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Пәннің сипаттамасы 

 

Пәнді оқыту мақсаты:  ҚР әкімшілік құқық курсының мақсатты бағыттылығы,  ҚР 

жоғары оқу орындарының студентеріне, келешектегі қызметтік міндеттерін кәсіпқойлық 

деңгейде атқару үшін қажетті комплекстік білім, дағдылық және әдет беру. 

Пәнді зерделеу міндеттері:  

1. студенттерге әкімшілік құқық ғылымының  қағидалары, категориялары мен  

ережелері туралы  терең білім беру;  

2. студенттерге әкімшілік құқық заңдарын дұрыс түсінуге оқыту; олары нақты 

жағдайларға байланысты әкімшілік құқық нормаларын  дұрыс талқылып және қолдану үшін 

дағдылық пен әдетке үйрету;   

3. студенттерге мемлекеттік басқарудың  жүйесімен,  басқарудың әдістері мен 

нысандарын, басқаруда заңдылық пен тәртіпті қамтамасыз ету әдістерімен таныстыру;  

4. студенттерге жекелеген салаларды әкімшілік-құқықтық басқарумен таныстыру. 

Оқытудың нәтижесі: 

А. Әкімшілік құқықтың негізгі түсініктемелерін және институттарын; Қазақстан 

Республикасының 2010-2020 жылдар аралығындағы құқықтық саясат концепциясына сәйкес 

әкімшілік заңнаманың қазіргі жағдайын және даму болашағын білу және түсіну; 

B. Осы пәнді оқу барысында алған білімдерді мемлекеттік басқарудың әр саласында 

қолдана білуі. 

C. Ақпараттық-іздестіру қызметін атқару нәтижесіне сүйене отырып, шығарылатын 

шешімдерді қалыптастыру. 

D. Аудиторияның ерекшелігін ескере отырып ақпаратты әртүрлі нысанда жеткізу 

E. Өз бетінше жұмыс істеу біліктілігін арттыру және тұлғалық және кәсіби өзін-өзі  

жетілдіру қажеттілігін дамыту 

Пререквизиттері: «ҚР Мемлекеттік қызмет және басқару», «ҚР конституциялық 

құқығы». 

Постреквизиттері: «ҚР қылмыстық құқығы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс 

қимыл негіздері» 

Пәннің методологиясы әкімшілік құқықтық реттеудің ерекшеліктерімен және 

мемлекеттік басқару тәсілдерімен айқындалады. Осыған байланысты арнайы білім, біліктілік 

пен дағдыларды қалыптастыруға бағытталған оқыту әдістерін: ситуациялық есептер, топтық 

жобалар әдісі, салыстырмалы талдау әдісі, кейс әдісін пайдалану, бұқаралық ақпарат 

материалдарын қолдану мақсатқа сай болып саналады.  
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Білімді бағалау саясаты мен рәсімдері. 

 

Пән бойынша қорытынды бағалау 1 және 2 шептік бақылау бойынша – 60% және қорытынды 

бақылау бойынша – 40% болып, 100% құрайтын ең жоғары үлгерім көрсеткіштерінің сомасы 

ретінде анықталады, яғни қорытынды бағалау мына формула бойынша анықталады: 

 

Қ% =  Р1+Р2 * 0,6 + Е* 0,4 

         2 

мұндағы: Р1- бірінші рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

 Р2- екінші рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны;   

 Е - емтихан бағасының пайыздық мазмұны. 

 

Пән бойынша курстық жұмыс болған кезде, оның бағасы орташа рейтингке енгізіледі – Р 

орта = (Р1  + Р2 +  курстық жұмыс бойынша алған балл)/3. 

Жоғарыда айтылған формула бойынша қорытынды бағаны дұрыс санау үшін оқып білім 

алушылардың білімін шептік бақылау (рейтинг) бойынша 0-ден 100% –ға дейін бағалау 

қажет. 

Төменде кредиттік технология бойынша оқып білім алушылардың білімін бағалаудың 

көпбалдық әріптік жүйесі беріліп отыр. 

 

Әріп жүйесі 

бойынша бағалау 

Балдардың 

цифрлық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Дәстүлі 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 

 

Оқып білім алушылардың білімін бағалау өлшемдері 

 

«А», «А» («өте жақсы) – егер оқып білім алушы бағдарламадағы материалды терең және 

мықты меңгерсе, оны толық, сабақтастықпен, сауатты және қисынды айтып берсе, 

тапсырманың түрін өзгерткен кезде жауап беруге қиналмаса, алдыға қойыған міндеттерді 

еркін жүзеге асыра алса, қабылданған шешімдерді дұрыс негіздесе, тәжірибелік жұмыстарды 

орындаудың жан жақты  

дағдылары мен тәсілдерін игерген болса, материалдарды қате жіберместен, өздігінен айта 

алып, қорытынды жасай алса; 

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

түрде оның негізгі мәнін айтып бере алса, сұраққа жауап беру кезінде түбегейлі 

дәлсіздіктерге жол бермесе, теориялық ережелерді дұрыс қолдана білсе және тәжірибелік 

тапсырмаларды орындау кезінде қажетті дағдыларға ие болса; 

«С+», «С»,»С-»,»Д+» («қанағаттанарлық») – егер оқып білім алушы материалды ғана 

меңгерсе, дәлсіздіктерге жол берсе, жеткілікті түрде дұрыстап қисынмен айта алмаса, 
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бардарламалық материалды баяндау сабақтастығын бұзса және тәжірибелік тапсырмаларды 

орындау кезінде қиналса; 

«Ғ» («қанағаттанарлықсыз») – егер оқып білім алушы бағдарламалық материалдың 

маңызды бөлігін білмесе, түбегейлі қателіктерге жол берсе, тәжірибелік жұмыстарды үлкен 

қиындықпен орындаса. 

Емтихан бағасын қою процесінде оқытушы осы жоғарыда айтылған өлшемдерді 

басшылыққа алады. 

А-дан А- -ға дейінгі, В- -тен В+  –ке дейінгі, Д-дан С+ –ке дейінгі ауытқу 

амплитудасындағы бағаларды таңдау оқып білім алушының білімі мен біліктілігінің 

жоғарыда берілген өошемдерге сәйкестік дәрежесімен анықталады. 

 

Апелляция рәсімі 

 

Студенттердің апелляциялық өтініштері емтихан болған күні деканаттармен 

қабылданады. факультет деканаты студенттен өтінішті қабылдап, осы өтініш бойынша 

«Лука» АБ-нан пән бойынша орташа рейтингті толтырып,  апелляциялық ведомосты 

дайындайды. студенттердің өтініштері апелляциялық ведомостармен бірге Тіркеу бөліміне 

өткізіледі. Тіркеу бөлімінің қызметкерлері өтініштерді тіркеп, кафедраларға апелляциялық 

комиссиялардың қарауына береді. Кафедра комиссиясы өтініштерді 3 жұмыс күні ішінде 

қарастырады. Апелляция нәтижелері апелляциялық комиссия мүшелерімен ведомостқа және 

хаттамаға енгізіліп, Тіркеу бөліміне АБ-на енгізілу үшін қайтарылады. Апелляция бойынша 

жабылған ведомостар деканатқа қайтарылады. 

Оқу сабағының саясаты: 

 

1 Аудиториялық сабақтарға міндетті түрде қатысу және дәріс, семинар, ТОӨЖ сабақтары 

сұрақтарын талқылау барысында белсенділік таныту; 

2 пән бойынша берілетін тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесін қатаң сақтау; 

3 бақылаудың барлық түрлеріне міндетті түрде қатысу (дәріс және семинар сабақтарын 

бақылау, ТӨЖ тапсырмаларын орындауды бақылау, аралақ бақылау, қорытынды бақылау); 

4 себепті қатыспаған сабақтарын (медициналық анықтама қағазы негізінде немесе 

деканаттың босатуымен) ғана толық көлемде және силлабусқа сәйкес қайта тапсыра алады; 

5 тәлімгер  оқу тәртібін сақтауы, сабақ барысында ұялы телефонын сөндіруі, сабаққа 

кешікпеуі, іскер киім үлгісін ұстануы қажет. 
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2. Пән бағдарламасы 

 

2.1-кесте. Сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі 

 

 
Тақырыптар  атауы 

 

Лекци

я 

сабағы 

Семина

р 

сабағы  

ТОӨЖ ТӨ

Ж 

1 модуль. Әкімшілік құқық курсына кіріспе. Әкімшілік құқықтың субьектілері 

1.  Әкімшілік құқықтың пәні мен әдістері 1 1 1 3 

2.  Азаматтардың әкімшілік кұкықтык мәртебесі 1 1 1 3 

3.  Аткарушы билік органдарының әкімшілік-

кұкықтық мәртебесі 

1 1 1 3 

4.  Мемлекеттік қызметшілердің әкімшілік-

кұқықтық мәртебесі 

1 1 1 3 

5.  Кәсіпорындар мен мекемелердің, 

ұйымдардың әкімшілік-құқықтық мәртебесі 

1 1 1 3 

2 модуль. Әкімшілік құқықтық нысандар мен әдістер  

6.  Аткарушы билікті жүзеге асырудың 

әкімшілік-құқықтық нысандары 

1 1 1 3 

7.  Атқарушы билікті жүзеге асырудың 

әкімшілік-құқықтық әдістері 

1 1 1 3 

8.  Әкімшілік мәжбүрлеу 1 1 1 3 

 

3 модуль  Әкімшілік жауапкершілік және әкімшілік процессуалдық қызмет 

9.  Әкімшілік-құқықтык режимдер 1 1 1 3 

10.  Әкімшілік жауапкершілік 1 1 1 3 

11.  Әкімшілік процессуалдық қызмет 1 1 1 3 

4 модуль Мемлекеттік басқару аясындағы заңдылық және әкімшілік құқықтық 

реттеу салалары 

12.  Мемлекеттік басқару аясындағы заңдылықты 

бақылау және кадағалау 

1 1 1 3 

13.  Экономика аясын әкімшілік құқықтык реттеу 1 1 1 3 

14.  Әлеуметтік-мәдени саланы әкімшілік-

құқықтық реттеу 

1 1 1 3 

15.  Әкімшілік-саяси саланы әкімшілік-құқықтық 

реттеу 

1 1 1 3 

16.  Кеден ісін ұйымдастырудың әкімшілік-

құқықтық негіздері 

1    

 Барлығы : 15 15 15 45 

 

 

3. Студенттердің білімін, біліктерін, дағдыларын бағалау саясаты мен тәртіптері 

 

3.1-кесте. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 
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Бақылау 

түрі 

Сабақ тақырыптары 

(ағымдағы бақылау 

үшін) 

Тапсырмалар тізбесі 

(бақылау формасы) 

Тапсыру 

мерзімі 

Ағымдағы 

бақылау 

1 тақырып 

Әкімшілік құқықтың пәні 

мен әдістері 

Кейсті талқылау. Реферат 

дайындау. 

1- апта 

Ағымдағы 

бақылау 

2 тақырып 

Азаматтардың әкімшілік 

кұкықтык мәртебесі 

Дәріс сабақтарында берілген 

және студенттің өзі жазған 

конспектілерін оқып үйрену; 

глоссарий құрастыру, схема 

дайындау 

2- апта 

Ағымдағы 

бақылау 

3 тақырып 

Аткарушы билік 

органдарының әкімшілік-

кұкықтық мәртебесі 

Бақылау сұрақтарына жауап 

беру, глоссарий құрастыру, 

схемалар құрастыру 

3- апта 

Ағымдағы 

бақылау 

4 тақырып 

Мемлекеттік 

қызметшілердің әкімшілік-

кұқықтық мәртебесі 

Бақылау сұрақтарына жауап 

беру, эссе дайындау,  

4- апта 

Ағымдағы 

бақылау 

5 тақырып 

Кәсіпорындар мен 

мекемелердің, ұйымдардың 

әкімшілік- құқықтық 

мәртебесі 

Бақылау сұрақтарына жауап 

беру, топтық проектілер 

дайындау 

5- апта 

Ағымдағы 

бақылау 

6 тақырып 

Аткарушы билікті жүзеге 

асырудың әкімшілік-

құқықтық 

нысандары 

Бақылау сұрақтарына жауап 

беру, конспект жасау,  

 

6- апта 

Ағымдағы 

бақылау 

7 тақырып 

Атқарушы билікті жүзеге 

асырудың әкімшілік-

құқықтық әдістері 

Бақылау сұрақтарына жауап 

беру, глоссарий 

құрастыру,конспект 

7- апта 

Ағымдағы 

бақылау 

8 тақырып 

Әкімшілік мәжбүрлеу 

Бақылау сұрақтарына жауап 

беру, глоссарий құрастыру, 

сызбалар құрастыру 

8 апта 

Шептік 

бақылау 

Р1 

1-8 тақырып Коллоквиум 8- апта 

Ағымдағы 

бақылау 

9 тақырып 

Әкімшілік-құқықтык 

режимдер 

Глоссарий құрастыру, 

сызбалар құрастыру, өзін өзі 

бақылауға арналған 

сұрақтарға жауап беру, жеке 

жоба дайындау 

9- апта 

Ағымдағы 

бақылау 

10 тақырып 

Әкімшілік жауапкершілік 

Бақылау сұрақтарына жауап 

беру, глоссарий құрастыру, 

есеп шығару 

9 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

11 тақырып 

Әкімшілік процессуалдық 

қызмет 

Баяндама дайындау, 

глоссарий құрастыру, сызба 

құрастыру, сабақта оқытушы 

10- апта  
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ұсынған тест сұрақтарына 

жауап беру. 

Ағымдағы 

бақылау 

12 тақырып 

Мемлекеттік басқару 

аясындағы заңдылықты 

бақылау және кадағалау 

Глоссарий құрастыру, топтық 

жоба дайындау 

12- апта 

Ағымдағы 

бақылау 

13 тақырып 

Экономика аясын 

әкімшілік құқықтык реттеу 

Тақырып бойынша эссе 

дайындап келу, өзін өзі 

бақылауға арналған 

сұрақтарға жазбаша жауап 

дайындау 

13- апта 

Ағымдағы 

бақылау 

14 тақырып Әлеуметтік-

мәдени саланы әкімшілік-

құқықтық реттеу 

Тақырып бойынша шолу 

жасау, өзін өзі бақылауға 

арналған сұрақтарға жауап 

дайындау, мақала дайындау 

14- апта 

Ағымдағы 

бақылау 

15 тақырып 

Әкімшілік-саяси саланы 

әкімшілік-құқықтық реттеу 

Өзін өзі бақылауға арналған 

сұрақтарға жауап дайындау, 

кроссворд дайындау, 

коллоквиумға дайындалу 

15-апта  

Шептік 

бақылау 

Р2 

9-15 тақырып Коллоквиум 15 апта 

Қорытынды 

бақылау 

 емтихан 

тест түрінде 

Академиялық 

күнтізбеге 

сәйкес 

 

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 2-2,5 мың сөз; бірегейлік (95%-дан кем 

емес) 

Реферат Мәтіннің бірегейлігі (65%-дан кем емес), 

әдебиеттер көздерін таңдаудың негізділігі, 

сұрақтың маңызын ашу дәрежесі, безендіруге 

қойылатын талаптарды сақтау; көлемі – 6-12 бет. 

Баяндама  Мазмұндылығы, көрсетілетін материалды 

пайдалану, сұрақтарға қайтарылған жауаптардың 

сапасы, ғылыми және арнайы аппараттың болуы, 

қорытындылардың анықтығы; бірегейлік (70%-

дан кем емес), 3-6 бет. 

Есептерді шешу Міндеттердің маңызын түсіну, проблемаларды 

тұжырымдау; есепті шешуд  тәсілдерін  заң 

негізінде  анықтау; шешім  дәлелдеу. 

Мультимедиалық 

таныстырылым 

Құрылымдылық, дербес компьютердің барлық 

мүмкіндіктерін пайдалану, дизайн, аудио және 

бейнефайлдар. Анимация, гиперсілтемелер, өз 

жұмысының нәтижелерін ауызша түрде 

аудиторияда жеткізіп айта білу; тақырып 

бойынша 8 слайдтан көп емес. 
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Жоба Инновациялық, бірегейлік (90%-дан кем емес), 

өзектілік, сипаттау сапасы, жобаны таныстыру, 

енгізу тәжірибесі  

Кейсті талдау және 

шешу 

Материалды баяндау логикасы, кәсіби 

терминологияны еркін меңгеру; өзіндік 

пайымдауларының негізділігі; теориялық 

сұрақтарға жауаптардың анықтығы, толықтығы, 

дұрыстығы; теорияның тәжірибемен байланысын 

ұйымдастыру 

Глоссарий (сөздік) Көлемі – бір тақырып бойынша кем дегенде 10 

термин 

Бақылау жұмысы 45 минуттық жазбаша жұмыс 

Шептік  Коллоквиум Шептік бақылау сұрақтарының тізбесінен 6 

сұраққа блиц-жауап 

Қорытынды Емтихан  

 

Тестілеу  

 

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 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; 
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«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 қорытынды бақылаудың – 40% 

анықталады, бұл 100% құрайды, яғни қорытынды баға келесі формула бойынша 

шығарылады: 

0,4Е0,6
2

РР
Ќ 21

%  

мұнда: Р1- бірінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны; 

 Р2- екінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны;   

 Е - емтихан рейтинг бағасының пайыздық мазмұны. 

 

Пән бойынша курстық жұмыс бар болған жағдайда оның бағасы орташа рейтингке 

қосылады – Рорт = (Р1+Р2+курстық жұмыс бойынша алынған балл)/3. 

Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны дұрыс есептеу үшін 

білімгердің білімін шептік бақылауда (рейтингте) 0-ден 100%-ға дейінгі пайыздарда бағалау 

қажет. 

 

3.4 Апелляция рәсімі 

Студенттердің апелляцияға өтініштері емтихан тапсырған күні қабылданады. 

Факультеттің деканаты студенттің өтінішін қабылдап, осы өтініш бойынша «Лука» деректер 

базасынан пән бойынша орташа рейтингін енгізіп, апелляциялық ведомостін даярлайды. 

Студенттердің өтініштері апелляциялық ведомосттермен бірге Тіркеу бөліміне тапсырылады. 

Тіркеу бөлімінің қызметкері өтініштерді тіркеп, оларды апелляциялық комиссия қарау үшін 

кафедраға тапсырады. Кафедра комиссиясы өтініштерді 3 жұмыс күні ішінде қарайды. 

Апелляцияның нәтижелері апелляция комиссиясының мүшелерімен ведомості мен хаттамаға 

жазылып, Деректер Базасына нәтижелерді енгізу үшін Тіркеу бөліміне қайтарылады. 

Апелляция бойынша жабылған ведомостілер деканатқа қайтарылады. 
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4. Курс саясаты 

1 Аудиториялық сабақтарға міндетті түрде қатысу және дәрістерде, семинар 

сабақтарда, СОӨЖ сұрақтарды талқылау. 

2 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестелерін сақтау. 

3 Бақылаудың барлық түрлеріне міндетті түрде қатысу (дәрістерге және семинар 

сабақтарға бақылау, СӨЖ тапсырмаларын орындауға бақылау, шептік бақылау, қорытынды 

бақылау). 

4 Орынды себептер бойынша қатыспаған сабақтарға дайындалып, толық көлемде, 

силлабусқа сәйкес жауап беру (медициналық анықтама, деканаттың рұқсаты бойынша). 

5 Студент Студенттің ар-намыс кодексін, оқу тәртібін сақтауға, сабақ кезінде ұялы 

телефонын өшіріп қоюға, сабаққа кешікпеуге және сабаққа іскер киімде келуге тиісті. 

6 Бақылау кезінде (ағымдағы, шепті, аралық) көшіру және/немесе мобильдік байланыс 

құралдарын пайдалану фактілері орын алған жағдайда, бағалар жойылады. 

 

1 МОДУЛЬ. ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ КУРСЫНА КІРІСПЕ. ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚТЫҢ 

СУБЬЕКТІЛЕРІ 

 

1 - ТАҚЫРЫП.  ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚТЫҢ ПӘНІ МЕН ӘДІСТЕРІ 

Лекция жоспары (1 сағат) 

 

1. Әкімішілк құқықпен реттелетін қоғамдық қатынастар тобы және түрлері 

2. Әкімшілік кұкықтың әдісі. Құқықтык реттеу әдісінің жалпы сипаттамасы. 

3. Әкімшілік-кұқықтык  нормалар,  олардың түсінігі,  кұрылымы. 

4. Әкімшілік құқықтық қатынастар: түсінігі, құрылымы, мазмұны 

Әдебиеттер: 1,19,22,24 

 

Семинар сабақтарының жоспары (1сағат) 

 

1. Әкімшілік құқықтық қатынастар: түсінігі, құрылымы, мазмұны 

2. Әкімшілік құқықтық қатынастардың пайда болуының, өзгертілуінің және тоқтатылуының 

негіздері. 

3. Көлденең және тігінен жүретін әкімшілік құқықтық қатынастар 

 

ТӨЖ тапсырмалары: Кейс сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу.  

Сұрақтар: 

 Мемлекеттік басқару принциптері 

 Мемлекеттік басқару және атқарушы биліктің арақатынас механизмі 

 Әкімшілік құкық әдісі 

 Әкімшілік құқық жүйесі. 

 Әкімшілік құқықтың кайнар көздері. 

 

Келесі тақырыптадың біреуіне  реферат дайындау: 

 Әлеуметтік және мемлекеттік басқару. 

 Басқару - маңызды әлеуметтік функция ретінде. 

 Әлеуметтік басқару түрлері. 

 Мемлекеттік басқарудың сипаттамалык мінездемелері және ерекшеліктері. 

 Мемлекеттік басқару функциялары. 

Әкімшілік құқықтың, қазақстандық құқық салаларымен арақатынасы. 

 

ОТӨЖ тапсырмалары:  
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1 Рефератты қорғау  

2 СӨЖ-нда қарастырылған  сұрақтарды талқылау  

 

 

2-ТАҚЫРЫП .  АЗАМАТТАРДЫҢ ӘКІМШІЛІК КҰКЫҚТЫК МӘРТЕБЕСІ 

Лекция жоспары (1сағат) 

 

1. Азаматтардың әкімшілік – құқықтық мәртебесінің негіздері және оның элементтері 

2. Мемлекеттік басқару аясында азамат мәртебесінің нормативтік-құқықтық реттелу 

негіздерінің сипаттамасы. 

3. Азаматтардың құқықтарының әкімшілік –құқықтық мәртебелерінің кепілдіктері мен 

олардың түрлері 

Әдебиеттер: 1,10,11,12,25, 27 
 

Семинар сабақтарының жоспары (1 сағат) 

 

1. Азаматтардың құқықтарының әкімшілік –құқықтық мәртебелерінің кепілдіктері мен 

олардың түрлері 

2. Азаматтардың жолдамалары. Азаматтардың жолдамаларын жүзеге асыру үрдісі 

3. Әкімшілік және соттық шағым. Жалпы және арнайы шағымдар.  

 

ТӨЖ тапсырмалары: Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

Глоссарийді толықтыру: азамат, шетел азаматтары, азаматтығы жоқ адамдар, 

құқықсубъектілік, құқыққабілеттік, әрекетқабілеттік 

Схема құрастыру: «Азаматтардың әкімшілік құқықтық мәртебесінің құрылымы». 

 

ОТӨЖ тапсырмалары: Өзін өзі бақылауға арналған сұрақтарға жазбаша жауап беру: 

 Дара субъектінің әкімшілік - кұкытык мәртебесі деп нені түсінесіздер 

 Әкімшілік құқық субъектілік деп не түсініледі 

 Әкімшілік құқыққа иеленгендік деп не түсініледі 

 Әкімшілік әрекет кабілеттілік деп не түсініледі 

 Азаматтың әкімшілік-құқықтық мәртебесінің мазмұны неде 

 Мемлекеттік басқару аясындағы азаматтардың құқықтармен міндеттерін 

атаңыздар. 

 Мемлекеттік басқаруда азаматтардың құкықтарының кепілдіктерін атаңыздар. 

 Шетел азаматтары мен азаматтығы жок адамдардың әкімшілік-құқықтық 

мәртебесінің ерекшеліктері неде? 

 Дара субъектінің арнаулы әкімшілік-құқықтық мәртебесі дегеніміз не 

  

  3-ТАҚЫРЫП.  АТҚАРУШЫ БИЛІК ОРГАНДАРЫНЫҢ ӘКІМШІЛІК-КҰКЫҚТЫҚ  

МӘРТЕБЕСІ 

Лекция жоспары (1сағат) 

 

1. Атқарушы билік органдарының  түсінігі мен  құқықтық мәртебесі 

2. Атқарушы билік органдарының түрлері. Орталық және жергілікті атқарушы органдар 

(министрліктер, агенттіктер) 

3. Қазақсан Республикасының Үкіметінің ұйымдасу мен қызмет етуінің құқықтық негізі 

 

Семинар сабақтарының жоспары (1 сағат) 

 

1. Атқарушы билік  органдарының ұғымы және құқықтық мәртебесі. 

2. Атқарушы билік  органдары туралы заңнама 
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3. Атқарушы билік органдарының түрлері 

 

ТӨЖ тапсырмалары: Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

Глоссарийді толықтыру: үкімет, министрлік, агенттік, орталық атқарушы билік органдары, 

жергілікті атқарушы билік органдары, әкімият. 

Схема құрастыру: «Атқарушы билік органдарының қызметінің мазмұны мен нақты 

бағыттылығына қарай саралануы».  

 

Келесі сұрақтарға конспект жазыңыз: 

 Атқарушы билік органдарының  түсінігі 

 Атқарушы билік органдарының  құқықтық мәртебесі 

 Атқарушы билік органдарының түрлері. 

 Орталық және жергілікті атқарушы органдар (министрліктер, агенттіктер) 

 Қазақсан Республикасының Үкіметінің ұйымдасуының құқықтық негізі 

 Қазақсан Республикасының Үкіметінің қызмет етуінің құқықтық негізі 

 

ОТӨЖ тапсырмалары: Өзін өзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру: 

 Атқарушы билік органының басқа мемлекеттік органдардан айырмашылығы қандай? 

 Қызыметінің әкімшілік аумақтық бөлігісіне қарай атқарушы билік органдарын қандай 

түрге саралауға болады? 

 Құзіретінің сипаттамасына қарай атқарушы билік органдарын қандай түрге саралауға 

болады? 

 Құру тәртібіне қарай атқарушы билік органдарын қандай түрге саралауға болады? 

 Ведомствалық сұрақтарды шешу тәртібі бойынша атқарушы билік органдарын қандай 

түрге саралауға болады? 

 

 

4-ТАҚЫРЫП. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚТЫҚ 

МӘРТЕБЕСІ.  

Лекция жоспары (1сағат) 

 

1. Мемлекеттік қызметтің түсінігі, оның нормативтік құқықтық негіздері.  

2. Мемлекеттік қызмет қағидалары  

3. Мемлекеттік қызметкерлердің түсінігі және олардың жіктелуі 

4. Мемлекеттік қызметкерлердің қызметтік құқықтары мен міндеттері 

5. Мемлекеттік қызметті өткерудің әкімшілік құқықтық реттелуі. Мемлекеттік 

қызметшілердің жауапкершілігі   

Әдебиеттер: 1,2,9,11,20, 25  
 

Семинар сабақтарының жоспары (1 сағат) 

 

1. Мемлекеттік қызметтің түсінігі, оның нормативтік құқықтық негіздері.  

2. Мемлекеттік қызметкерлердің түсінігі және олардың жіктелуі.  

3. Мемлекеттік қызметкерлердің санаттары. Мемлекеттік лауазымдардың түрлері 

ТӨЖ тапсырмалары:. 

Глоссарийді толықтыру: мемлекеттік қызмет, мемлекеттік қызметші, саяси мемлекеттік 

қызметшілер, әкімшілік мемлекеттік қызметшілер, ротация. 

Келесі тақырыптырдың бәреуіне эссе жазу: 

 ҚР мемлекеттік қызмет ұғымы және принциптері. 

 Мемлекеттік қызметті өткерудін әкімшілік құқықтық реттелуі 

 Мемлекеттік қызметке катысты шектеулер 
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 Мемлекеттік қызметшілердің әкімшілік - құқықтық мәртебесі. 

Келесі тақырыптардың біреуіне мультимедиалық таныстырылым жасаңыз: 

 Мемлекеттік қызметті өткеру 

 Мемлекеттік қызметке өту тәртібі 

 Мемлекеттік қызметкерлерді көтермелеу 

 Мемлекеттік қызметкерлерді әлеуметтік қорғау шаралары 

 Мемлекеттік қызметтің тоқтатылуы негіздері 

 

 

ОТӨЖ тапсырмалары: Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу 

 

 

5-ТАҚЫРЫП. КӘСІПОРЫНДАР МЕН МЕКЕМЕЛЕРДІҢ, ҰЙЫМДАРДЫҢ 

ӘКІМШІЛІК- ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ. 

Лекция жоспары (1сағат) 

 

1. Қәсіпорындар мен мекемелер түсінігі , түрлері 

2. Кәсіпорындар мен мекемелер туралы заңнама 

3. Кәсіпорындар мен мекемелер қызметінің құрылуы және тоқтатылуы 

Әдебиеттер:1, 3,12,13,14,15,17, 24, 28 

 

Семинар сабақтарының жоспары (1 сағат) 

1. Қәсіпорындар мен мекемелердің түсінігі 

2. Кәсіпорындар мен мекемелер туралы заңнама 

3. Кәсіпорындар мен мекемелер қызметінің құрылуы және тоқтатылуы 

 ТӨЖ тапсырмалары: 

Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

Глоссарийді толықтыру: қоғамдық бірлестіктер, діни бірлестіктер, кәсіпорындар, 

мекемелер. 

 ОТӨЖ тапсырмалары: 

Төменде көрсетілген тақырыпшалар бойынша топтық проектілер жасау: 

 Кәсіпорындар мен мекемелерді тіркеу тәртібі 

 Сот тәртібі бойынша кәсіпорындар мен мекемелердің қайта құрылу негіздері 

 Сот тәртібі бойынша кәсіпорындар мен мекемелердің жұмысын тоқтату негіздері 

Өзін өзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру: 

 Кәсіпорындар мен мекемелердің түсінігі 

 Кәсіпорындар мен мекемелер туралы заңнама 

 Кәсіпорындар мен мекемелер қызметінің кұрылуы және тоқтатылуы 

 Кәсіпорындар мен мекемелердің сипаттамасы 

 Кәсіпорындар мен мекемелердің қызмет ету тәртібі 

 Кәсіпорындар мен мекемелер туралы заңнаманың жүзеге асырылу тәртібі 

 

2 модуль  Әкімшілік жауапкершілік және әкімшілік процессуалдық қызмет  

 

6-ТАҚЫРЫП. АТҚАРУШЫ БИЛІКТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ӘКІМШІЛІК-

ҚҰҚЫҚТЫҚ НЫСАНДАРЫ 

Лекция жоспары (1сағат) 

 

1. Мемлекеттік басқару нысанының түсінігі, түрлері 

2. Құқықтық және құқықтық емес нысандар 

3. Басқару құқықтық актілерінің түсінігі және түрлері 



 15 

 

Әдебиеттер:1,3, 2,4,5,6,18,20. 

 

Семинар сабақтарының жоспары (1 сағат) 

1. Құқықтық және құқықтық емес қызмет нысандары 

2. Ұйымдастырушылық шараларды жүзеге асыру 

ТӨЖ тапсырмалары: Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

Теменде көрсетілген сұрақтар бойынша мультимедиалық таныстырылым жасау: 

 Басқару құқықтық актілері: түсінігі, құқықтық маңызы 

 Басқару құқықтық актілерінің түрлері және дайындау кабылдау тәртібі 

 Атқарушы биліктік органдарының келісім жасауы 

 

ОТӨЖ тапсырмалары: 

Өзін өзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру: 

 Мемлекеттік басқару 

 Мемлекеттік басқару нысанының түсінігі, түрлері 

 Құқықтық және құқықтық емес қызмет нысандары 

 Нормативтік құқықтық актілерді шығару 

 Ұйымдастырушылық шараларды жүзеге асыру 

 

 

7-ТАҚЫРЫП. АТҚАРУШЫ БИЛІКТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ӘКІМШІЛІК-

ҚҰҚЫҚТЫҚ ӘДІСТЕРІ 

Лекция жоспары  (1сағат) 

 

1. Әкімшілік құқықтық әдістерінің түсінігі 

2. Тікелей және жанама басқарушылық әсер ету әдістерінің ара қатынасының мәселелері 

3. Тікелей басқаруға әсер ететін әдістер, олардың түрлері, мәні 

 

Әдебиеттер: 1,3,4,5,6,18,20. 

 

Семинар сабақтарының жоспары (1сағат) 

 

1. Әкімшілік –құқықтық әдістерінің түсінігі 

2. Мемлекеттік басқару аясында мәжбүрлеу және сендіру 

3. Мемлекетті басқару әдістерінің топтасуы  

 

ТӨЖ тапсырмалары: 

Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

Глоссарийді толықтыру: иландыру, мәжбүрлеу, әкімшілік юрисдикция. 

Келесі тақырыптардың біреуіне реферат дайындау  

1. Әкімшілік құқықтық әдістері 

2. Тікелей және жанама басқарушылық әсер ету әдістері 

3. Әкімшілік құқық бойынша марапаттау. Марапаттау түрлері 

 

ОТӨЖ тапсырмалары: Схема құрастыру: «Мемлекеттік басқару әдістерін жүйелеу». 

Өзін өзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру: 

 Әкімшілік -құқықтық әдістерінің түсінігі 

 Мемлекеттік басқару аясында мәжбүрлеу және сендіру 

 Мемлекетті басқару әдістерінің топтасуы 

 Әкімшілік құқық бойынша марапаттау 
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 ІІО-ның қызметінде жиі қолданылатын басқарудың тәсілдері 

 

8 - ТАҚЫРЫП. ӘКІМШІІЛК МӘЖБҮРЛЕУ 

Лекция жоспары(1сағат) 

 

1. Әкімшілік  мәжбүрлеу: мәні және түрлері. Әкімшілік мәжбүрлеудің құқықтық негізі 

2. Әкімшілік ескерту шараларының түсінігі және тағайындалуы 

3. Әкімшілік алдын алу шараларының түсінігі және тағайындалуы  

 

Әдебиеттер: 1,2,6,8,9, 26,28.  

 

Семинар сабақтарының жоспары (1сағат) 

 

1. Бакылау және қадағалау шаралары. Заттарды, құжаттарды қарау. Жеке қарау. Құжаттарды, 

төлкұжаттарды тексеру. Карантин енгізу.  

2. Қоғамдык тамақтандыру мекемелерінің кейпін, санитарлық жағдайларын және 

тұлғалардың медициналық жағдайларын куәландіру.  

3. Қоғамдық кауіптілік туындаған жағдайларда көлік және адамдар козғалысын тоқтату. 

Мүлікті реквизициялау. Мемлекеттік шекара аумақтарын жабу. 

Әдебиеттер: 1,2,6,8,9, 26,28.  

ТӨЖ тапсырмалары: 

Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

Глоссарийді толықтыру: әкімшілік мәжбүрлеу, әкімшілік ескерту шаралары, әкімшілік 

бұлтартпау шаралары. 

Келесі сұрақтар бойынша коллоквиумға дайындалу: 

 Мемлекеттік басқару принциптері 

 Мемлекеттік басқару және атқарушы биліктің арақатынас механизмі 

 Әкімшілік құқықтың кайнар көздері. 

 Әлеуметтік және мемлекеттік басқару. 

 Мемлекеттік басқарудың сипаттамалык мінездемелері және ерекшеліктері. 

 Мемлекеттік басқару функциялары. 

 Дара субъектінің әкімшілік - кұкықтык мәртебесі деп нені түсінесіздер 

 Әкімшілік құқық субъектілік деп не түсініледі 

 Әкімшілік құқыққа иеленгендік деп не түсініледі 

 Әкімшілік әрекет кабілеттілік деп не түсініледі 

 Азаматтың әкімшілік-құқықтық мәртебесінің мазмұны неде 

 Мемлекеттік басқару аясындағы азаматтардың құқықтармен міндеттерін атаңыздар. 

 Мемлекеттік басқаруда азаматтардың құкықтарының кепілдіктерін атаңыздар. 

 Шетел азаматтары мен азаматтығы жок адамдардың әкімшілік-құқықтық мәртебесінің 

ерекшеліктері неде? 

 Дара субъектінің арнаулы әкімшілік-құқықтық мәртебесі дегеніміз не 

 Атқарушы билік органының басқа мемлекеттік органдардан айырмашылығы қандай? 

 Қызыметінің әкімшілік аумақтық бөлігісіне қарай атқарушы билік органдарын қандай 

түрге саралауға болады? 

 Құзіретінің сипаттамасына қарай атқарушы билік органдарын қандай түрге саралауға 

болады? 

 Құру тәртібіне қарай атқарушы билік органдарын қандай түрге саралауға болады? 

 Ведомствалық сұрақтарды шешу тәртібі бойынша атқарушы билік органдарын қандай 

түрге саралауға болады? 

 ҚР мемлекеттік қызмет ұғымы және принциптері. 

 Мемлекеттік қызметті өткерудін әкімшілік құқықтық реттелуі 
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 Мемлекеттік қызметке катысты шектеулер 

 Мемлекеттік қызметшілердің әкімшілік - құқықтық мәртебесі. 

 Кәсіпорындар мен мекемелердің түсінігі 

 Кәсіпорындар мен мекемелер туралы заңнама 

 Кәсіпорындар мен мекемелер қызметінің кұрылуы және тоқтатылуы 

 Кәсіпорындар мен мекемелердің сипаттамасы 

 Кәсіпорындар мен мекемелердің қызмет ету тәртібі 

 Кәсіпорындар мен мекемелер туралы заңнаманың жүзеге асырылу тәртібі 

 Мемлекеттік басқару нысанының түсінігі, түрлері 

 Құқықтық және құқықтық емес қызмет нысандары 

 Нормативтік құқықтық актілерді шығару 

 Ұйымдастырушылық шараларды жүзеге асыру 

 Әкімшілік -құқықтық әдістерінің түсінігі 

 Мемлекеттік басқару аясында мәжбүрлеу және сендіру 

 Мемлекетті басқару әдістерінің топтасуы 

 Әкімшілік құқық бойынша марапаттау 

 ІІО-ның қызметінде жиі қолданылатын басқарудың тәсілдері 

 Әкімшілік мәжбүрлеудін ұғымы, маңызы және сипаттамалық ерекшеліктері. 

 Әкімшілік мәжбүрлеу мемлекеттік басқарудың негізгі әдісі ретінде. 

 Әкімшілік мәжбүрлеудің жіктелуі. 

 ҚР колданатын әкімшілік мәжбүрлеу шаралары 

 

ОТӨЖ тапсырмалары: Төменде көрсетілген тақырыпшалар бойынша сызба кұрастыру:  

 Әкімшілік мәжбүрлеу шараларының түрлері, олардың мақсаттары мен негіздері. 

 Әкімшілік мәжбүрлеу ішкі істер органдарының қызметінде. 

 Әкімшілік ескерту шаралары 

 Бақылау және кадағалау шаралары 

 Әкімшілік алдын алу шаралары 

Өзін өзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру: 

 Әкімшілік мәжбүрлеудін ұғымы, маңызы және сипаттамалық ерекшеліктері. 

 Әкімшілік мәжбүрлеу мемлекеттік басқарудың негізгі әдісі ретінде. 

 Әкімшілік мәжбүрлеудің жіктелуі. 

 ҚР колданатын әкімшілік мәжбүрлеу шаралары 

 

3 модуль  Әкімшілік жауапкершілік және әкімшілік процессуалдық қызмет 

 

9-ТАҚЫРЫП. ӘКІМШІЛІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕЖИМДЕР 

Лекция жоспары (1сағат) 

 

1. Әкімшілік құқықтық режимдерінің түсінігі, түрлері 

2. Төтенше жағдайдың құқықтық режимі 

3. Соғыс жағдайы режимі. Соғыс жағдай режимінің құқықтық негіздері 

4. Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын қорғау режимі. 

 

Әдебиеттер: 1,3,6,17,18,20,24, 27 
 

Семинар сабақтарының жоспары (1 сағат) 

 

1. Әкімшілік құықтық режимдердің түсінігі, түрлері 

2. Төтенше жағдайдың құқықтық режимі. Төтенше жағдай режимінің құқықтық негіздері 
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3. Ерекше жағдай  режимі. Ерекше жағдай  режимінің  құқықтық негізі. 

 

ТӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ: Глоссарийді толықтыру: Әкімшілік-құқықтық режимдер, 

төлқұжаттық режим, қорық режимі, карантин, ерекше жағдай, әскери жағдай . 

 Келесі тақырыптардың біреуіне жеке жоба дайындау: 

1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын қорғау режимі. 

2. Төтенше жағдай режимінің құқықтық негіздері 

 

ОТӨЖ тапсырмалары: Төменде көрсетілген тақырыпшалар бойынша сызба құрастыру 

 Әкімшілік-құқықтық режим 

 Әкімшілік-құқықтық режим принциптері. 

 «Жалпы» және «ерекше» әкімшілік-құқықтық режим 

 Төтенше жағдай режимі, олардың түрлер және енгізу тәртібі 

 Төтенше жағдай режимі кезіндегі басқару органдары қызметінің ерекшеліктері 

 Ерекше жағдай режимі ,оның ерекшеліктері 

 Ерекше жағдай режимін енгізудін тәртібі және негізі. Оның құқықтық негізі. 

 Соғыс жағдайы режимінің ұғымын беріңіз. Оны енгізудің тәртібі және негізі 

 Әскери, ерекше және төтенше жағдай кезіндегі ҚР Президенті және Үкіметінің 

өкілеттіктері 

 Мемлекеттік шекараны корғау режимінің ұғымы 

 Мемлекеттік шекараны корғауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың жүйесі 

Өзін өзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру 

 Әкімшілік-құқықтық режим дегеніміз не? 

 Әкімшілік-құқықтық режим принциптерін атаңыздар. 

 Сіздер төтенше жағдай режимін қалай түсінесіздер? Олардың түрлерін және енгізу 

тәртібін атаңыздар. 

 Төтенше жағдай режимі кезіндегі басқару органдары қызметінің ерекшеліктері  

 Ерекше жағдай режимі дегеніміз не? Оның ерекшеліктері? 

 

10 - ТАҚЫРЫП  ӘКІМШІЛІК ЖАУАПКЕРШІЛІК 

Лекция жоспары  (1сағат) 

 

1.  Әкімшілік жауапкершілік түсінігі, негізгі белгілері 

2.  Әкімшілік құқық бұзушылық , оның құрамы. 

3.  Әкімшілік жазалардың түрлері және түсінігі. Әкімшілік жазаларды тағайындау 

Әдебиеттер:1,2,5,8,9, 26,28. 

 

Семинар сабақтарының жоспары (1 сағат) 

 

1. Әкімшілік жауапкершілік түсінігі, негізгі белгілері. Әкімшілік жауапкершіліктің 

нормативтік – құқықтық негізі 

2. Әкімшілік құқық бұзушылық , оның құрамы. Әкімшілік жауапкершілікті болдырмайтын 

мән жайлар. 

3. Қылмыстың тәртіптік құқық бұзушылықтан  айырмашылығы 

 

ТӨЖ тапсырмалары: Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

Глоссарийді толықтыру: әкімшілік мәжбүрлеу, әкімшілік ескерту шаралары, әкімшілік 

бұлтартпау шаралары.  

Келесі тақырыптардың біреуіне реферат дайындаңыз: 

• Әкімшілік жауаптылық ұғымы және маңызы. Оның басқа заңдылық 

жауаптылық түрлерінен айырмашылығы. 
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• Әкімшілік жауаптылықтың заңдылық негіздері. 

• Әкімшілік жауаптылықтан босату. 

• Әкімшілік жазалардың түсінігі 

• Әкімшілік жазаларды тағайындау 

• Кәмелетке толмағандардың әкімшілік жауапкершілігі 

• Бірнеше әкімшілік құқық бұзушылық жасалған кезде әкімшілік жазалар қолдану 

 

ОТӨЖ тапсырмалары: Тақырып төңірегінде есеп шығару 

 

11 - ТАҚЫРЫП. ӘКІМШІЛІК ПРОЦЕССУАЛДЫҚ ҚЫЗМЕТ 

Лекция жоспары (1сағат) 

1. Әкімшілік үрдіс: мәні және түрлері 

2. Әкімшілік юрисдикциялық өндіріс: негізгі белгілері 

3. Әкімшілік үрдіс: негізгі белгілері, қағидалары, құрылымы 

 

Семинар сабақтарының жоспары (1 сағат) 

 

1. Әкімшілік үрдіс: негізгі белгілері, қағидалары, құрылымы. 

2. Әкімшілік құқық бұзушылық істері бойынша істің жүргізілуі (немесе өндіріс). 

3. Істердің ведомствалық бағыныштылығы. Әкімшілік құқық бұзушылық бойынша іс 

жүргізуде қолданылатын күштеу шаралары.  

4. Іс жүргізу мерзімдері. Іс жүргізу сатыларының түсінігі, түрлері.  

Әдебиеттер: 1,2, 5,8,9,11,20, 21, 24 

 

ТӨЖ тапсырмалары: Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

Глоссарийді толықтыру: әкімшілік үрдіс, әкімшілік іс жүргізу,  

ОТӨЖ тапсырмалары: Келесі тақырыптар бойынша реферат дайындау: 

 Әкімшілік үрдістің түсінігі және түрлері.  

 Әкімшілік өндірістің түрлері. 

 Әкімшілік юрисдикциялық қызмет - мемлекеттік басқарүшылық қызметтің түрі 

ретінде. 

 Әкімшілік құқықбұзушылықтар істер өндірісін құқықтық реттеу. 

 Іс жүргізу қызметтің субъектілері. 

Әкімшілік-юрисдикциялық әрекеттердің сызбасын жасаңыз. 

 

4 модуль Мемлекеттік басқару аясындағы заңдылық және әкімшілік құқықтық реттеу 

салалары 

12-ТАҚЫРЫП. МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ АЯСЫНДАҒЫ ЗАҢДЫЛЫҚТЫ 

БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ КАДАҒАЛАУ 

Лекция жоспары (1сағат) 

 

1. Басқару аясындағы заңдылық. Мемлекеттің басқарудағы заңдылықты қамтамасыз ету 

тәсілдерінің түсінігі, жүйесі 

2. Әкімшілік бақылау және қадағалау, олардың өзара қатынасы 

3. Атқарушы билікке қатысты соттық бақылаудың мәні мен ерекшеліктері, оның түрлері 

4. Тікелей және жанама соттық бақылау. 

 

Әдебиеттер: 1,2,3,4,6,9,24,25,28 

 

Семинар сабақтарының жоспары ( 1 сағат) 

 

1. Қазақстан Республикасы Президентінің бақылау жүргізу өкілеттіліктері.  
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2. Заң шығарушы билік органдарының бақылауы.  

3. Атқарушы билік органдарының бақылауы. 

ТӨЖ тапсырмалары: 

 

Глоссарийді толықтыру: бақылау, қадағалау, прокурорлық қадағалауғ әкімшілік қадағалау 

Мемлекеттік басқарудағы заңдылықты прокурорлық қадағалау тақырыбында топтық жоба 

дайындау 

ОТӨЖ тапсырмалары: Ұсынылған тақырыптар бойынша шолу жасау. 

 Атқарушы билік органдары қызметіндегі заңдылық ұғымы 

 Атқарушы билік органдары қызметіндегі заңдылықты қамтамасыз ету әдістері 

 Қазақстан Республикасының Президентінің бақылауы 

 Заң шығару органдарының бақылауы 

 Атқарушы билік органдарының жүйесіндегі бақылау 

 Соттық және Конституциялық Кеңесінің бақылаулық өкілеттігі 

 

 

13 - ТАҚЫРЫП. ЭКОНОМИКА АЯСЫН ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚТЫК РЕТТЕУ 

Лекция жоспары (1сағат)  

 

1. Қаржы  мен  несиені  мемлекеттік басқарудың құқыктық ұйымдастырушылық жүйесі.  

2. Жоспарлауды басқаратын мемлекеттік органдар 

3. Ауыл шаруашылығын басқаратын мемелекетік органдар 

Әдебиеттер: 1, 2,4,20, 27, 28 

 

ТӨЖ тапсырмалары: Қаржы  -  экономика  аясындағы  құқық бұзушылықпен күрес жолдары 

тақырыбында зерттеу жұмысын ұсыну(статистикалық мәліметтерді келтіре отыра, 

экономикалық қылмыстарды саралау)  

ОТӨЖ тапсырмалары:Келесі тақырыпшаларға эссе дайындап келу 

 Өнеркәсіпті, энергетика мен сауданы басқарудың құқықтық ұйымдастырушылық жүйесі 

 Жоспарлауды бақылаудың ұйымдастырушылық-құқықтық жүйесі 

 Ауыл шаруашылығын мемлекеттік басқарудың ұйымдастырушылық құқықтық 

жүйесі 

Өзін өзі бақылауға арналған сұрақтарға жазбаша жауап дайындау 

 Көлік және коммуникацияларды мемлекеттік басқарудың құқықтық 

ұымдастырушылық жүйесі. 

 Табиғатты пайдалану және табиғи ресурстарды корғауды басқарудың құқықтық-

ұйымдастырушылық жүйесі. 

 Қаржы мен несиені мемлекеттік басқарудың құқықтық ұйымдастырушылық жүйесі. 

 

Семинар сабақтарының жоспары (1 сағат) 

 

1. Көлік және коммуникацияларды мемлекеттік басқарудың құқықтық ұйымдастырушылық  

жүйесі. 

2. Табиғатты пайдалану және табиғи ресурстарды қорғауды баскарудың  құқықтық-

ұйымдастырушылық  жүйесі.  

3. Өнеркәсіпті, энергетика мен сауданы басқарудың құқықтық ұйымдастырушылық 

жүйесінің ерекшеліктері 

  

 

14 ТАҚЫРЫП. ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ САЛАНЫ ӘКІМШІЛІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ 

РЕТТЕУ 

Лекция жоспары (1сағат) 
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1. Білім беру және ғылым жүйесінің ұйымдастырылуы 

2. Қазақстан Республикасы деңсаулық қорғаудың ұйымдастырушылық- құқықтық жүйесі 

3. Азаматтарды әлеумттік қорғау саласын басқарудың ұйымдастыру-құқықтық нысандары 

 

 

Семинар сабақтарының жоспары (1 сағат)   

 

1. Білім беру және ғылым мекемелерін басқару. 

2. Мәдениет мекемелерінің әкімшілік-құқыктық мәртебесі. Мәдениетті баскарудың 

ұйымдастыру-құқықтық жүйесі  

3. Фармацевтикалық өнімдерді өндіру және сату аясындағы бақылау 

 Әдебиеттер: 1, 2, 5,17, 28 

 

ТӨЖ тапсырмалары: Келесі тақырыпшалар бойынша шолу жасау: 

 Мәдениет мекемелерінің әкімшілік-құқықтық мәртебесі. 

 Мәдениетті басқарудың ұйымдастыру-құқықтық жүйесі 

 Білім беру және ғылым мекемелерін басқару 

Келесі тақырыптардың біреуіне мақала дайындау  

 Азаматтарды әлеуметтік қорғау саласын басқарудың ұйымдастыру-құқықтық негіздері  

 Мәдениетті баскарудың ұйымдастыру-құқықтық жүйесі 

 Қазақстан республикасында көшіп қонуды басқарудың ұйымдастыру-құқықтық негіздері 

ОТӨЖ тапсырмалары: Келесі тақырыптардыі біреуіне баяндама дайындай 

 Білім беру және ғылым жүйесінің ұйымдастырылуы 

 Азаматтарды әлеумттік корғау саласын басқарудың ұйымдастыру-құқықтық нысандары 

 Көшіп қонуды басқарудың ұйымдастыру-құқықтық нысандары 

 Санитарлык-эпидемиялық қадағалау 

 Денсаулық сақтау мекемелерінің жұмысына мемлекеттік бақылау 

 Денсаулық сақтауды басқарудың ұйымдастырушылық нысандары 

 

15 ТАҚЫРЫП. ӘКІМШІЛІК-САЯСИ САЛАНЫ ӘКІМШІЛІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ 

 

Лекция жоспары (1сағат) 

1 сабак  

1. Қорғанысты баскарудың ұйымдастырушылық-құқықтық нысандары. 

2. Ішкі істерді басқаруын құкықтық-ұйымдастырудығы ерекшеліктер 

3. Қауіпсіздікті баскарудын ұйымдастырушылық-құкыктык нысандары. 

4. Шетел істерін басқарудың ұйымдастырушылық-құқықтық нысандары. 

5. Әділетті басқарудың ұйымдастырушылык-құқықтық нысандары 

 

ТӨЖ тапсырмалары: Әкімшілік-саяси саланы әкімшілік-құқықтық реттеу ерекшеліктеріне 

қатысты баяндама жасау  

 

Әдебиеттер: 1, 3,6,8, 15, 20, 27, 28 

 

Семинар сабақтарының жоспары (1 сағат) 

 

1. Қорғанысты баскарудың ұйымдастырушылық-құқықтық нысандары. Әскери кызмет. 

Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің жұмысын ұйымдастыру. 

2. Ішкі істерді басқарудың құкықтық-ұйымдастырушылык нысандары. Ішкі істер 

органдарындағы қызмет. Полиция. 

 

ОТӨЖ тапсырмалары: Өзін өзі бақылауға арналған сұрақтарға конспект дайындаңыз: 



 22 

 Шетел істерін басқарудың ұйымдастырушылық-кұкықтық нысандары. 

 Қарулы күштер жұмысын ұйымдастыру 

 Ішкі істерді басқаруды құқықтық-ұйымдастырудың ерекшеліктері 

 Ішкі істер органдарындағы қызмет. Полиция. 

Келесі сұрақтар бойынша коллоквиумға дайындалу 

 Әкімшілік-құқықтық режим 

  «Жалпы» және «ерекше» әкімшілік-құқықтық режим 

 Төтенше жағдай режимі, олардың түрлер және енгізу тәртібі 

 Төтенше жағдай режимі кезіндегі басқару органдары қызметінің ерекшеліктері 

 Ерекше жағдай режимін енгізудін тәртібі және негізі. Оның құқықтық негізі. 

 Соғыс жағдайы режимінің ұғымын беріңіз. Оны енгізудің тәртібі және негізі 

 Әскери, ерекше және төтенше жағдай кезіндегі ҚР Президенті және Үкіметінің 

өкілеттіктері 

 Мемлекеттік шекараны корғау режимінің ұғымы 

 Мемлекеттік шекараны корғауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың жүйесі 

 Әкімшілік жауаптылық ұғымы және маңызы. Оның басқа заңдылық 

 жауаптылық түрлерінен айырмашылығы. 

 Әкімшілік жазалардың түсінігі 

 Әкімшілік құқықбұзушылықтар істер өндірісін құқықтық реттеу. 

 Іс жүргізу қызметтің субъектілері. 

 Атқарушы билік органдары қызметіндегі заңдылық ұғымы 

 Атқарушы билік органдары қызметіндегі заңдылықты қамтамасыз ету әдістері 

 Қазақстан Республикасының Президентінің бақылауы 

 Атқарушы билік органдарының жүйесіндегі бақылау 

 Соттық және Конституциялық Кеңесінің бақылаулық өкілеттігі 

 Көлік және коммуникацияларды мемлекеттік басқарудың құқықтық 

ұымдастырушылық жүйесі. 

 Табиғатты пайдалану және табиғи ресурстарды корғауды басқарудың құқықтық-

ұйымдастырушылық жүйесі. 

 Қаржы мен несиені мемлекеттік басқарудың құқықтық ұйымдастырушылық жүйесі. 

 Мәдениет мекемелерінің әкімшілік-құқықтық мәртебесі. 

 Мәдениетті басқарудың ұйымдастыру-құқықтық жүйесі 

 Білім беру және ғылым жүйесінің ұйымдастырылуы 

 Азаматтарды әлеумттік корғау саласын басқарудың ұйымдастыру-құқықтық 

нысандары 

 Көшіп қонуды басқарудың ұйымдастыру-құқықтық нысандары 

 Санитарлык-эпидемиялық қадағалау 

 Денсаулық сақтау мекемелерінің жұмысына мемлекеттік бақылау 

 Денсаулық сақтауды басқарудың ұйымдастырушылық нысандары 

 Шетел істерін басқарудың ұйымдастырушылық-кұкықтық нысандары. 

 Қарулы күштер жұмысын ұйымдастыру 

 Ішкі істерді басқаруды құқықтық-ұйымдастырудың ерекшеліктері 

 Ішкі істер органдарындағы қызмет. Полиция 

 Козғалыс қауіпсіздігін мемлекеттік қадағалау 

 Қауіпсіздікті басқарудың ұйымдастырушылық-құқықтық нысандары. 

 

16 ТАҚЫРЫП. КЕДЕН ІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ӘКІМШІЛІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ 

НЕГІЗДЕРІ 

Лекция жоспары (1сағат) 
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1. Кеден ережелерінің бұзылуына тиесілі әкімшілік мәжбүрлеу шаралары.  

2. Кеден ережелерін бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілік. 

Әдебиеттер: 1,7,8,9, 10,25,26,27 
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Студенттердің білімдерін, біліктері мен дағдыларын бақылау үшін бағалау құралдары 

 

1 және 2 шептік бақылау жүргізуге арналған бақылау сұрақтары, емтиханға 

дайындалуға арналған сұрақтар 

 

1 шептік бақылау өткізуге арналған сұрақтар: 

 

1. Адамдардың әлеуметтік қызметінің түрі ретінде мемлекетті қызмет ерекшеліктері неде? 

2. Азаматтардың өтініштерін қарау қандай, нормативтік актімен реттелінеді және оның 

сатылары? 

3. Атқарушы билік органдары қызметіндегі заңдылық ұғымын атаңыз? 

4. Атқарушы билік органдарының жүйесі және саралануы. 

5. Атқарушы билік органдарының қызметінің мазмұны мен нақты бағыттылығына қарай 

қандай түрге саралауға болады? 

6. Атқарушы билік органының, басқа мемлекеттік органдардан айырмашылығы қандай? 

7. Атқарушылық қызмет, мемлекет қызметінің бір нысаны ретінде немен сипатталады. 

8. Басқару актілерінің күшіне ену тәртібі. 

9. Басқарудың құқықтық актілерін саралау белгілерін және түрлерін атаңыз. 

10. Басқарудың құқықтық актілеріне қандай талаптар қойылады? 

11. Басқарудың құқықтық актісінің, заңнан, соттық актіден, заңдылық мағынасы бар 

құжаттардан және қызметтік құжаттардан айырмашылығы неде? 

12. Басқарушылық қызметтің құқықтық және құқықтық емес нысандарының саралануы. 

13. Әкімшілік бұлтартпау шараларын қолданудың мәні мен мақсаты не де? 

14. Әкімшілік ескерту шараларын қолданудың мәні мен мақсаты не де? 

15. Әкімшілік жаза мен әкімшілік-ықпал ету шараларының мәні мен мақсаты неде? 

16. Әкімшілік жазаларды салудың заңдылығын қамтамасыз етудің негізгі ережелері қандай? 

17. Әкімшілік жазалардың жүйесі қандай? 

18. Әкімшілік жауаптылықтың мәне неде? 

19. Әкімшілік жауаптылықтың негізі не? 

20. Әкімшілік іс жүргізу түрлерін атаңыз және олардың ерекшеліктерін көрсетіңіз. 

21. Әкімшілік қадағалау деп нені түсінеміз және оның бақтаудан айырмашылғы не де? 

22. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жүргізу құқықтық реттелуі, міндеттері, 

принциптері және сатыларын атаңыз. 

23. Әкімшілік құқық бұзушылықты саралаудың негізін атаңыз. 

24. Әкімшілік құқық бұзушылықты сипаттайтын белгілерді және құрамын атаңыз. 

25. Әкімшілік құқық саласының институттарын атаңыз. 

26. Әкімшілік құқық тәсілдерін атап, олардың мағынасын атаңыз. 

27. Әкімшілік құқық ұғымы. 

28. Әкімшілік құқықты оқуға кіріспес бұрып, оның қандай негіздерін анықтау қажет. 

29. Әкімшілік құқықтық реттеу механизімінің ұғымы және оның элементтерін атаңыз. 

30. Әкімшілік құқықтық реттеу пәні деп не ұғынылады? 

31. Әкімшілік құқықтың қайнар көздерін атаңыз. 

32. Әкімшілік құқықтың, басқа құқық салаларымен байланыстығы неде? 

33. Әкімшілік мәжбүрлеуді жеке түрге саралаудың негізі қандай? 

34. Әкімшілік мәжбүрлеудің сипаттамалық белгілерін атаңыз. 

 

2 шептік бақылау өткізуге арналған сұрақтар:  

 

1. Әкімшілік процесс түрлері және оның сипатамалық белгілерін атаңыз. 

2. Әкімшілік процестің негізгі принциптерінің мазмұнын ашыңыз. 

3. Әкімшілік процестің сипатамалық белгілерін анықтаңыз, оның қылмыстық және 

азаматтық процестен айырмашылығын көрсетініз. 
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4. Әкімшілік-құқықтық қатнас элементерін атаңыз. 

5. Әкімшілік-құқықтық нормалардың жүзеге асрыу нысандарын атаңыз. 

6. Әкімшілік-құқықтық нормалардың қандай түрлері бар? 

7. Әкімшілік-құқықтық нормалардың міндеттері мен мақсаты қандай? 

8. Әкімшілік-құқықтық нормалардың саралануы және сипатамалық белгілерін атаңыз. 

9. Әкімшілік-құқықтық нысандарының тағайындалуы және неге бағытталғандығын атаңыз. 

10. Әкімшілік-құқықтық нысандарының тағайындауы және неге бағытталғандығын атаңыз. 

11. Әлеуметтік басқарудың негізгі мазмұны не? 

12. Заңдылық пен тәртіптің айырмашылығы не де? 

13. ІІО-дағы қызмет ерекшеліктері неде? 

14. ІІО-ның әкімшілік қадағалауы қандай белгілермен сипатталынады. 

15. ІІО-ы қандай актілер қабылдайды? 

16. ІІО-ы қызметіндегі әкімшілік-құқықтық механизім рөлі. 

17. ІІО-ының әкімшілік жаза салу мен әкімшілік-ықпал ету шарттарын қолдану өкілеттігі 

қандай? 

18. ІІО-ының әкімшілік мәжбүрлеу шараларын қолданудағы өкілеттігі қандай нормативтік 

құқықтық актілермен анықталынады? 

19. Ішкі істеді басқаруда болатын қоғамдық қатынастарды реттеудегі әкімшілік құқықтың 

рөлі қандай? 

20. Қоғамдық бірлестіктер ұғымын атаңыз және оның түрлерін атаңыз. 

21. Қоғамдық бірлестіктердің әкімшілік құқықтық мәртебесі қандай нормативтік актілермен 

анықталынады? 

22. Қоғамдық бірлестіктің қызметін тоқтату негіздері мен тәртібін атаңыз. 

23. ҚР Президентінің заң шығарушы, атқарушы, сот биліктері және Конституциялық 

кеңестің бақылаулық өкілеттігі қандай? 

24. Құқықтық актілердің негізгі белгілерін атаңыз. 

25. Марапаттау істері бойынша өндіріс қандай нормативтік актімен реттелінеді? 

26. Материалдық және процессуалдық әкімшілік-құқықтық қатнас дегеніміз не? 

27. Мемлекеттік басқару аясы дегеніміз не? 

28. Мемлекеттік басқару облысы дегеніміз не? 

29. Мемлекеттік басқару саласы дегеніміз не? 

30. Мемлекеттік басқаруда заңдылық пен тәртіпті қамтамасыз ету әдістерін атаңыз. 

31. Мемлекеттік басқарудың атқарушы-өнімдік сипаттағы қызметінің негізгі бағыты не? 

32. Мемлекеттік басқарудың қандай тәсілдері, ІІО-ның қызметінде жиі қолданылады? 

33. Мемлекеттік басқарудың тәсілдерінің түрлерін атаңыз. 

34. Мемлекеттік қызметінің саралану түрлерін атаңыз. 

35. Мемлекеттік қызметті өткеру сатыларын атаңыз. 

36. Мемлекеттік қызметтің принциптерінің мағынасын ашыңыз. 

37. Мемлекеттік қызметшілердің қызметін ынталандыру шаралары мен жауаптылық 

түрлерін атаңыз. 

38. Мемлекеттік органдардың өкілеттілік көлемі мен сипатына қарай, бақылауды жүзеге 

асыратын органдарды атаңыз. 

39. Прокуратура органының қадағалау өкілеттігі және актілерін атаңыз. 

40. Тәртіптік қылықтар туралы іс жүргізу қандай нормативтік актімен реттелінеді және оның 

сатылары? 

 

Емтиханға дайындалуға арналған сұрақтар: 

 

1. Әкімшілік құқықтың ғылым ретіндегі анықтамасы: 

2. Әкімшілік құқық жүйесі жіктеледі: 

3. Әкімшілік құқық келесі қатынастарды реттейді: 

4. Қоғамдық катынастарды құқықтық реттеу әдісінің жиынтығы: 
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5. Басқару әдісіне жатады: 

6. Басқару үлгілеріне  жатады: 

7. Әкімшілік-құқықтық нормалар  реттейді: 

8. Әкімшілік-құқықтық нормалар міндеттеуші, тыйым салушы және өкілдік беруші 

болып жіктеледі:  

9. Заңмен рұқсат етілген іс-әракеттің мемлекеттің билік органдары (заң шығару, атқару) 

белгілеген және атқару билігі өрісіндегі қоғам-дық қатынастарды реттейтін ережелер:  

10. Мақсаттық бағыттылығы бойынша әкімшілік-құқықтық нормалар жіктеледі: 

11. Әкімшілік құқықтың қайнар көздері болып табылады: 

12. Әкімшілік құқықтың қайнар көздері дегеніміз 

13. ҚР әкімшілік құқығының қайнар көздері: 

14. Әкімшілік құқықтың қайнар көзіне  жатады: 

15. Әкімшілік жауаптылықтың шаралары көрсетілген: 

16. ҚР әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі қабылданды 

17. Атқару билік органдарын алқалы және жекедара органдарға жіктеу келесі өлшем 

бойынша жүргізіледі: 

18. Атқару билік органдарының, қәсіпорын және ұйымдардың, сондай-ақ қоғамдық 

бірлестіктер органдарынан басты айырмашылығы ол: 

19. Президентті сайлап алу тәртібі: 

20. Әкімшілік-құқықтық нормалар біртұтас мемлекеттік биліктің  мәнін сипаттайды: 

21. Әкімшілік-құқықтық нормаларды жүзеге асыру: 

22. Президентті сайлау мерзімі: 

23. Заңдық күшінің әрекет аумағы бойынша әкімшілік-құқықтық нормалар жіктеледі? 

24. Әкімшілік құқық саласында келесі нормативтік актілерді Үкімет шығарады 

25. Заңға бағынышты құқықтық нормативтік актілерді шығаруға құзіреті бар орган 

26. Үкіметтің шығаратын актілерінің қандай заңдық күші бар? 

27. Вертикалды әкімшілік құқықтық қатынастарға жататын қатынас: 

28. Горизонтальды әкімшілік құқықтық қатынастар келесі үрдістің нәтижесінде пайда 

болады: 

29. Келесі нормативтік құқықтық актіде әкімшілік жауаптылықтың шаралары 

көрсетілген: 

30. Әкімшілік-құқықтық қатынастардың негізгі сипаты: 

31. Әкімшілік құқықтық қатынастардың толық құрамы: 

32. Қатысушылардың өзара қатынасының заңдық сипаты бойынша әкімшілік құқықтық 

қатынастар жектеледі: 

33. Атқару билік органдарын алқалы және жекедара органдарға жіктеу келесі өлшем 

бойынша жүргізіледі: 

34. Келесі лауазымды тұлғаларды Үкiмет тағайындайды және қызметтен босатады: 

35. Министерстволар және агентстволардың өкілеттілік мерзімін көрсетіңіз: 

36. Әкім аппаратының құрамына кіреді: 

37. Әрекет ету аумағы бойынша мемлекеттік басқару актілері жіктеледі: 

38. ҚР әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің қабылданған күні: 

39. Мемлекеттік басқарудың келесі актілері ресми жариялануға жатпайды: 

40. Әрекет ету мерзімі бойынша мемлекеттік басқару актілерінің түрлері: 

41. Негізгі нормативттік актілерге жатады: 

42. Атқару билік органдарының, қәсіпорын және ұйымдардың, сондай-ақ қоғамдық 

бірлестіктер органдарынан басты айырмашылығы ол: 

43. Қандай нормативттік құқықтық актілердің жобасы бойынша міндетті түрде ғылыми 

сараптама жүргізілу қажет 

44. Үкiмет мүшелері: 

45. Әкімшілік құқықтың субъектілерін көрсетіңіз: 

46. Қазақстанда діни бірлестіктер болып табылады: 
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47. Қазақстан Республикасының территориясында жүріп-тұратын шетел азаматтары, 

конституциялық құқықтарға ие болмайды: 

48. Шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ тұлғалаға ғана тең міндеттер: 

49. Мақсаты мемлекеттің белгілі-бір органдарының және де ұйымдардың жұмыстарын 

жетілдіруіне назар аудару мен олардың міндеттерінің шешілуінің нақты жолдары мен 

әдістерін білдіретін жолдаудың нысанын көрсетіңіз: 

50. Жеке немесе қоғамдық сипаттағы сұрақтар бойынша азаматтардың ақпараттарды алу 

қажеттілігін көрсететін жолдау ол: 

51. Өздерінің құқықтарының және заңды мүдделерінің бұзылуымен байланысты емес, 

субъективтті құқықтарды жүзеге асыру үшін қолданылатын, азаматтардың органдарға 

немесе олардың басшыларына және өзге де лауазымды адамдарға ресми жолдануы: 

52. Азаматтардың жолдаулары қаралуға жатпайды егер олар: 

53. Азаматтардың жолддаулары қаралып, олар бойынша шешім келесі мерзімдерде  

қабылданады: 

54. Қазақстан Республикасының азаматтығын сұрау туралы өтініштер бойынша шешімді 

кім қабылдайды: 

55. Қазақстан Республикасының аумағына кіруге рұқсат етілмеуге жатпайтын жағдайды 

56. Жолдауда көрсетілген сұрақтарды шешу, жолдау түскен органдардың өкілеттілігіне 

кірмеген жағдайда, жолдау тиісті органдарға, азаматқа бұл жөнінде хабарлай отырып 

келесі мерзімде жіберіледі: 

57. Органдармен лауазымды адамдарға азаматтардың жолдауларын қарағанда келесі 

әрекеттер жасауға тиым салынабайды: 

58. Қазақстан Республикасының аумағында қызметіне рұқсат етілген қоғамдық бірлестік 

түрін көрсетіңіз: 

59. Қоғамдық бірлестікті құру : 

60. Саяси партия мемлекеттік тіркеуден өту үшін құрамында  мүше болу керек: 

61. Саяси партияларда және кәсіподақтарда мүше бола алады: 

62. Қоғамдық бірлестіктерді құру және қызмет етуінің қағидаларына  жатпайды: 

63. Қоғамдық бірлестіктерді тіркеу үшін, тіркеуші орган құжаттар құрылған сәтінен 

бастап келесі мерзімде беріледі: 

64. Қоғамдық бірлестіктің міндеттеріне  жатпайды: 

65. Коммерциялық ұйым, заңды тұлғаның бір түрі ретінде келесі ұйымдастырушылық-

құқықтық нысанда құрылады: 

66. Соттың шешімі бойынша, қоғамдық бірлестіктің әрекеті, келесі мерзімге тоқтатыла 

тұра алады: 

67. Шаруашылық серіктестіктің ең жоғарғы органы болып  табылады: 

68. Қоғамдық бірлестіктің қызметі тоқтатыла тұрған жағдайда, оған жасауға тиым 

салынбайтын әрекеттер: 

69. Атқару билік органдарын алқалы және жекедара органдарға жіктеу келесі өлшем 

бойынша жүргізіледі: 

70. Қазақстан Республикасының Президенті келесі актілерді шығарады: 

71. Атқару билік органдарының, қоғамдық бірлестіктерден  басты айырмашылығы  

72. Атқару билік органдарын, республикалық және жергілікті басқару органдарына 

жіктегенде кандай өлшемді қолданады: 

73. Президентті сайлау тәртібін   көрсетіңіз: 

74. Президент лауазымына орнатылған шекті жас: 

75. Президент Парламент Сенаты ұсынған заң жобысына өз  қолын келесі мерзім ішінде 

кояды 

76. Республика Президенті өз қызметінен босатылады: 

77. Нормативтік сипаттағы Президенттің актілері оларды ресми жарияланғаннан кейін, өз 

күшіне келесі мерзімде енеді: 

78. Президенттің кезектен тыс сайлауы: 
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79. Құрылу тәртібі бойнша атқару билік органдары қалай жіктеледі 

80. Үкімет, Республика Парламентіне келесі сала бойынша есеп береді: 

81. Үкіметтің құрамына қірмейді: 

82. Республика Үкіметінің өкілеттілік мерзімі: 

83. Үкіметтің құрамы құрылады: 

84. Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің Төрағасын тағайындайды: 

85. Үкіметтің немесе оның кез-келген мүшесінің орнынан түсу туралы өтініш Республика 

Президентімен келесі мерзімде қаралуға тиіс: 

86. Үкіметтің отырысы (мәжілісі) құзырлы болып табылады: 

87. Үкімет отырыстары кем дегенде неше күн ішінде өткізілуі тиіс: 

88. Үкiмет құрылымын анықтау тәртібі : 

89. ҚР-ның Премьер-Министрi өзi тағайындалғаннан кейiн үкiметтiң құрылымы мен 

құрамы туралы ҚР Президентiне ұсыныс енгiзедi.: 

90. өзіне тапсырлған басқару саласына салалық өкілеттілікті жузеге асыратын, атқару 

биліктің орталық органы ол: 

91. Дербес түрде, арнайы атқарушылық және бақылау-қадағалаушылық функцияларды 

сондай-ақ, салааларық үйлестіруді және арнайы бір салаға басқарушылықты жузеге 

асыратын орган ол: 

92. Заң бойынша ұлттық банк ол: 

93. Министерстволарды, мемлекеттіқ комитеттерді және Үкімет құрамына кірмейтін 

орталық атқарушы огандарды құру, қайта құрұ және тарату туралы шешімді кім 

қабылдайды: 

94. Үкіметтің және облас, республикалық маңызы бар қалалардың, Астана әкімнің 

актілерін кім жойып, толық немесе ішінара тоқтата тұра алады: 

95. Министерствода құрылған алканың құрамын кім бекітеді. 

96. Басқару объектінің басқару субъектісіне, ұйымдастырушылық және құқықтық 

жағынан елеулі түрде тәуелді болу: 

97. Сыртқы саясаттың және сырттқы қатынастар саласындағы мемлекеттік басқарудың 

жүзеге асырылуын қамтамасыз ететін орталық атқарушы орган: 

98. ҚР басқармасының  құрлымын, құзыретін және тиісті министерстволар және 

мемлекеттік комитеттер мен бірлесіп іс-қимыл жасау тәртібін кім белгілейді: 

99. Облыс әкімдері тағайындалады: 

100. Әкімшілік-басқару, жеке анықталған және жедел басқару бойынша әкім қандай 

актілерді шығарады: 

101. Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) акиматтары әкіммен төмендегілерден 

құралады: 

102. Аудан әкімі өз құзыретінің бір бөлігін төмендегілерге бере алады: 

103. Аудан әкімінің жұмысына кеңесуге дауыс беру құқығы бар тұлғалар қатыса 

алады: 

104. Облыс әкімі: 

105. Аудандық-әкімшілік – бұл: 

106. Әкімшілік актілер әрекеті жойылуы мүмкін: 

107. Аудан әкімшілігінің мәжілістерін даярлап өткізу тәртібі анықталады: 

108. Аудандық акимат оған жүктелген қызметіне байланысты жауаптылықта болады: 

109. Мемлекеттіқ кызметкердің орнынан тусу (отставк) дегеніміз ол: 

110. Мемлекет кызметшілерге қолданылмайтын жазаны көрсетіңіз 

111. Мемлекеттік кызметкерлерге тиым салынады: 

112. Мемлекеттік қызметшілерге аттестацияны өткізу мерзімін көрсетіңіз: 

113. Мемлекеттік қызметке кіруші тұлға міндетті түрде қандай талаптарға сай болу 

керек: 

114. Саяси мемлекеттік қызметшілерге жатпайтын тұлғаларды көрсетіңіз: 

115. Мемлекеттік қызмет дегеніміз ол: 
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116. Әкімшілік лауазымға конкурсыз тұруға қандай жағдайда рұқсат етіледі: 

117. Аттестациядан өтпеу  келесі заңдық салдарды туғызады: 

118. Мемлекеттік лауазымдардың реестірі дегеніміз не: 

119. Мемлекеттің қызметшілердің тәртіптің жауапкершілігі қашан туындайды: 

120. Мемлекеттіқ басқарудың құқықтық нысанына  жатпайды: 

121. Басқару қызметінің нысандарының негізгі екі түрін көрсетіңіз: 

122. Басқару қызметінің құқықтық нысандарына жатады: 

123. Әкімшілік құқықтың реттеу әдісі ол: 

124. Мемлекеттік басқарушылық әрекет субъектілерінің қоғамдық өмірдің қай 

саласында болсада байланыссыз, басқару объектілеріне тікелей басқарушылықты 

жүзеге асыру үшін  қолданылатын әдіс ол: 

125. Экономикалық басқару әдістерге жатады: 

126. Басқару құқықтық актірлерді шығарады: 

127. Келесі белгілер басқару әкімшілік-құқықтық актілеріне тән емес: 

128. Туынды нормативттік құқықтық актілердің түрлеріне жатады: 

129. Көрсетілген нормативттік- құқықтық актілердің қайсысының заңдық күші жоғары 

болып келеді: 

130. Мемлекеттік басқару актілерінің жіктелу негіздері: 

131. Әкімшілік мәжбүрлеу шаралар қатарына жатпайды: 

132. Әкімшілік мәжбүрлеу шаралары әкімшілік құқықтық норма құрамының келесі 

бөлігінде көрсетіледі: 

133. Тәртіптік жазалаудың түрлері:  

134. Әкімшілік алдын-алу шараларына жатпайды: 

135. Әкімшілік заң нормаларымен қарастырылған іс-әрекеттер үшін жауапкершіліктің 

тиісті шарасы, әкімшілік заң нормаларына сәйкес құқықбұзушыны тәрбиелеу (қайта 

тәрбиелеу), әкімшілік құқықбұзушылықты  жасаудың алдын  алу профилактикасы: 

136. Құқыққа қайшы әрекеттерді тоқтату, олардың зиянды салдарын алдын- алу үшін 

қолданылатын шаралар ол: 

137. Әкімшілік жауапкершіліктің қылмыстық жауапкершіліктен айырмашылығы: 

138. Әкімшілік жауапкершілікті болдырмайтын мән-жайлар: 

139. Әкімшілік мәжбүрлеу шараларын   қолдана алады: 

140. Әкімшілік қамау  қолданылады: 

141. Әкімшілік ұстаудың шекті мерзімін көрсетіңіз: 

142. Мемлекеттік қызметкерлерге тәртіпті-құқықтық мәжбүрлеу шараларын қолдану 

негіздері: 

143. Құжаттарды тексеру әкімшілік мәжбүрлеу шараларының келесі түріне жатады: 

144. Арнайы құқықтан айыру мерзімі: 

145. Жеткізу және әкімшілік ұстау, әкімшілік мәжбүрлеудің келесі түріне жатады: 

146. Әкімшілік құқықбұзушылықтардың белгілері: 

147. Әкімшілік жауаптылыққа жатады: 

148. Әкімшілік алдын алу шараларының мақсаты 

149. Әкімшілік бұлтартпау шараларының мақсаты: 

150. Заңды тұлғаларға қатысты қолданылатын әкімшілік жауапкершіліктің  ережелерін 

көрсетіңіз: 

151. Құқық нормаларының сипатына қарай бұлтартпау шаралары келесі түрлерге 

жіктеледі: 

152. Тұрғын және қызыметтік үй жайларға кіру – бұл: 

153. ҚР аумағында шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар әкімшілік 

жауаптылықта мына жағдайда болады: 

154. Әкімшілік жауапкершілікті тәртіптік жауапкершіліктен ажыратын белгілері: 

155. Заңды тұлғаларға қатысты қолданылатын әкімшілік жауапкершіліктің  ережелері: 

156. Заңды тұлғаларға қатысты қолданатын әкімшілік шаралары: 
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157. Әкімшілік құқықбұзушылықтардың белгілері: 

158. Әкімшілік жауаптылық 

159. Әкімшілік жауаптылыққа жатады: 

160. Жеке тұлға әкімшілік жауапкершілікке келесі жастан бастап тартылады:Әкімшілік 

жауапкершіліктің қылмыстық жауапкершіліктен айырмашылығы: 

161. Әкімшілік жауапкершіліктің азаматтық-құқықтық жауапкершіліктен 

айырмашылығы:   

162. Әкімшілік жауапкершіліктің тәртіптік жауапкершіліктен айырмашылығы: 

163. Әкімшілік жауапкершілікті болдырмайтын мән-жайлар 

 

 

Бағдарламаның қолданылу мерзімі ұзартылды: 

 

 

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

 

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

 


