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             1. Пәннің қысқаша сипаттамасы 
Пән Еуропалық интеграцияның тарихы мен мәнін, сондай-ақ Еуропалық Одақтың 
заңнамасын, институттары мен саясатын жан-жақты және терең зерттеуге мүмкіндік 
береді. Пәнді оқу барысында жеке интеграция теорияларымен және интеграцияның 
соңғы жетістіктерімен танысу жүзеге асырылады - Бірыңғай ішкі нарық, ЭВС, ЕО 
кеңеюі және шығу мәселелері. 
 
Пәннің мақсаты: 
Батыс Еуропадағы интеграциялық процестердің қалыптасуы, оның жетістіктері, 
проблемалары және Батыс Еуропаның даму ерекшеліктерін анықтау. 

 
Пәннің міндеттері: 

 курстың негізгі тұжырымдамалық ережелерін игеру  
  Батыс Еуропадағы интеграциялық процестердің мәнін, олардың дамуына әсер 

ететін факторларды ашу. 
 

2. Пререквизиттер 
  Аталған пәнді меңгеру үшін Еуропа және Америка елдерінің тарихы 
                                                                  (пән(дер) атауы) 
пәннің (пәндердің) меңгеру барысында игерілген білім мен дағдылар қажет.  
 
 Постреквизиттер 
Аталған пәнді меңгеру барысында игерілген білім мен дағдылар келесі пәндерді 

меңгеруге қажет болып табылады Аймақтық үрдістердің саяси анализі  
                                                                  (пән(дер) атауы) 
 

 
 
 

3. Оқу жоспарынан көшірме 
Курс____3______ 
Семестр_______6________ 
Кредит саны________3______ 

 
 

 
Сабақ түрі 

Жалпы сағат саны 

Дәріс 15 
Тәжірибелік сабақ  
Семинар сабақ  30 
Лабораториялық сабақ  
Студиялық сабақ  
БӨЖ 90 
Барлығы 135 
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 (академиялық сағатта) 
№ 

апталар 
Модульдің және бағдарламалық материалдардың атауы Сағат саны 

 
1-5 

Модуль 1. Модуль атауы Кіріспе. Интеграцияның теориялық негіздері  
Дәрістер  

1.1 Кіріспе. Қысқаша мазмұны аймақтық интеграция мәселелерін 
зерттеуден тұрады: негізгі ұғымдар, тарих және теориялық-әдіснамалық 
тәсілдер. Проблемалық дәрістің формасы мен әдістері. 

1 

1.2 Еуропалық жобалар және еуропалық интеграцияның идеологиялық 
алғышарттары. Дәрістің қысқаша мазмұны тарихқа негізделген 
еуропалық интеграцияның алғышарттарын сипаттаудан тұрады. 
Интерактивті дәріс. 

1 

Еуропалық Одақтың даму тарихы. Дәрістің қысқаша мазмұны 
Еуропалық интеграция тарихының негізгі кезеңдерін сипаттаудан 
тұрады. Сабақтың формалары мен әдістері - дәріс-кеңес. 

1 

1.4 Еуропалық еркін сауда қауымдастығы. Дәрістің қысқаша мазмұны 
Еуропалық еркін сауда қауымдастығының қызметі туралы. 
Проблемалық дәріс. 

1 

1.5 Еуропадағы валюталық ынтымақтастық тарихы. Дәрістің қысқаша 
мазмұны Еуропа аймағындағы валюталық ынтымақтастықты орнатуы. 
Сабақтың формалары мен әдістері - интерактивті дәріс. 

1 

Тәжірибелік (семинар) сабақтар  

1.1 Батыс Еуропаның өркениеттік ерекшеліктері. Семинар-пікірсайыс. 2 

1.2 Интеграциялық теориялардың идеологиялық көздері. Семинар - 
«дөңгелек үстел». 

2 

1.3 ЕО институционалдық жүйесі. Оқу формалары мен әдістері - 
теориялық конференция. 

2 

1.4 Экономикалық және валюталық одақтың органдары. Семинар - 
«дөңгелек үстел». 

2 

1.5 Жоба -92. Коллоквиум  2 

БӨЖ  

1.1 Кіріспе. СӨЖ тақырыбы мен міндеттері. Бірінші аптада.  6 

1.2 Глоссарий бойынша тапсырмалар беру. Конспекттерді тексеру. 
Аяқталу мерзімі -3 апта. 

6 

1.3 Жазбаша жұмыс. 4 аптаға дейін жіберу керек. 6 

1.4 Тақырып бойынша мақалаларға аннотация. Мерзімі - 5 апта. 6 

1.5 Интеграция мәселесі бойынша мақалаларға шолу, 5 апта. 6 

Модуль 1 бойынша барлығы 45 
6-10 Модуль 2.  ЕО институционалдық жүйесі  

Дәрістер  

2.1 ЕО-дағы институттар мен шешім қабылдау жүйесі. Дәрістің 
қысқаша мазмұны - ЕО институттарының қызметі, шешім қабылдау 
процедуралары. Сабақтың формалары мен әдістері - проблемалық 
дәріс. 

1 

2.2 ЕЭК заңнамасының негіздері. ЕЭК-тің негізгі құқықтарын 
талдаудағы дәрістің қысқаша мазмұны. Сабақтың формалары мен 
әдістері - Интерактивті және проблемалық дәріс.  

1 

2.3 Лиссабон шарты және ЕО Конституциясының идеясы. Дәрістің 
қысқаша мазмұны Лиссабон шартын және ЕО Конституциясының 
тұжырымдамалық негізін зерттеуден тұрады. Проблемалық дәріс. 

1 

2.4 Қаржы ресурстары мен институттары. Дәрістің қысқаша мазмұны 1 
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және ЕО институттары мен қаржы ресурстарының сипаттаудан тұрады. 
Проблемалық дәріс. 
2.5 Экономикалық және валюталық одақ. Дәрісте экономикалық және 
валюталық одақтың қызметі сипатталады. Проблемалық дәріс. 

1 

Тәжірибелік (семинар) сабақтар  

2.1 ЭВС құрылуы. Семинар - «дөңгелек үстел»  2 

2.2.Экономикалық саясатты үйлестіру. Теориялық конференция түрінде 
семинар өткізу. 

2 

2.3 Жалпы сауда саясаты. Коллоквиум түрінде семинар өткізу. 2 

2.4 Көлік саясаты 2 

2.5 Энергетикалық саясат 2 

БӨЖ  

2.1 Тақырып бойынша ғылыми әдебиеттермен жұмыс. Жазбаша есеп. 
Соңғы мерзімі - 6 апта  

6 

2.2 Рефераттарды тексеру. Тексеру мерзімі 7 апта. 6 

2.3 Сараптама. 8 аптада өткізіледі. 6 

2.4 Мәселе бойынша 2-3 мақаланың аннотациясы. Аяқталу мерзімі - 9 
апта 

6 

2.5 Жазбаша жұмыс. 10 аптада өткізіледі. 6 

Модуль 2 бойынша барлығы 45 
11-15 Модуль 3. Модуль атауы  

Дәрістер  

3.1  Жалпы сыртқы саясат, қауіпсіздік және қорғаныс саясаты. Дәрістің 
қысқаша мазмұны ЕО сыртқы саясатының сипаттамасына, қауіпсіздік 
пен қорғаныс саясатының басым бағыттарын дамытуға байланысты. 
Проблемалық және интерактивті дәріс. 

1 

3.2 Ішкі істер және сот төрелігі саласындағы ынтымақтастық. Дәрістің 
қысқаша мазмұны - бұл құқықтық мәселелер бойынша ынтымақтастық 
талдау болып табылады. Дәріс кеңесі. 

1 

3.3 ЕО тұрақты даму стратегиясы. Дәрістің қысқаша мазмұны 
интеграцияның қауіптері мен қиындықтарын анықтай отырып, тұрақты 
даму стратегиясын жан-жақты талдаудан тұрады. Дәрісті талқылау. 

1 

3.4 Саясат (СПА-ның бірінші тірегі, көлік, экологиялық, энергетика ... 
саясат). Дәрістің қысқаша мазмұны энергетика, қоршаған орта, көлік 
және т.б. сияқты маңызды мәселелер бойынша ЕО қызметін қамту және 
талдау болып табылады. Сабақтың формалары мен әдістері - 
проблемалық дәріс, дәріс-пікірталас, интерактивті дәріс. 

1 

3.5 Халықаралық қатынастар жүйесіндегі ЕО. Шыгыс Еуропадагы 
интеграциялык удicтер. ЕО және Қазақстан. Дәріс ЕО-ның халықаралық 
қатынастар жүйесіндегі рөлі мен орнын көрсетеді. Сондай-ақ олар ЕО 
стратегиялық құжаттарындағы Қазақстанның рөлін қарастырады. 
Проблемалық дәріс, дәрісті талқылау. 

1 

Тәжірибелік (семинар) сабақтар  

3.1 Аймақтық және біріккен саясат. Семинар-теориялық конференция.  2 

3.2 Жалпы сыртқы және қауіпсіздік саясаты (CFSP) Семинар - 
«дөңгелек үстел». 

2 

3.3 ЕО мүше мемлекеттер. Негізін қалаушы мемлекеттер. Семинар- 
мозговой штурм 

2 

3.4 Ұлыбританияның ЕО құрамынан шығуы. Даулар семинары. 2 

3.5 Қазақстан және ЕО. Коллоквиум цехы. 2 
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БӨЖ  

3.1 Мақалаларды талдау (реферат) мерзімі 11 апта. 12 аптада өткізіледі.  6 

3.2 Рефераттарды тексеру. 13 апта. 6 

3.3 Салыстырмалы талдау - пратиум. 6 

3.4 14 аптадағы ауызша баяндама. 6 

3.5 Мақаланың «соңғы» нұсқасының жазбаша жұмысы. Соңғы апта 15 
апта. 

6 

Модуль 3 бойынша барлығы 45 
БАРЛЫҒЫ 135 

 

4. Пәннің қысқаша ұйымдастырушылық-әдістемелік сипаттамасы 

Оқу нәтижелерін бақылау түрлері 
 
Аралық бақылау  1  ауызша 

Аралық бақылау 2  жазбаша 

Қорытынды бақылау экзамен 

(Ағымдағы және аралық бақылау формалары оқытушылармен  анықталынады) 
(Қорытынды бақылау формасы кафедрамен  анықталынады)  

 

Курстың саясаты мен процедурасы 
 

«Батыс Еуропадағы интеграциялық процестер» пәні элективті болып табылады. 
Студенттер үнемі дәріс сабақтарына қатысуға, жазбаша тапсырмаларды уақтылы 
орындауға, курста негізгі тақырыптар бойынша жазбалар жасауға міндетті. Пәнді оқу 
барысында студенттер дереккөздермен және әдебиеттермен өзіндік жұмыс дағдыларын, 
каталогпен жұмыс жасау, эссе, эссе жазу, ғылыми жобалар және басқа ғылыми 
жұмыстар түрлерін игеру керек. 
Сонымен қатар студент міндетті:  
1. «Батыс Еуропадағы интеграциялық процестер» курсын толық меңгеру  
2. экономикалық аймақтық процестер әдістерінің міндеттері мен басымдықтарын 
анықтайтын құжаттармен жұмыс істей білу;  
3. жекелеген елдермен де, халықаралық ұйымдармен де ынтымақтастық формалары 
мен әдістерінің алуан түрлілігін ерекшелеу мүмкіндігі;  
4. экономикалық аймақтық процестерді зерттеу әдістемесінің қалыптасуы мен 
дамуының негізгі кезеңдерін білу;  
5. мерзімді басылымдармен - газет, журналдармен жұмыс жасай білу;  
6. семинарлар мен семинарларға белсенді қатысуы керек;  
7. оқу кезеңінде оқытылатын курс үшін қосымша материал жинау. 

 
Оқу пәнін оқытуда оқытушының білім алушыларға қоятын нақты талаптары 
келтіріледі.  
 
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 
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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 
С 2,0 65-69 Қанағаттанарлық 
С- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 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.  

 
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 
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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 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 критерийлер 
толықтырылулы мүмкін. 

 

6. Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі 
 

Автор, атауы,  шыққан 
жылы 

Ақпарат көзі Бары (дана) 
Кітапханада Кафедрада 

Негізгі әдебиеттер 

1 
Интеграционные процессы в 
Западной Европе: проблемы и 
перспективы 

1.Европейская 
интеграция: современное 
состояние и 

1 экз.  
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перспективы.-Минск.-
ЕГУ.-2001.-334с. 

 
 
 
 
 

 2.Европейская 
интеграция и права 
человека.-
А.,КазНУ,Комлекс,1998.-
191 с. 

2 экз. 2 экз. 

 3.Шемятенков 
В.Г.Европейская 
интеграция.-М, 2003.-
400с. 

 10 экз. 

 4.Дайнеко 
А.Е.Расширение 
Европейского 
Союза:экономические и 
правовые аспекты.-
М.,2004.-355с. 

3 экз.  

 5.Буторина 
О.В.Европейская 
интеграция.-М,2013.-
МГИМО 

Электронный 
ресурс 

 

Қосымша әдебиеттер 
 1.Вайденфельд В. 

Европа от А до Я.-
Рига,2002.-544с. 

  

 2.Бахарева, Нина. 
Владислав Плотников. 
Перспективы 
политической 
интеграции в 
Евразийском регионе в 
контексте региональных 
международных 
процессов.1726-1139, 3 
(51) 18-24, Россия, 
Санкт-Петербург; 
Северо-Западный 
институт управления 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации», 
2013. 

  

 3.Европейский Союз-
ваш сосед.-
Брюссель,Люксембург.-
1995.-51с. 

  

 4.Бахарева, Нина; 
Плотников, Владислав. 
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Перспективы 
политической 
интеграции в 
Евразийском регионе в 
контексте региональных 
международных 
процессов 
Управленческое 
консультирование, 1726-
1139, 3 (51) 18-24, 
Россия, Санкт-
Петербург; 2013 

 

Негізгі әдебиеттер тізіміне негізгі оқулықтар мен құралдар (ереже бойынша, үш-төрт 
атау) кіреді, әлеуметтік-гуманитарлық бағыттағы пәндер бойынша - соңғы 5 жылдағы, басқа 
бағыттар бойынша – соңғы 10 жылдағы. Қосымша әдебиеттер 10 атаудан артық болмауы  
керек. 

 
 

 


