей байланыс - саяси науқандағы байланыс арнасы ретінде. 

52.Байланыстың психологиялық әсері. 

53.Көпшілік шаралардың түрлері мен функциялары. Көпшілік мінез-

құлық психологиясы. 

54.Саяси науқандарда байланыс технологиясының негіздері. 

55.Қол жинау. Қоғамдық қабылдау бөлмелері. 

56.«Есіктен есікке» үгітті. 

57.Халықпен саясаткерлердің кездесулері. 

58.Көпшілік іс-шараларды ұйымдастырудың негізгі принциптері. 

59.Митинтер мен бұқаралық шерулерді ұйымдастыру технологиялары. 

Саяси науқандардағы Флэшмоб. 

60. Саяси науқан және құрылымдау процестері. 

61.Саяси науқандардағы тәуекелдер, олардың түрлері. 

62.Саяси науқандардағы дағдарыстық жағдайлар. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0-%D3%99%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82/
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63.Ішкі құрылымдау процестерін басқару технологиялары. 

64.Әкімшілік ықпал ету объектісінің сегменттеуі. Мақсатты топтық 

іріктеудің негізгі принциптері. 

65.Ақпаратты «ілініп тұруы» тәуекелдері. Қаржылық қауіпсіздіктің 

тәуекелдері. 

66.Ұстанымды саясат тұлғасымен байланысты тәуекелдер. Топтық 

тәуекелдер. 

67.Ұстанымды саясаткердің имиджін қорғауға арналған технологиялар 

68.Ақпаратты қорғау - саяси науқандағы тәуекелдерді барынша азайту 

тәсілі. 

69.Саяси жанжалдың мәні мен көздері. 

70.Келіссөздер саяси қақтығыстарды шешудің негізгі құралы ретінде. 

71.Келіссөздер тактикасы. 

72.Жанжалдың негізгі кезеңдерінде басқару субъектінің міндетері. 

73.Келіссөздердің функциялары. 

74.Келіссөздер жүргізу стратегиясы: мәселені шешу үшін әріптеспен 

келіссөздер мен бірлескен іздестіру. 

75.Келіссөздердің негізгі тактикасы: серіктеске қысым жасау, 

бастапқы талаптарды асып түсіру. 

76.Өз жағдайында жалған акценттерді орналастыру. 

77.Дауларды шешу. 

78.Келіссөз процесінің кезеңдері. 

79.Келіссөзді дайындау және жүргізу технологиясы. 

80.Дәнекерліктің мәні және оның түрлері. Дәнекерліктің кезеңдері. 

81.Келіссөз процесінің пікірталас сатысының ерекшеліктері. 

82.Келіссөздерде ұлттық және жеке стильдердің рөлі. 

83.Келіссөз процесінің нәтижелерін тіркеу. 

84.Дәнекерлік қызметтің технологиясы.  

85.Халықаралық саяси тәжірибедегі дәнекерлік. 

86.Дәнекерліктегі тиімділіктің көрсеткіштері. 

87.Қоғамдық шешім жобаларын әзірлеу. 

88.Саяси шешім жобасының негізгі тұжырымдамасын құру. 

89.Стандартты», «инновациялық» немесе «түпнұсқа» түрін таңдау. 

90.Мәселелік жағдайды және іріктеу ережелерін талдау, «күн 

тәртібіндегі» мәселелерді қоса алғанда, рәсімдер. 

91.Шешім қабылдайтын тұлғаның әлеуметтік мәселелерін болдырмау 

және ескеру жолдары: бетін қайтару, озық оппозиция, мобилизациялық еңес, 

қате қызығушылық және т.б. 

92.Басымдық шешімдердің императивтік сипаты. 

93.Шешімдерді дайындау кезінде шектеулі ресурстардың есебі. 

94.Үлгі боларлық жағдайларға көніл аудару. 
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95.Саяси шешімдерге арналған опциялардың күтілетін 

артықшылықтары мен кемшіліктерінің сипаттамасы. Шешімдердің орындалу 

ықтималдығын бағалау және олардың артықшылықтарын өлшеу 

96.Шешімдердің негізгі түрлері: жеке, топтық және жаппай. 

97.Қажетті шешім таңдаудағы тиімділік параметрлері. 

98.Оңтайлы таңдау процесінің соңғы кезеңі ретінде бір шешімнің 

заңдылығын анықтау. 

99.Жеке таңдау, оның ұтымды критерийлері: пессимизм, оптимизм, 

максималды орташа жеңіс, Гурвиц критерийі. 

100.Шешім қабылдайтын адамға қысым көрсетудің институционалдық 

емес факторлары. 

101.Саясатта топтық (алқалық) таңдаудың ерекшелігі, оның ұтымды 

принциптері: дауыс көпшілігі, Курно қағидаты, Парето принципі, 

Эджоуртың құрамдастыру принципі. 

102.Саяси ақпараттың жетіспеушілік жағдайында шешімді көп 

критерийлік таңдау әдісі. 

103.Сайлау және референдум, массалық шешімдердің түрлері ретінде. 

104.«Қоғамдық таңдау» массалық шешімдерді әзірлеу мен 

анықтаудың үлгісі ретінде. 

105.Үкімет шешімдерін қабылдау және мемлекеттік ресурстарды 

реттеу механизмі 

106.Саяси шешім лоббистік объект ретінде 

107.Лоббистік қызметті реттеудің құқықтық тетіктері 

108.Қоғамның ұжымдық ресурстарын бөлудегі шешімдерді қабылдау 

орталықтарының рөлі 

109.Шешім қабылдау орталығының иерархиялық деңгейі: билік 

аймақтары және ресурстарды бақылау 

110.Әртүрлі қызығушылық топтар арасында олардың қызмет 

деңгейіне және қысым дәрежесіне байланысты әлеуметтік ресурстардың 

біркелкі бөлінбеуі. 

111.Лоббирлеу орталықтарына және шешім қабылдаушыларына 

әлеуметтік топтардың қысым көрсету тәсілі ретінде. 

112.Қысым көрсету топтары:олардың түрлері, әсер ету саласын 

жұмылдыру әлеуеті. 

113.Институттық «ойын ережелері» және лоббистік рәсім. 

114.Сайлау науқанын стратегиялық жоспарлау процесі. 

115.Ф. Гоулдтың стратегиялық жоспарлауы. 

116.Сайлау стратегияларын жіктеу тәсілдерінің нұсқалары 

117.Стратегия үміткердің және оның командасының басты бағыты, 

сайлау науқанының мақсаттарына қол жеткізу әдістері мен тәсілдері. 

118.Сайлау нарықты сегменттеу. М.Нуару науқанның мақсатты 

топтары. 
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119.Науқаның мәселесін анықтау: «аукцион» және «трансфер» 

стратегиясы. 

120.Науқанды тактикалық жоспарлау. 

121.Саяси уақытты басқару. 

122.Саяси уақытты ұйымдастыру стратегиясы (О.Куликов, 

Г.Шипилов): стратегиясы», «жылдам финал стратегиясы», «крейсерлік 

стратегия», «тарақ стратегиясы». 

123.Саяси кенестің түсінігі және түрлері (саяси консалтинг). 

124.Саясат және саяси кеңесшілер: өзара тиімді әрекеттесу мәселелері. 

125.Саяси консультацияға маркетингтік көзқарас. 

126.Саяси кеңестың тұжырымдамалық аппараты. 

127.Саяси к кеңестың формалары мен бағыттары. 

128.Саяси кеңес беру үшін кәсіби этикалық талаптар. 

129.Саяси кеңестың негізгі принциптері. 

130.Консалтингтік топтың негізгі қызметі. 

131.Фирманың бедел абыройы. Саяси консультациялық қызметтерді 

жарнамалау. 
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