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Түсініктеме хат 

 

1. Пәннің қысқаша сипаттамасы. 
 
Пәннің мақсаты:  

          Бакалавриат білім алушыларына  Еуропалық Одақтың дипломатиясының тұжырымдамалық 
негізінің толық көрінісін түсінуге және қалыптастыруға бағытталған 

Пәннің міндеттері:  
-       Еуропалық дипломатия туралы көзқарастың эволюциясың қарастыру; 
        - Еуропада интеграциялық процестердің эволюциясы тұрғысынан ЕО дипломатиясының 
пайда болуын зерттеу; 
        - XXI ғасырдағы ЕО дипломатиясының бағыттарын зерттеу және салыстырмалы талдау; 
        - ЕО дипломатиясының өзекті мәселелері туралы студенттерге білім беру. 
 

2. Пререквизиттер:  

Аталған пәнді меңгеру үшін «Халықаралық қатынастар тарихы»                                                               
пәнін   меңгеру барысында игерілген білім мен дағдылар қажет.  
 
Постреквизиттер: Аталған пәнді меңгеру барысында игерілген білім мен дағдылар, тақырыбында 
жаһандану мәселелері қарастырылатын, диплом жұмысын жазу барысында қолданылуы мүмкін. 

 

 

 
3. Оқу жоспарынан көшірме 

Курс - 3 
Семестр - 5 
Кредит саны - 3 
 

 

 

                                     Сабақ түрі Жалпы сағат саны 

Дәріс 30 

Семинар сабақ  15 

БӨЖ 60 

Барлығы 90 
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МОДУЛЬДЕР БОЙЫНША ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ  

 (академиялық сағатта) 

№ 

апталар 

Модульдің және бағдарламалық материалдардың атауы Сағат саны 

 Модуль 1. «ЕО дипломатиясының тұжырымдамалық негіздерін 
қалыптастыру» модулінің атауы 

 

Дәрістер  

1.1 Кіріспе дәріс. Зерттеу тақырыбы, өзектілігі, функциялары, мақсаттары 
мен міндеттері. 

1 

1.2 Еуропалық дипломатияның концептуализациясының идеологиялық негізі. 
XVIII ғасыр. 

1 

1.3 Еуропалық дипломатияның концептуализациясының идеологиялық негізі. 

XIX ғасыр. 

1 

1.4. Еуропалық дипломатияның концептуализациясының идеологиялық 
негіздері. ХХ ғасырдың бірінші жартысы. 

1 

1.5 Еуропалық дипломатияның концептуализациясының идеологиялық негізі. 
ХХ ғасырдың 50-80 жылдарында. 

1 

1.6 Жиырмасыншы ғасырдың 90-шы жылдарындағы геосаяси жағдайлардағы 

ЕО дипломатиясының концептуализациясының міндеттері. 

1 

1.7 ХХ ғасырдың басындағы ЕО дипломатиясының тұжырымдамалық негізі. 1 

Тәжірибелік (семинар) сабақтар  

1.1 Еуропалық дипломатия француз саяси ойында. XVIII-XX ғасыр. 2 

1.2 Еуропалық дипломатия британдық саяси ойда. XVIII-XX ғасыр. 2 

1.3 Еуропалық дипломатия неміс саяси ойында. XVIII-XX ғасыр. 2 

1.4 Еуропалық дипломатия итальяндық саяси ойда. XVIII-XX ғасыр. 2 

1.5 Маастрихт шарты және еуропалық дипломатия. 2 

1.6 Амстердам, Ницца шарттары және еуропалық дипломатия. 2 

1.7 Лиссабон шарты және еуропалық дипломатия. 2 

СӨЖ  

1.1 Француз ойшылдарының интеграция және дипломатия туралы жұмысын 
конспектілеу. 1-2 апта 

10 

1.2 Интеграция және дипломатия туралы британдық ойшылдардың жұмысын 
конспектілеу. 3-4 апта 

10 

1.3 Неміс ойшылдарының интеграция және дипломатия туралы жұмысын 
конспектілеу. 5-6 апта 

10 

1.4 Итальяндық ойшылдардың интеграция және дипломатия туралы 
шығармаларын конспектілеу. 7 апта. 

10 

1 Модуль бойынша барлығы 61 

 Модуль 2. ЕО дипломатиясының әрекеттері.  

Дәрістер  

2.1 ЕО дипломатия институттары: функциялары, міндеттері, жаңа өлшемдері. 1 

2.2 Еуропалық дипломатияның дәстүрлі бағыты - бұл ACT. 1 

2.3 Солтүстік Америка: ЕО дипломатиясының жаңа өлшемдері. 1 

2.4 ЕО-ның еуропалық дипломатиясы: мүмкіндіктері мен қиындықтары. 1 

2.5 ЕО дипломатиясында Латын Америкасы. 1 

2.6 ЕО дипломатиясының «Солтүстік өлшеуі». 1 

2.7 Еуропалық көршілік саясаты. 1 

2.8 ЕО дипломатиясының дамуының нақты тұжырымдамалық мәселелері. 1 

Тәжірибелік (семинар) сабақтар  

2.1 ЕО сыртқы әрекеттер қызметі: құрамы, қызметі, жағдайы. 2 

2.2 ACT аймағына ЕО дипломатиясын қайта қарастыру. 2 

2.3 АҚШ пен Канада: ЕО дипломатиясында орын. 2 
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2.4 Азиядағы ЕО дипломатиясына (Жапония, Қытай, Үндістан) тартылатын 

негізгі бағыттар. 

2 

2.5 Латын Америкасындағы ЕО дипломатиясының дәстүрлі және жаңа 
векторлары. 

2 

2.6 ЕО дипломатиясында Швеция, Дания, Финляндия. 2 

2.7 Еуропалық Одақтың Ресей тарапындағы дипломатиялық күштері. 2 

2.8 Орталық Азия мен Кавказ ЕО дипломатиясының мүдделер аймағында. 2 

СӨЖ  

2.1 Франция дипломатиялық дәстүрлері және ЕО дипломатиясы. Тарихи 
талдау, салыстырмалы талдау. 8-9 апта. 

15 

2.2 Британдық дипломатиялық дәстүрлер мен ЕО дипломатиясы. Талдамалық 
ақпаратты дайындау. 10-11 апта. 

15 

2.3 ЕО дипломатиясында Германияның рөлі. Ғылыми әдебиеттерге 
аннотация. 12-13 апта. 

10 

2.4 Орталық Азиядағы ЕО дипломатиясы. Хронологияны құрастыру. 10 

2 модуль  бойынша барлығы 74 

Барлығы 135 

 

 

4.  Пәннің қысқаша ұйымдастырушылық-әдістемелік сипаттамасы 

Оқу нәтижелерін бақылау түрлері:  
 1 аралық бақылау: Еуропалық ойшылдардың шығармаларын конспектілеу.  
 2 аралық бақылау : Еуропалық дипломатия тарихы бойынша ғылыми әдебиеттерге аннотация 

жасау 
Қорытынды бақылау:  жазбаша емтихан 
  

Курстың саясаты мен процедурасы 
Оқу пәнін оқытудағы оқытушының білім алушыларға қоятын нақты талаптары келесідей: 

машықтық сабақтарға жан-жақты дайындалу, және қатысу. Білім алушының өздік жұмыстарын 
уақытында дайындау, тапсыру. 

 
5. Білім алушылардың оқу нәтижелерін бағалау жүйесі   

Білім алушылардың білімі, шеберлігі, дағдылары келесі жүйе бойынша бағаланады  

Әріптік жүйе 
бойынша баға 

Баллдардың 
сандық эквиваленті 

Пайыздық 
көрсеткіші 

Дәстүрлі жүйе 
бойынша баға 

А 4,0 95-100 Өте жақсы 
А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Жақсы 
В 3,0 80-84 
В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық 
С 2,0 65-69 
С- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

F 0 0-24 
 

 
Аталған бөлімді толтыру барысында білім алушыда алған бағасы туралы нақты түсінігі болуы 

үшін  әрбір бағаға қойылатын талапқа толық сипаттама беру қажет. 1 кестеде бағалау 

критериелерінің үлгісі келтірілген 
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Кесте 1 
Баға Критерий 
  А бағасы Оқытылған материал бойынша терең әрі толық білімді; қарастырылып 

жатқан ұғымдардың, құбылыстар мен заңдылықтардың, теориялардың, 
олардың өзара бйланысының мәнін толық түсінуді көрсете біледі. 
Оқытылған материал негізінде толық әрі дұрыс жауапты құрастыра біледі; 
негізгі ережелерді белгілеп, жауапты нақты мысалдармен және 
деректермен толықтыра алады; қорытындыны жалпылау, дәлелді талдау 
жасай алады. Пәнаралық және пән ішіндегі (бұрын алынған білім 

негізінде) байланыстарды орната біледі. Түсіндіруде шығармашылық 
қабілетін танытады. 
 

 
А- бағасы  Сұрақтың мазмұны бағдарламаның талаптарына сәйкес толық, жүйелі 

түрде баяндай алады. Бағдарламада ұсынылған негізгі және қосымша 
әдебиетті терең игерген, өз ойын жеңіл түрде мазмұндай біледі. 
Талқыланып жатқан мәселеге кең, әрі жан-жақты талдау жасай біледі. 
Елеулі нақты қателердің болмауы. Қорытындысы дәлелді және нақты 
материалға негізделген. Жауап беру кезінде білім алушының өздігінен 
түзетілген, сұраққа байланысты тақырыптан 1-2 жеңіл-желпі 
үйлеспеушілік пен қателердің бар болуы. 

 
В+ бағасы  Оқытылған материалды толық біледі. Оқытылған теориялар негізінде 

толық әрі дұрыс жауаптың болуы; оқытылған материалды баяндауда, 
ұғымдарға анықтама беруде, ғылыми терминдерді қолдануда немесе 

қорытынды жасауда кейбір үйлеспеушілік пен қателердің болуы. Студент 
жіберген қателерін оқытушының көмегімен түзете алады. Жалпы 
оқытылған материалды меңгеріп, нақты мысалдармен дәлелдей алады. 

В бағасы Оқытылған материалдардан негізгі ережелерді өз бетімен атап көрсете 
біледі; негізгі ережелердің мағынасын аша алады, жауабында логикалық, 

жүйелі бірізділік бар. Дәлелдер мен мысалдар негізінде жалпылау, 
қорытынды жасай білу, пән ішіндегі байланыстарды орната білу.  
Практикада алған  білімді, ғылыми терминдерді қолдана білу. Бірақ 
әдебиетпен, оқулықпен жұмыс істеуде жеткілікті дағдысы жоқ. Баяндау 
кезінде кейбір жіберген қателерін оқытушының жетекші сұрақтарына 
жауап беру арқылы өз жауабын түзей алады. 
 

В-  бағасы Жалпы студент берілген сұраққа дұрыс жауап береді, бірақ жауап беру 
үдерісінде маңызды басты деректердің жоқтығы, негізгі материалды 
меңгергенімен, оны саралай талдауда қиналып, мысалдармен нақты 
дәлелдей алмайды. Баяндау кезінде кейбір жіберген қателерін 
оқытушының жетекші сұрақтарына жауап беру арқылы өз жауабын түзей 

алады. 
 

 С+ бағасы Жауабы толық, бірақ жүйелі емес. Жауабында тақырыпқа байланысты 
елеулі ауытқулар бар. Негізгі ұғымдарды анықтауда жіберген қателерін 

түзетуге қиналған жағдайда қойылады.  
С бағасы Студент берілген сұраққа толық жауап бермейді, тақырыптың, негізгі 

ережелердің мағынасын кеңінен аша алмайды. Қосымша сұрақтарға жауап 
бере алмайды 
 

 С-  бағасы Студент берілген сұраққа толық жауап бермейді,  жауабында  негізгі 
ережелерді ерекшелей алмайды, сұрақтың басты идеялары ашылмайды. 
Сөздік қорының жеткіліксіздігі, материалды толық меңгермегендігі 
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байқалады. 

 
 

 D+ бағасы Көптеген маңызды фактілер келтірілмейді, қорытынды жасалмайды; 
фактілер қарастырылып жатқан мәселеге сәйкес келмейді, олар 
салыстырып қарастырылмайды; негізгі мәселені көрсете алмау (қате болса 
да). Көп елеулі қателер бар. Студент жауабында талқыланып жатқан 
мәселенің іргелі, әрі негізгі мәселелермен байланыс түсінігінің жоқтығы. 
Білім алушы оқытушының көмегінен кейін ғана жауабын түзетуі. 

D бағасы Студент нашар жауап береді, тақырыпты толық меңгермеген, 
жауаптарында елеулі қателер байқалады. Қосымша сұрақтарға жауап бере 
алмайды. 

F бағасы Студент өте нашар жауап береді, сұрақтың мағынасын түсінбейді. сөйлеу 
мәнері төмен, көптеген қателер байқалады. Оқытушының жетекші 
сұрақтарын түсінбейді. Оқу материалын меңгермеген жағдайда қойылады. 

* Пәннің мазмұны мен бақылау формаларына байланысты критериелер толықтырылулы 
мүмкін. 
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№ Автор, атауы,  шыққан жылы Ақпарат көзі Бары (дана) 

Кітапханада 
 

Негізгі әдебиеттер 

 Стрежнева М.В., Руденкова Д.Э. 

Европейский Союз: архитектура 
внешней политики. 
– М.: ИМЭМО РАН, 2016. – 135 c. 

  Электронды  

 Европейская интеграция. Учебник 
для вузов. – Под ред. О. Буториной. 

– М., МГИМО. – 2011. 

 - Электронды  

 
Қосымша әдебиет:  

 Внешняя политика и 
международные связи 
Европейского Союза: осмысливая 
роль ЕС в мире / Л. О. Игумнова, 
О. Г. Лекаренко, 
Ю. Г. Агафонов и др.; отв. ред. Л. 

О. Игумнова. Коллективная 
монография. – Иркутск, «Оттиск», 
2018. – 340 с.  

  Электронды  

 Introduction: The Challenges of the 

21-centuries Diplomacy. – Edited by  
A. F. Cooper, J. Heine. – Oxford, 
2013. 

  Электронды  

 


