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1. Пәннің  сипаттамасы 

 

Мемлекет және құқық теориясы юридикалық ғылым және құқықтық пәндер жүйесінде 

ерекше орын алады. Оларға қарағанда, жалпы теориялық және әдістемелік функцияны 

орындай отырып, ол белгілі бағдарлық қызмет атқарады. Әдетте, оның мемлекеттік-құқықтық 

даму заңдылығы мен қарқынын ашатын сипаты мынадай, нақты юридикалық ғылым мен пән 

өкілдері «өздерінің» зерттейтін құбылыстарының жаңа жағын және қырын байқауда немесе 

оны түсіндіруде және талдауда жаңа көзқараспен қарау мүмкіндігі туындайды. Сонымен қоса 

нақты юридикалық ғылымдар өз зерттеу қызметінде мемлекет және құқық теориясының 

мемлекеттік-құқықтық аясын қамтитын, соның ішінде мысалы:  

- құқық пен заңның мазмұны мен бағыты бойынша ұқсас еместігін танытатын 

айырмашылығын ажырата білу қажеттілігі;  

- мемлекеттік ұйғарымның императивтілігі, олардың билік құрылымының мәжбүрлік 

күші арқылы нығайтылғандығы және шартсыз міндеттілік сипатының болуы;  

- құқықтық актілер иерархиясының сақталу маңыздылығы, соның ішінде конституция 

ең жоғары күшіне ие сияқты ұғымдық және түсініктемелік аппараттарды кеңінен қолданады.  

Сол сияқты мемлекет және құқық теориясында құзырет, заңдық мәртебе, 

құқықсубъектілік, азаматтылық, иммунитет, депортация, қылмыстылық және 

құқықбұзушылық, юридикалық (заңшығарушылық) техника, континуитет, легислатура және 

т.б. ұғымдар қазіргі таңда заңтанудың жалпы құндылығы болып табылады. Заңтануда 

мемлекет және құқық теориясы интегративтік құрылымын құрады, яғни өзіне барлығын 

шоғырландыратын оның квинтэссенциясы деуге болады. 

Жоғарыда айтылғандар студенттердің мемлекет және құқық теориясын оқып үйренуге 

деген нақты қатынасының маңыздылығының көпе көрнеу үлгісі. Бұл оларға жалпы заңтану 

үшін кейбір іргелі және түйінді сауалдарга зейін аудару мүмкіндігін береді, ондай білімдерге 

оларсыз көптеген салалық проблемаларды түсінуге жол бермейтін білімдер жатады. Осы 

ғылымның теориялық - әдістемелік тұғырымен және оның мазмұнымен таныстығымыздың 

арқасында студенттер юридикалық пәндердің «құпияларын» белсенді және табысты игеру 

мүмкіндігі бар. 

Мемлекет және құқық теориясы пәнін оқытудың мақсаты: студенттерді қазіргі 

кездегі мемлекеттік-құқықтық құбылыстар жайлы білімдерге жетелеу, оның типтері, 

нысандары және функциялары туралы, мемлекеттің механизмі және құқықтық реттеудің 

сатылары туралы, адамның құқықтары мен бостандықтары және оны қамтамасыз ету мен 

қорғаудағы заңның орны жайлы үйрету болып табылады. 

Пәнді оқып үйренудегі міндеттер: 

- студенттердің юридикалық ойлауын, кәсіби құқықтық санасын және жоғарғы 

құқықтық мәдениетін қалыптастыру. 

- Қазақстанның қоғамдық өмірінде болып жатқан окиғаларда дұрыс бағдар жасау 

қабілетін жаттықтырады, оларға дұрыс баға беру. 

- нормативтік құқықтық актіні дұрыс талқылау және қолдану дағдысын дамыту. 

- мемлекеттің құқықтық актісіне деген құрметтеушілік қатынасты қалыптастыру және 

оның бұзылуына төзімділік танытпау. 

- студенттерге жоғары азаматтылық, қоғамдық парызды түсіндіру және оның жүзеге 

асырылуына сенушілік кағидаларын жаттықтыру. 

Оқыту  нәтижелері: 

А. Мемлекет пен құқықтың пайда болуы, дамуы және қызмет етуінің жалпы 

заңдылықтарын, солармен тығыз байланысты құбылыстар мен үрдістерді түсіну;  

В. Заңдарды дұрыс талқылау және қолдана білу; біздің қоғамда және мемлекеттік, 

шаруашылық және әлеуметтік-мәдени құрылыста, нормативтік-құқықтық актілерде орын 

алып жатқан  өзгерістерде бағыт ұстай білу;     

С. Әртүрлі тұжырымдар мен білімдерді талдау, жалпы және жекені, артықшылықтары 

мен кемшіліктерін, қазіргі құқықтық жүйеде қолдану болашағын  анықтау.   
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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: Қазақстан тарихы,  философия, әлеуметтану, саясаттану. 

Постреквизиттері: барлық салалық заң ғылымдарын оқу үшін керек. 

 «Мемлекет және құқық теориясы» пәнінің әдістемесі мемлекет, құқық, мемлекеттік-

құқықтық құбылыстар туралы мәселелер қалыптастыратындақтан, практикалық қызмет үшін 

жалпы теориялық білімнің маңызын анықтайтын тәсілдер анықтайды.     

Осыған байланысты арнайы білімдер, ілімдер мен қабілеттер қалыптастыруға 

бағытталған білім берудің пікірталас, қысқаша баяндама, таныстырылым, эссе, ашық және 

жабық тестілер сияқты белсенді тәсілдерін қолданған тиімді.        
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2. Пән бағдарламасы 

 

2.1-кесте. Сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі 

 

№ Тақырыптар атауы Сағаттар 

Лек. Сем. СӨЖ ОСӨЖ 

Модуль 1. Мемлекет және құқық теориясы ғылым ретінде. Мемлекет теориясы  

1.  Мемлекет және құқық теориясы ғылым және оқу 

пәні ретінде. Мемлекет және құқық теориясының 

пәні мен әдістері. Мемлекет және құқық теориясы 

юридикалық ғылымдар жүйесінде 

 1  1 2 1 

2. Қоғам және мемлекет. Қоғамның саяси 

жүйесіндегі мемлекет 

1 1 2 1 

3. Мемлекет түсінігі, мәні, функциялары. 

Мемлекеттік билік және мемлекет механизмі 

1 1 3 1 

4. Мемлекет типологиясы. Мемлекет нысандары 1 1 3 1 

5. Мемлекет, құқық, тұлға. Азаматтық қоғам және 

құқықтық мемлекет 

1 1 3 1 

Модуль 2. Құқық теориясы 

6. Құқықтың түсінігі, мәні және әлеуметтік 

тағайындалуы. Қоғамда құқықтың өзге әлеуметтік 

нормалармен өзара әрекеттесуі. Құқық 

түсінушіліктің негізгі концепциялары 

1 1 3 1 

7. Құқық нормалары және нысандары (қайнар 

көздері) 

1 1 4 1 

8. Құқықтық жүйе, құқық жүйесі және заңнама 
жүйесі. Қазіргі замандағы құқықтық жүйелер 

1 1 3 1 

9. Құқықшығармашылық және нормативтік 

құқықтық актілерді жүйелеу. Заң техникасы 

1 1 3 1 

10. Құқықты іске асыру және қолдану. 1 1 3 1 

11. Құқық нормаларына түсінік беру 1 1 1 1 

12. Құқықтық сана және құқықтық мәдениет 1 1 5 1 

13. Құқықтық қатынастар 1 1 6 1 

14. Құқыққа сай жүріс-тұрыс, құқық бұзушылық, 

заңды жауапкершілік. Заңдылықты және 

құқықтық тәртіпті нығайту жолдары 

1 1 2 1 

15. Құқықтық реттеу механизмі. 1 1 2 1 

 БАРЛЫҒЫ: 15 15 45 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 Сұлба, глоссарий құрастыру, 

пікірталас 

1-ші апта 

 2-тақырып Таныстырылым қорғау 2-ші апта 

 3-тақырып Мини-зерттеу жүргізу 3-ші апта 

 4-тақырып Ф.Энгельстің «Отбасының, жеке 4-ші апта 
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меншіктің және мемлекеттің пайда 

болуы туралы»  еңбегіне аннотация 

жасау. 

 5-тақырып ҚР Конституциясының баптарын 

зерттеп («Бөлім 2.Адам және 

азамат») баяндама дайындау, тест 

құрастыру 

5-ші апта 

 6-тақырып Жеке жоба әзірлеу  6-шы апта 

 7-тақырып Кроссворд құрастыру, 

шығармашылық тапсырма орындау 

7-ші апта 

 8-тақырып Коллоквиумға дайындық, 

хабарлама дайындау 

8-ші апта 

Шептік 

бақылау Р1 

1-8-

тақырыптар 

Коллоквиум 8-ші апта 

 9-тақырып Эссе жазу.  9-шы апта 

 10-тақырып Баяндама жазу.  

Сұлба толтыру 

10-шы апта 

 11-тақырып Тақырып бойынша кроссворд 

құрастыру 

11-ші апта 

 12-тақырып Ғылыми мақала дайындау  12-ші апта 

 13-тақырып Топтық жоба 13-ші апта 

 14-тақырып Реферат жазу 14-ші апта 

 15-тақырып Глоссарий. 

Сұлба құрастыру және толтыру 

15-ші апта 

Шептік 

бақылау Р2 

9-15-

тақырыптар 

Коллоквиум 15-ші апта 

Қорытынды 

бақылау  

1-15-

тақырыптар 

Ауызша 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  650-700 сөз; бірегейлік (95%-дан кем 

емес) 

Реферат Мәтіннің бірегейлігі (80%-дан кем емес), 

әдебиеттер көздерін таңдаудың негізділігі, 

сұрақтың маңызын ашу дәрежесі, безендіруге 

қойылатын талаптарды сақтау; көлемі – 8-16 бет. 

Баяндама  Мазмұндылығы, көрсетілетін материалды 

пайдалану, сұрақтарға қайтарылған жауаптардың 

сапасы, ғылыми және арнайы аппараттың болуы, 

қорытындылардың анықтығы; бірегейлік (80%-

дан кем емес), 4-6 бет. 

Мультимедиалық 

таныстырылым 

Құрылымдылық, дербес компьютердің барлық 

мүмкіндіктерін пайдалану, дизайн, аудио және 

бейнефайлдар. Анимация, гиперсілтемелер, өз 

жұмысының нәтижелерін ауызша түрде 

аудиторияда жеткізіп айта білу; тақырып 
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бойынша 6 слайдтан көп емес. 

Жоба Инновациялық, бірегейлік (95%-дан кем емес), 

өзектілік, сипаттау сапасы, жобаны таныстыру, 

енгізу тәжірибесі  

Глоссарий (сөздік) Көлемі – бір тақырып бойынша кем дегенде 30 

термин 

Конспект Дәрістің, ғылыми мақаланың, шығарманың 

қысқаша баяндалуы 

Мини-зерттеу Ғылыми тәсіл қолдануға негізделген ғылыми 

ақпаратты өз бетінше  түсіндіруге тырысу.  

Кітапқа аннотация 

жасау 

Кітап немесе шығарманың қысқаша 

сипаттамасын жасау 

Сұлба толтыру Курс бойынша негізгі әдебиеттерді қолдану 

арқылы  тақырып бойынша ерікті нысанда 

сұлбаға толтырып шығу. 

Кроссворд 

құрастыру 

Берілген мәндер бойынша сөздермен 

толтырылған жасушалардың қатарын біріктіру 

болып табылатын басқатырғыш. Кроссворд өзі 

жеке A4 парақта жасалады, ал жауабы  жеке 

парақта беріледі. Тақырып бойынша кем дегенде 

40 сөз қолану керек. Пайдаланылған әдебиеттерді 

көрсету керек. 

Ғылыми мақала Мәтіннің бірегейлігі (80%-дан кем емес),  

мәселенің маңызын ашу дәрежесі, безендіруге 

қойылатын талаптарды сақтау; көлемі – 3-4 бет. 

Шептік  Коллоквиум Шептік бақылау сұрақтарының тізбесінен 10 

сұраққа блиц-жауап 

Қорытынды Емтихан  

 

Ауызша, емтихан сұрақтарының  билетке 

шығарылып берілуі 

 

3.3 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 
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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 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 
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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). 

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. 

 

 

 

МОДУЛЬ 1. МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫ ҒЫЛЫМ РЕТІНДЕ. 

МЕМЛЕКЕТ ТЕОРИЯСЫ 

 

1 -ТАҚЫРЫП. МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ОҚУ ПӘНІ 

РЕТІНДЕ. МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫНЫҢ ПӘНІ МЕН ӘДІСТЕРІ. 

МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫ ЮРИДИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 

ЖҮЙЕСІНДЕ 

 

Лекция жоспары (1 сағат) 

1. Мемлекет және құқық  теориясының пәні. 

2. Мемлекет және құкық теориясының әдістемесі.  

3. Мемлекет және құкық теориясының қоғамдық ғылымдар жүйесіндегі орны. 

4. Мемлекет және құкық теориясының заңдық ғылымдар жүйесіндегі орны. 

Әдебиеттер: нег. 1-5, қосымша 13-16. 

 

Семинар сабақтың жоспары (1 сағат) 

1. Мемлекет және құқық теориясының  пәні түсінігі. 

2. Құқық пен мемлекетті зерттеудегі жалпы ғылыми және жеке ғылыми әдістерінің 

арақатынасы. 

3. Мемлекет және құқық теориясы және экономикалық ғылымдар. 
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СӨЖ арналған тапсырма: 

Сұлба, глоссарий құрастыру. 

 

                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МҚТ тәсілдері 
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 СОӨЖ арналған тапсырма 

Сұлбаларды, глоссарий талқылау. 

Өзін-өзі тексеру сұрақтарын  бойынша пікірталасқа түсу. 

 

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:   

 Мемлекет және құқық теориясының пәні түсінігін және оқу тәртібі ретіндегі сипатын 

беріңіз.  

 Мемлекеттік-құқықтық құбылысыстарды зерттеудің қазіргі заманғы ғылыми тәсілдерін 

атаңыз.  

 Мемлекет және құқық теориясының қоғамдық ғылымдар жүйесіндегі орнын анықтаңыз.  

 Құқық философиясы туралы не білесіз?  

 Мемлекет және құқық теориясының заңдық ғылымдар жүйесіндегі орнын анықтаңыз.  

 Мемлекет және құқық теориясының ғылым ретіндегі функцияларын атаңыз. 

 

 

2-ТАҚЫРЫП. ҚОҒАМ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТ.  

ҚОҒАМНЫҢ САЯСИ ЖҮЙЕСІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТ 

 

Лекция жоспары (1 сағат) 

1. Қоғамның саяси жүйесінің түсінігі және құрылымы. 

2. Мемлекет және басқа да қоғамдық-саяси институттар қоғамның саяси жүйесінің құрамдас 

бөліктері ретінде.   

Әдебиеттер: нег. 1-5, қосымша  13-30. 

 

Семинар сабақтардың жоспары (1сағат) 

1. Қоғамның саяси жүйесінің құрылымы 

2. Қоғамдық бірлестіктердің, саяси  партиялардың, бұқаралық қозғалыстардың қоғамның 

саяси жүйесіндегі орны. 

3. Саяси партиялардың мемлекет басқаруына қатысу нысандары. 

 

СӨЖ тапсырмалары: таныстырылым әзірлеу, пікірталас. 

Таныстырылым тақырыптары: 

1. Қоғамның саяси жүйесі түсінігі және құрылымы. 

2. Қоғамдық бірлестіктердің қоғамның саяси жүйесіндегі орны 

3. Діни ұйымдардың қоғамның саяси жүйесіндегі орны. 

4. Партиялардың қоғамның саяси жүйесіндегі орны. 

5. Кәсіподақтардың қоғамның саяси жүйесіндегі орны. 

 

СОӨЖ тапсырмалары: 

Таныстырылым қорғау 

Өзін-өзі тексеру сұрақтарын  бойынша пікірталасқа түсу. 

 

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:   

 Қоғамның саяси жүйесіне не кіреді?  

 Қоғамның саяси жүйесінің қандай типтерін білесіз?  

 Партиялық жүйе деген не? Партиялық жүйелердің типтері қандай?  

 Мемлекет және қоғамдық бірлестіктердің өзара байланысы туралы айтыңыз.   

 Мемлекет және шіркеудің өзара байланысы туралы айтыңыз.   

 Саяси партиялар деген не? Олардың саралануы және қызметтері қандай?  

 Мемлекеттің қоғамның саяси жүйесіндегі орны. 
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3-ТАҚЫРЫП. МЕМЛЕКЕТ ТҮСІНІГІ, МӘНІ, ФУНКЦИЯЛАРЫ.  

МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІК ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТ МЕХАНИЗМІ  

 

Лекция жоспары (1 сағат) 

1. Мемлекет адамзаттың жалпы өмір сүруінің ерекше саяси ұйымы ретінде. 

2. Мемлекет мәні 

3. Мемлекет қызметтерінің түсінігі және мазмұны. 

Әдебиеттер: нег. 1-5, қосымша  13-31. 

 

Семинар сабақтардың жоспары (1сағат) 

1. Мемлекет функциялары және мемлекет механизмі (аппараты).  

2. Мемлекет механизмі (аппараты) түсінігі, оның қүрылымдық қағидалары және қызмет        

ету қағидалары  

3. Мемлекет  механизмі (аппараты) құрылымы. Мемлекет органы. 

4. ҚР мемлекеттік органдарының жүйесі. 

 

         СӨЖ тапсырмалары: мини-зерттеу, пікірталас. 

        Төмендегі тақырыптардың біріне мини-зерттеу жүргізу: 

 Дж.Локк және  Ш. Монтескье бойынша мемлекеттік билік тармақтарының жіктелуі. 

 М.Вебердің легитимдік теориясы 

 Элита теориясы (В.Парето, Г.Моски және т.б.) 

 Технократиялық  теория (Т.Веблен, Д.Барнхейм, Г.Саймон, Д.Белл және т.б.) 

 Плюралистік  демократия теориясы (Г.Ласки, М.Дюверже, Р.Дарендорф, Р.Даль) 

 «әлеуметтік  мемлекет» теориясы (Д.Мюрдаль, А.Пиг, К.Боулдинг, В.Мунд және т.б.) 

 Конвергенция теориясы (Д.Гэлбрейт, Р.Арон, П.Сорокин және т.б.) 

 Мемлекеттің тарихи-материалистік тұжырымдамасы. 

 Нарықтық экономикаға көшу және әлемдік өркениетке кіру  жағдайларындағы             

Қазақстан Республикасы қызметтерінің даму  ерекшеліктері. 

 

         СОӨЖ тапсырмалары: 

         Мини-зерттеуді қорғау 

         Өзін-өзі тексеру сұрақтарын  бойынша пікірталасқа түсу. 

 

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:   

• Мемлекеттің мәні неде және ол қандай позицияларда  қарастырылуы мүмкін? 

• Қазіргі заманғы қоғамда құқық неге қажет? 

• Мемлекет неге заңсыз өмір сүре алмайды? 

• Заңның мәні неде деп ойлайсыз? 

• Мемлекет пен  құқықтың мәні туралы теориялар туралы айтып беріңіз. 

• Мемлекет пен құқықтың өзара әрекеттесуі қандай? 

• Ойшылдар мен ғалымдар «мемлекет» ұғымын әр түрлі кезеңдерде қалай түсіндірді? 

 

          Мини-зерттеу жұмыстарына арналған ұсынымдар 

Тақырыпты сипаттайтын әдеби көздерді шолудан бастаңыз. Одан кейін зерттеудің әдеби 

шолуында ең маңыздысы құжатталуы керек. Әдеби шолуда «авторлардың саны сенеді», 

«көптеген авторлар қорытындыға келді», «авторлардың еңбектерінде ...» сияқты кіріспе 

сөздерді қолдануға болады. 

Әдеби шолуды жазғаннан кейін, сіздің жұмысыңызда пайдаланылатын объекті мен 

зерттеу әдістерін сипаттайтын негізгі бөлігіне өтіңіз. Сіздің жұмысыңызда пайдаланатын 



13 

 

нақты әдістерді ғана сипаттаңыз. Егер жұмыс экспериментальды бөлігі болса, онда негізгі 

бөлікті жазу мен жазғаннан кейін (1-тарау) эксперименттерді қоюдың уақыты келді. 

Зерттеудің соңғы тарауында оның курсында алынған нәтижелерді сипаттаңыз және оларды 

кейінгі қолдану және енгізу туралы қорытындылар жасаңыз. Мынадай кіріспе ұсыныстарды 

қолданыңыз: «зерттеу нәтижесінде...» немесе «осы техниканы пайдаланып есептеулерді 

көрсетті ...». Нәтижелерді талқылағаннан кейін, ғылыми зерттеулерге қорытынды жасаңыз, 

содан кейін қысқаша тұжырымдарды тұжырымдайсыз. (http://fiercest.ru/lection/kak-provesti-

issledovatel-skuyu-rabotu/) 

 

4-ТАҚЫРЫП.  МЕМЛЕКЕТ ТИПОЛОГИЯСЫ. МЕМЛЕКЕТ НЫСАНДАРЫ 

Лекция жоспары (1 сағат): 

1. Мемлекет және құқық типологиясы. 

2. Мемлекет нысаны түсінігі және құрылымы. 

         Әдебиеттер: нег. 1-5, қосымша  13-33. 

 

Семинар сабақтардың жоспары (1 сағат): 

1. Монархиялық және республикалық басқару нысандарының сипаттамасы.  

2. Мемлекеттік құрылым нысаны. 

3.  Саяси және мемлекеттік-құқықтық режимдердің арақатынасы.  

СӨЖ тапсырмалары: 

Ф.Энгельстің «Отбасының, жеке меншіктің және мемлекеттің пайда болуы туралы»  еңбегіне 

аннотация жасау. 

 

СОӨЖ тапсырмалары: 

Зерттеу нәтижелерін таныстыру.  

 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары: 

• Мемлекет пен құқық типологиясының критерийлерін атаңыз. 

• Мемлекеттің типі мен формасы арасындағы байланыс қандай? 

• Басқару нысаны деген не? 

• Монархияның мәні мен түрлері қандай? 

• Республиканың түрлері туралы айтып беріңіз. 

• Қазақстанның басқару нысанын сипаттаңыз. 

• Мемлекеттік  құрылымның қандай нысандарын  білесіз? 

• Саяси режимнің түрлерін жіктеу. Оларды сипаттаңыз. 

 

         5-ТАҚЫРЫП. МЕМЛЕКЕТ, ҚҰҚЫҚ, ТҰЛҒА. АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ ЖӘНЕ 

ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕМЛЕКЕТ 

 

Лекция жоспары (1 сағат): 

1. Адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының генезисі. 

2. Құқықтық мемлекет, оның негізгі сипаттамалары. 

Әдебиеттер: нег. 1-5, қосымша  20-38. 

 

Семинар сабақтардың жоспары(1 сағат): 

1. Тұлғаның  құқықтық мәртебесі. 

2. Азаматтық институттары 

3. Құқықтық мемлекеттің әлеуметтік  тағайындалуы. 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

ҚР Конституциясының баптарын зерттеу («Бөлім 2.Адам және азамат»).  

Төмендегі тақырыптардың біріне баяндама  әзірлеңіз: 

http://fiercest.ru/lection/kak-provesti-issledovatel-skuyu-rabotu/
http://fiercest.ru/lection/kak-provesti-issledovatel-skuyu-rabotu/
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• Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекеттің қалыптасуы 

• Азаматтық институттарын  демократияландыру. 

• Полицейлік мемлекет  теориясы 

• Мемлекеттің  қауіпсіздігі және тұлға бостандығы. 

 

СОӨЖ тапсырмалары: 

Тест шешу  (ҚР Конституциясының 2 бөлімі бойынша). 

Баяндаманы қорғау. 

 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары: 

 Азаматтық қоғам дегеніміз не, оның құрылымы қандай? 

 Азаматтық қоғам мен қоғамның саяси ұйымдары арасындағы қарым-қатынас қандай? 

 Құқықтық мемлекет деген не? 

 Құқықтық мемлекеттің негізгі белгілерін атаңыз. 

 Құқықтық мемлекет қалыптасу кезінде  ішкі істер органдарының рөлі қандай? 

 Қазақстан Республикасының Конституциясының рөлі қандай? 

 Мемлекеттік биліктің егемендік принципі қандай? 

 «Заңмен тыйым салынған нәрсе рұқсат етіледі» қағидасының мәні неде? 

 

 

Модуль 2. ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫ 

6-ТАҚЫРЫП. ҚҰҚЫҚТЫҢ ТҮСІНІГІ, МӘНІ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК 

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ. ҚОҒАМДА ҚҰҚЫҚТЫҢ ӨЗГЕ ӘЛЕУМЕТТІК НОРМАЛАРМЕН 

ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУІ. ҚҰҚЫҚ ТҮСІНУШІЛІКТІҢ НЕГІЗГІ КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ 

 

Лекция жоспары (1 сағат): 

1. Әлеуметтік нормалардың саралануы, олардың техникалық нормалардан өзгешелігі. 

2. Құқық әлеуметтік нормалар жүйесінде.  

3. Құқықтүсінушіліктің негізгі бағыттары. 

Әдебиеттер: нег. 1-5, қосымша 27-42. 

 

Семинар сабақтардың жоспары(1 сағат): 

1. Құқықтың түсінігі және негізгі ерекшеліктері 

2. Құқық принциптері. Құқық функциялары. 

3. Құқық түсінігіне нормативті көзқарас 

4. Құқық түсінігіне әлеуметтік көзқарас 

5. Құқықтың психологиялық теориясы 

6. Табиғи құқық теориясы 

 

СӨЖ тапсырмалары: жеке жоба  

Сабақ тақырыбы бойынша жеке жоба әзірлеу. 

 

СОӨЖ тапсырмалары: 

Жүргізген жобасын жариялау. 

 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары: 

• Әлеуметтік нормалардың түрлері  қандай? 

• Техникалық нормалар дегеніміз не? 

• Әлеуметтік нормалардағы жалпылық  және ерекшелік. 

• Техникалық нормалардың  әлеуметтік нормалардан  айырмашылығы неде? 

• Әлеуметтік норма түрі ретіндегі әдептілік деген не? 
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• Құқық пен мораль арасындағы айырмашылық қандай? 

• Құқық пен мораль арасындағы өзара қарым-қатынас, олардың арасында  қайшылықтар 

болуы мүмкін бе? 

• Құқықтың заңдылық  мен тұрақтылықты сақтау құралы ретіндегі  сипаты 

• Құқықтың қоғамдық өмірдің динамизмін қамтамасыз ету құралы ретіндегі  сипаттамасы 

• Құқықтық психологиялық теориясы  және заңдық тәжірибе  

• Құқықтық мемлекет тәжірибесіндегі  еркіндік пен әділеттіліктің  үстемдігі  

 

7-ТАҚЫРЫП. ҚҰҚЫҚ НОРМАЛАРЫ ЖӘНЕ НЫСАНДАРЫ 

 (ҚАЙНАР КӨЗДЕРІ) 

Лекция жоспары (1 сағат) 

1. Құқық нормасы түсінігі және белгілері. Құқық нормасының құрылымы. 

2. Заң ғылымындағы құқық нысандарының түсінігі және түрлері.  

Әдебиеттер: нег. 1-5, қосымша 27-43. 

 

Семинар сабақтардың жоспары(1 сағат): 

1. Құқық нормасы түсінігі және оның құрылымы. 

2. Құқық нормаларының түрлері. 

3. Құқық нормаларының функциялары. 

 

СӨЖ тапсырмалары: кроссворд құрастыру, шығармашылық тапсырма орындау 

 

СОӨЖ тапсырмалары: 

1. «Құқық нормаларының саралануы» сұлбасын талдау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Құқық нормасының әрбір түрі бойынша  әрекеттегі заңдардардан мысал жазу. 

 

Пікір-талас сұрақтары: 

• Құқық нормасы дегенде нені түсінеміз? 

• Құқық нормасының  жеке сипаттағы құқықтық  актілерден ерекшелігі неде? 

• Құқық нормасы қандай бөліктерден құралады? 

• Құқықтық нормаларды жекелеген түрлерге бөлуге қандай негіздер бар? 

• Құқық нормасы мен нормативтік құқықтық актінің баптары арасындағы байланыс қандай? 

• Гипотеза  және санкцияның функционалды мақсаты қандай? 

• Әлемдік тәжірибеде қандай құқық  нысандары бар? 

• Құқық мәні мен формасы арасындағы байланыс. 

 

8-ТАҚЫРЫП. ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕ, ҚҰҚЫҚ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ ЗАҢНАМА ЖҮЙЕСІ. 

ҚАЗІРГІ ЗАМАНДАҒЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР 

Лекция жоспары (1 сағат) 

1. Құқық жүйесі және оның элементтері. 

2. Құқық жүйесі түсінігі. 

3. Құқықтың салаларға бөлінуінің негіздері. 

Әдебиеттер: нег. 1-5, қосымша 27-45. 
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Семинар сабақтардың жоспары (1 сағат): 

1.  Материалдық және іс жүргізушілік құқық. Көпшілік және жеке құқық 

2.  Халықаралық және ұлттық құқық 

3.  Құқықтық жүйе түсінігі және құрылымы 

 

СӨЖ тапсырмалары: коллоквиумға дайындық, хабарлама дайындау.  

 

СОӨЖ тапсырмалары: 

Тақырып шегінде хабарлама дайындау, 1 шептік бақылау сұрақтары шегінде  коллоквиумға 

дайындық. 

 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары: 

 Құқық жүйесі деген не? 

 Сала, құқықтық институт деген не? 

 Құқық саласының аса маңызды мәнді белгілерін ашатын қандай белгілер?  

 Құқықты салаларға бөлудің негіздері қандай? 

 Көпшілік және жеке құқықтың айырмашылықтары қандай?  

 Қазақстандық құқық қандай құқық салаларынан құралады? 

 Заңдар жүйесі деген не? 

 

 

9-ТАҚЫРЫП. ҚҰҚЫҚШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖӘНЕ НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ 

АКТІЛЕРДІ ЖҮЙЕЛЕУ. ЗАҢ ТЕХНИКАСЫ 

Лекция жоспары (1 сағат): 

1. Құқықшығармашылық түсінігі. Құқықшығармашылық сатылары. 

2. Құқықшығармашылық үрдіс.  

3. Заңдарды жүйелендіру.  

Әдебиеттер: нег. 1-5, қосымша 46-51. 

 

Семинар сабақтардың жоспары(1 сағат): 

1. Құқықшығармашылық үрдісінің сатылары.  

2. Заңдық техника: түсінігі және белгілері.  

3. Заңдық техника түрлері.  

 

СӨЖ тапсырмалары:  

1. «Құқықшығармашылық  және нормативтік актілерді жүйелендірудің сапасын қамтамасыз 

етудегі заңдық  техниканың  рөлі» тақырыбында эссе жазу. 

2. Кодификация  және консолидация  актілерін  дайындау және сабаққа әкелу (кодекстер, 

заңдардың негіздері, заңдар, регламенттер, жарлықтар және т.б.). 

 

СОӨЖ тапсырмалары: 

Сабақ №1 

Эссе қорғау және талдау 

Сұрақтар: 

• Құқықшығармашылық дегеніміз не? 

• Құқықшығармашылық  қызметінің негізгі принциптері. 

• Қазақстан Республикасындағы  құқықшығармашылық түрлері. 

• Құқықшығармашылық процесінің негізгі кезеңдері. 

• Заңдық  техника түсінігі мен маңызы. 

Сабақ №2 
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Инкорпорация, кодификация және  консолидацияның  артықшылықтары мен кемшіліктерін 

талқылау 

Сұрақтар: 

• Заңдарды  жүйелендіру дегеніміз не және оның түрлері қандай? 

• Заңдарды  жинақтау түрлері қандай? 

• Заңдарды жүйелеу бойынша жұмыстың кейбір түрлерін компьютерлендіру. 

• Инкорпорация түрлері қандай? 

• Консолидация түсінігі мен мақсаты. 

• Кодификацияның басты ерекшеліктері қандай? 

 

 

10-ТАҚЫРЫП. ҚҰҚЫҚТЫ ІСКЕ АСЫРУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ 

Лекция жоспары (1 сағат): 

1. Құқықты іске асыру және оның түрлері.  

2. Құқық қолдану – құқықты іске асырудың ерекше нысаны. 

Әдебиеттер: нег. 1-5, қосымша 13-30. 

 

Семинар сабақтардың жоспары (1 сағат): 

1. Құқықты іске асыру түрлері 

2. Құқық қолдану принциптері менсатылары. 

3. Құқық қолдану актілері. 

 

СӨЖ тапсырмалары:  

1. «Құқық қолдану актісінің нормативті-құқықтық актіден айырмашылықтары» тақырыбында 

баяндама әзірлеу. 

2. Сұлбаны толтыру: 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Құқық қолдану белгілері 
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СОӨЖ тапсырмалары: 

Тақырып бойынша баяндамалар мен сұлбаларды талдау 

 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары: 

• Нормативтік құқықтық актілерді іске асырудың  мәні неде? 

• Құқықты  жүзеге асырудың формалары мен әдістері. 

• Құқық қолданудың негізгі ерекшеліктері және оның нысандары. 

• Құқық қолдану процесінің кезеңдері қандай? 

• Құқық қолдануға қойылатын  негізгі талаптар. 

• Құқық қолдану актісі және оның түрлері қандай? 

• Құқық қолдану актісінің нормативті-құқықтық актіден айырмашылықтары 

• Құқық қолдану субъектілері. 

 

11-ТАҚЫРЫП. ҚҰҚЫҚ НОРМАЛАРЫНА ТҮСІНІК БЕРУ 

Лекция жоспары (1 сағат): 

1. Құқық нормаларын талқылау түсінігі және түрлері 

2. Құқық нормаларын талқылау актілері: түсінігі, ерекшеліктері, түрлері. 

3. Құқық нормаларын талқылау  тәсілдері және көлемі. 

Әдебиеттер: нег. 1-5, қосымша 13-30. 

 

Семинар сабақтардың жоспары (1 сағат): 

1. Нормативтік құқықтық актілерді талқылау түсінігі.  

2.  Субьектілері бойынша құқықты талқылау түрлері. 

3.  Талқылаудың негізгі тәсілдері. 
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СӨЖ тапсырмалары: 

Тақырып бойынша кроссворд құрастыру 

 

СОӨЖ тапсырмалары: 

Тақырып бойынша сұрақтарды  талқылау. 

 

12-ТАҚЫРЫП. ҚҰҚЫҚТЫҚ САНА ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТ 

Лекция жоспары (1 сағат): 

1. Құқықтық сана түсінігі және түрлері.  

2. Құқықтық мәдениет түсінігі. 

3. Құқықтық нигилизм және туындау себептері. 

Әдебиеттер: нег. 1-5, қосымша 52-55. 

 

Семинар сабақтардың жоспары (1 сағат): 

1. Құқықтық сана түсінігі, құрылымы және түрлері.  

2. Заңгердің құқықтық мәдениеті. Қоғамның құқықтық мәдениеті. 

  

СӨЖ тапсырмалары: ғылыми мақала 

Сабақ тақырыбы бойынша ғылыми мақала әзірлеу  (студент еркін тақырып ұсынуына 

болады): 

«Құқықтық сананың қоғамдық сананың басқа түрлерімен арақатынасы». 

«Заңгерлердің кәсіби құқықтық сауаттылығы және оның қоғамның құқықтық мәдениетін 

арттырудағы рөлі». 

«Құқық және заңдардың құқықтық сананың қалыптасуы мен дамуына тигізетін әсері».  

«Заңгерлердің кәсіби құқықтық санасы». 

«Құқыққа сай және құқыққа қайшы әрекеттердің психологиясы».  

«Құқық мәдениет құбылысы ретінде».  

«Құқықтық және  саяси мәдениеттің арақатынасы».  

«Заңгердің құқықтық мәдениеті» 

«Қоғамның құқықтық мәдениеті» 

«Құқықтық нигилизм және оның себептері». 

 

СОӨЖ тапсырмалары: 

Ғылыми мақалаларды талқылау 

 

13-ТАҚЫРЫП. ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАР 

Лекция жоспары (1 сағат): 

1. Құқықтық қатынастар түсінігі, белгілері және түрлері 

2. Құқықтық қатынас құрылымы және субьектілері.  Құқықтық қатынас объектілері  

3. Заңды фактілер. 

Әдебиеттер: нег. 1-5, қосымша 13-24. 

 

Семинар сабақтардың жоспары (1 сағат): 

1. Құқықтық қатынастың құрылысы 

2. Субъективтік құқықтар және заңды міндеттер. 

3. Заңды фактілер түрлері.  

 

СӨЖ тапсырмалары: топтық жоба 

Топтық жобаға дайындық. Топтарға бөліну керек (4-5 адамнан аспайды). Топ үшін 

тақырыпты таңдаңыз (отбасылық, қылмыстық, әкімшілік немесе басқа да салалық құқық 

саласындағы құқықтық қатынастар). Рөлдерді таратыңыз. Әлеуметтік қатынастар заңды 
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болып табылатын аспектілерді көрсету. Құқықтық қатынастың құрамын талдау: субъект, 

объект, субъективті заң, құқықтық міндет. 

Мысалы: жолаушыны тасымалдау туралы шарт 

субъектілері: тасымалдаушы және жолаушы - жеке тұлға;  

объектісі: тасымалдау қызметі;  

субъективті құқық: тасымалдаушы - жүкті тасымалдауға төлем жасауды, өзіне тиелетін 

жүкті және т.б. жүкті тасымалдауды қамтамасыз ету үшін оған жеткізілген тауарларды және 

жүкті сақтауды, жолаушы - онымен балаларды тегін немесе басқа жеңілдікті шарттармен 

тасымалдауды белгіленген шектеулермен еркін қолмен алып жүру бағаға ақыға багажды 

тапсыру; 

заңды міндет: тасымалдаушы - жолаушыны баратын жерге тасымалдау, көлік құралын 

тасымалдауға жіберу, багажды тағайындау пунктіне жеткізу және оны багажды алуға 

уәкілетті адамға беру; жолаушы - жол ақысын төлеу, багажды жеткізу және багажды 

тасымалдау. 

 

СОӨЖ тапсырмалары: 

Топтық жобаны қорғау. 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары: 

 Құқықтық қатынас деген не? 

 Құқықтық қатынасты белгілі бір түрлерге бөлудің негіздері қандай? 

 Құқықтық қатынас түрлері. 

 Субьективті құқық және заңды міндет деген не? 

 Құқықтық қатынас субъектілері және объектілері. 

 Құқыққабілеттілік, әрекетқабілеттілік және құқықсубьектілік деген не? 

 Заңды айғақтардың түсінігі, қызметтері және түрлері. 

 

 

14-ТАҚЫРЫП. ҚҰҚЫҚҚА САЙ ЖҮРІС-ТҰРЫС, ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ, ЗАҢДЫ 

ЖАУАПКЕРШІЛІК. ЗАҢДЫЛЫҚТЫ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРТІПТІ НЫҒАЙТУ 

ЖОЛДАРЫ 

 

Лекция жоспары (1 сағат): 

1. Заңды мінез-құлық: түсінігі және белгілері, түрлері.  

2. Құқық бұзушылық түсінігі және негізгі белгілері. Құқық бұзушылықтың құрамы, түрлері. 

Әдебиеттер: нег. 1-5, қосымша 58-62. 

 

Семинар сабақтардың жоспары (1 сағат): 

1. Заңдылық және оың қоғам өмірінде алатыг орны. 

2. Құқықтық тәртіп түсінігі. 

3. Заңдылық пен құқықтық тәртіпті  қамтамасыз ету әдістері мен кепілдіктері.  

4. Құқықтық тәртіп түсінігі және ерекшеліктері. 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

Реферат жазу  (реферат жазу тәртібі курстық жұмыстар жазуға қойылатын талаптарға ұқсас.  

Ол талаптар жайында  факультет сайтынан білуге боладыа http://fbp.keu.kz). Реферат көлемі – 

16 беттен көп емес. Тәлімгер реферат тақырыбының біреуін таңдап алуы тиіс. Рефератты 

жазу үшін ең алдымен деректер мен оқулықтарды мұқият оқып шығу қажет. Рефератты 

теориялық ойлар және мәселеге қатысты жалпы мәліметтерден таныстырудан бастаған жөн. 

Содан кейін тақырыпты ғылыми тұрғыда негіздеп жазу үшін құқықтық деректерге талдау 

жасап, қалыптасқан механизмді сұрыптап, мәселеге байланысты өзіндік анализ, тұжырым 

жасау керек. Пайдалануға ұсынылатын әдебиеттер тақырыптың соңында көрсетілген. 

http://fbp.keu.kz/
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Реферат тақырыптары: 

 3аңдылық деформациясы: себептері, түрлері, жеңу жолдары.  

 Заңдылық түсінігі. 

 Заңдылықты қамтамасыз   етудегі Конституцияның орны мен рөлі. 

 Құқықтық тәртіп түсінігі.  

 Құқықтық тәртіп және қоғамдық тәртіп. 

 Кепілдік және заңдылықты және құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету әдістері.  

 Тәртіп түсінігі. 

 Заңдылық және тәртіп. 

 Тәртіп түрлері. 

 

СОӨЖ тапсырмалары: 

Реферат қорғау 

 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары: 

 Заңды жауапкершілік түсінігін беріңіз. Оның пайда болу негіздері. 

 Төмендегі қағидалар нені білдіреді: жазаның обьективтілігі, жазадан құтылмаушылық.  

 Заңды жауапкершілік және құқықтық санкциялар. 

 Заңды жауапкершілік түрлерін атаңыз. 

 Әкімшілік жауапкершіліктің қылмыстықтан ерекшелігі неде? 

 Құқықбұзушылыққа анықтама беріңіз және оның айрықша белгілерін атаңыз. 

 Құқықбұзушылықтарды саралау. 

 
 

15-ТАҚЫРЫП. ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ МЕХАНИЗМІ 
 

Лекция жоспары (1 сағат): 

1. Құқықтық реттеу механизмі түсінігі.  

2. Құқықтық реттеу механизмі пәні және тәсілдері. 

3. Құқықтық реттеу механизмі сатылары. 

Әдебиеттер: нег. 1-5, қосымша 13-30, 63-65. 

Семинар сабақтардың жоспары (1 сағат): 

1. Құқықтық реттеу механизмі  түсініг және тәсілдері. 

2. Құқықтық реттеу механизмі  сатылары 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

Глоссарий жаттау. 

Құқықтық реттеу механизмі нің біртұтас жүйесін көрсететін сұлба сызу. 

Сұлбаны толтыру:  
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СОӨЖ тапсырмалары: 

Глоссарий тексеру. 

Сұлба және сұрақтарды талдау. 

 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары: 
1. Құқықтық реттеу механизмінің  анықтамасын беріңіз, осы механизмнің тән ерекшеліктерін атаңыз. 

2. Құқықтық реттеу механизмінің қандай элементтері бар? 

3. Құқықтық реттеу механизмінің  кезеңдері  қандай? 

4. Неге құқықтық реттеу тетігінің элементтері мен кезеңдері өзара тығыз байланысты? 

5. Нормативтік-құқықтық реттеу тетігінің сатыларына  бағыныштығы қандай? 

6. Құқық субъектілерінің заңды мүдделерін қамтамасыз етуде құқықтық реттеу механизмінің 

маңыздылығын сипаттаңыз. 

7. Құқықтық реттеу тетігінің тиімділігі дегеніміз не? 

8. Құқықтық реттеуді жетілдіру және құқықтық нигилизмге қарсылықты жандандыру контекстінде 

құқықтық реттеу механизмін қолданудың болашағы қандай? 

Құқықтық реттеу тәсілдерінің 

түрлері 
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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. Мемлекет және құқық теориясы түсінігі, әдістемесі. 

2. Мемлекет және құқық теориясының қоғамдық ғылымдар жүйесіндегі орны. 

3. Мемлекет және құқық теориясының заңдық ғылымдар жүйесіндегі орны. 

4. Мемлекеттің пайда болу заңдылықтары 

5. Мемлекеттің, құқықтың пайда болуын қарастыратын теориялар. 

6. Мемлекет түсінігі, белгілері. 

7. Мемлекеттің пайда болу нысандары. 

8. Мемлекеттің пайда болуының Шығыстық (азиаттық) жолы. 

9. Мемлекеттің пайда болуының Батыстық жолы. 

10. Құқықтың пайда болу себептері, белгілері. 

11. Мемлекет мәніне қазіргі кезеңдегі көзқарастар. 

12. Мемлекет мәнін анықтайтын теорияларға сипаттама. 

13. Мемлекет қызметі түсінігі және түрлері. 

14. Мемлекет типологиясына қазіргі кезеңдегі көзқарастар. 

15. Мемлекеттің негізгі тектері. 

16. Мемлекет нысаны түсінігі 

17. Басқару нысаны түсінігі, түрлері  

18. Мемлекеттік құрылыс нысаны: түсінігі, түрлері.  

19. Саяси режим түсінігі, түрлері.  

20. Қоғамның саяси жүйесі: түсінігі, түрлері. 

21. Қоғамның саяси жүйесіндегі мемлекеттің алатын орны. 

22. Мемлекет механизмі: түсінігі, негізгі белгілері, құрылымы. 

23. Мемлекет органы және оның белгілері, түрлері. 

24. Мемлекеттік аппарат түсінігі, ұйымдастырылу қағидалары. 

25. Мемлекеттік биліктің жіктелуі. 

26. Қазақстан Республикасының заң шығару билігі. 

27. Қазақстан Республикасының атқару билігі. 

28. Сот билігі мемлекеттік биліктің дербес тармағы. 

29. Құқықтық мемлекет концепциясының тарихи аспектілері. 

30. Құқықтық мемлекет: түсінігі, табиғаты және негізгі қағидалары. 

31. Құқықтық мемлекеттің мәні, негізгі қағидалары. 

32. Құқықтық мемлекеттің мақсаты, міндеті мен қызметі. 

33. Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекеттің қалыптасу жолдары. 

34. Адам құқығының қорғалатындығы – құқықтық мемлекеттің саяси режимінің қасиеті. 

35. Мемлекет егемендігі. 

36. Азаматтық қоғам белгілері. 

37. Азаматтық қоғам мен құқықтық  мемлекеттің байланысы. 

38. Әлеуметтік норма  ұгымы. 

39. Қоғамның әлеуметтік нормаларының түрлері және оларды жіктеу. 

40. Құқық түсінігі,белгілері. 

41. Құқық мәні және мазмұны. 

42. Құқық қағидалары. 

43. Құқық  мәнінің негізгі концепциялары. 
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44. Құқық типінің түсінігі. 

45. Құқықтың тарихи типтері және олардың мәні. 

46. Формациялық және өркениеттік көзқарастар тұрғысынан құқық типі. 

47. Құқық нысаны түсінігі. 

48. Құқық нысанын жіктеу. 

49. Нормативтік-құқықтық акт, белгілері және түрлері. 

50. Заң түсінігі, белгілері. 

51. Заңға бағынышты нормативті актілер. 

52. Құқық нормасы түсінігі және оның белгілері. 

53. Құқық нормасының құрылымы және олардың түрлері. 

54. Құқық нормаларының түрлері. 

 

2 шептік бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 

1. Құқық жүйесі түсінігі. 

2. Қазақстан Республикасы құқық салаларына сипаттама. 

3. Қазіргі кезеңдегі құқықтық жүйелер. 

4. Англо-саксондық құқықтық жүйе. 

5. Романо-германдық құқықтық жүйе. 

6. Мұсылмандық құқық. 

7. Социалистік құқық. 

8. Құқық шығармашылық түсінігі, түрлері, қағидалары.  

9. Құқық шығармашылықтың сатылары. 

10. Нормативтік акт және құқық қолдану актісі. 

11. Номативтік-құқықтық актілерді жүйелендіру түсінігі. 

12. Номативтік-құқықтық актілерді жүйелендіру түрлері. 

13. Кодификация түсінігі. 

14. Инкорпорация түсінігі. 

15. Консолидация түсінігі. 

16. Құқықты жүзеге асыру: түсінігі, түрлері. 

17. Құқықты қолдану түсінігі. 

18. Құқықты қолдану үрдісінің сатылары. 

19. Құқық нормаларын талқылау түсінігі, түрлері. 

20. Талқылау субьектілері бойынша талқылау түрлері. 

21. Талқылаудың тәсілдері, әдістері. 

22. Құқықтағы ақаулықтар. 

23. Ақаулықтардың орнын толтыру жолдары. 

24. Заң ұқсастығы және құқық ұқсастығы. 

25. Құқықтық қатынас түсінігі. 

26. Құқықтық қатынастардың белгілері, түрлері. 

27. Құқықтық қатынас элементтері. 

28. Құқықтық қатынас субьектілері. 

29. Құқықтық қатынас обьектілері. 

30. Заңды фактілер: оқиға және әрекет. 

31. Құқықтық сана түсінігі, негізгі қызметтері, түрлері. 

32. Құқықтық сана құрылымы. 

33. Құқықтық нигилизм түсінігі. 

34. Құқықтық мәдениет түсінігі. 

35. Құқықтық реттеу түсінігі. 

36. Құқықтық реттеу пәні. 

37. Құқықтық реттеу тәсілдері. 

38. Құқықтық мінез-құлық түсінігі, түрлері. 

39. Құқық бұзушылық түсінігі және оның негізгі белгілері. 
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40. Құқық бұзушылықтың құрамы.  

41. Құқық бұзушылық түрлері. 

42. Қылмыс түсінігі, белгілері. 

43. Заңды жауапкершілік түсінігі және негізгі белгілері. 

44. Заңды жауапкершілік түрлері. 

45. Заңдылық түсінігі. 

46. Заңдылық қағидалары мен талаптары. 

47. Заңдылықтың кепілдігі. 

48. Қоғамдық тәртіп және құқықтық тәртіп, олардың байланысы. 

49. Заңдылық және тәртіп. 

50. Тәртіптің түрлері. 

51. Заңдар мен заңға бағынышты актілерді қолдану. 

52. Нормативтік-құқықтық актілерді жүйелеу. 

 

Аралық бақылау үшін бағалау құралдары 

Емтиханға дайындық үшін сұрақтар: 

 

1. Мемлекет және құқық теориясы түсінігі, әдістемесі. 

2. Мемлекет және құқық теориясының қоғамдық ғылымдар жүйесіндегі орны. 

3. Мемлекет және құқық теориясының заңдық ғылымдар жүйесіндегі орны. 

4. Мемлекеттің пайда болу заңдылықтары 

5. Мемлекеттің, құқықтың пайда болуын қарастыратын теориялар. 

6. Мемлекет түсінігі, белгілері. 

7. Мемлекеттің пайда болу нысандары. 

8. Мемлекеттің пайда болуының Шығыстық (азиаттық) жолы. 

9. Мемлекеттің пайда болуының Батыстық жолы. 

10. Құқықтың пайда болу себептері, белгілері. 

11. Мемлекет мәніне қазіргі кезеңдегі көзқарастар. 

12. Мемлекет мәнін анықтайтын теорияларға сипаттама. 

13. Мемлекет қызметі түсінігі және түрлері. 

14. Мемлекет типологиясына қазіргі кезеңдегі көзқарастар. 

15. Мемлекеттің негізгі тектері. 

16. Мемлекет нысаны түсінігі 

17. Басқару нысаны түсінігі, түрлері  

18. Мемлекеттік құрылыс нысаны: түсінігі, түрлері.  

19. Саяси режим түсінігі, түрлері.  

20. Қоғамның саяси жүйесі: түсінігі, түрлері. 

21. Қоғамның саяси жүйесіндегі мемлекеттің алатын орны. 

22. Мемлекет механизмі: түсінігі, негізгі белгілері, құрылымы. 

23. Мемлекет органы және оның белгілері, түрлері. 

24. Мемлекеттік аппарат түсінігі, ұйымдастырылу қағидалары. 

25. Мемлекеттік биліктің жіктелуі. 

26. Қазақстан Республикасының заң шығару билігі. 

27. Қазақстан Республикасының атқару билігі. 

28. Сот билігі мемлекеттік биліктің дербес тармағы. 

29. Құқықтық мемлекет концепциясының тарихи аспектілері. 

30. Құқықтық мемлекет: түсінігі, табиғаты және негізгі қағидалары. 

31. Құқықтық мемлекеттің мәні, негізгі қағидалары. 

32. Құқықтық мемлекеттің мақсаты, міндеті мен қызметі. 

33. Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекеттің қалыптасу жолдары. 

34. Адам құқығының қорғалатындығы – құқықтық мемлекеттің саяси режимінің қасиеті. 

35. Мемлекет егемендігі. 
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36. Азаматтық қоғам белгілері. 

37. Азаматтық қоғам мен құқықтық  мемлекеттің байланысы. 

38. Әлеуметтік норма  ұгымы. 

39. Қоғамның әлеуметтік нормаларының түрлері және оларды жіктеу. 

40. Құқық түсінігі,белгілері. 

41. Құқық мәні және мазмұны. 

42. Құқық қағидалары. 

43. Құқық  мәнінің негізгі концепциялары. 

44. Құқық типінің түсінігі. 

45. Құқықтың тарихи типтері және олардың мәні. 

46. Формациялық және өркениеттік көзқарастар тұрғысынан құқық типі. 

47. Құқық нысаны түсінігі. 

48. Құқық нысанын жіктеу. 

49. Нормативтік-құқықтық акт, белгілері және түрлері. 

50. Заң түсінігі, белгілері. 

51. Заңға бағынышты нормативті актілер. 

52. Құқық нормасы түсінігі және оның белгілері. 

53. Құқық нормасының құрылымы және олардың түрлері. 

54. Құқық нормаларының түрлері. 

55. Құқық жүйесі түсінігі. 

56. Қазақстан Республикасы құқық салаларына сипаттама. 

57. Қазіргі кезеңдегі құқықтық жүйелер. 

58. Англо-саксондық құқықтық жүйе. 

59. Романо-германдық құқықтық жүйе. 

60. Мұсылмандық құқық. 

61. Социалистік құқық. 

62. Құқық шығармашылық түсінігі, түрлері, қағидалары.  

63. Құқық шығармашылықтың сатылары. 

64. Нормативтік акт және құқық қолдану актісі. 

65. Номативтік-құқықтық актілерді жүйелендіру түсінігі. 

66. Номативтік-құқықтық актілерді жүйелендіру түрлері. 

67. Кодификация түсінігі. 

68. Инкорпорация түсінігі. 

69. Консолидация түсінігі. 

70. Құқықты жүзеге асыру: түсінігі, түрлері. 

71. Құқықты қолдану түсінігі. 

72. Құқықты қолдану үрдісінің сатылары. 

73. Құқық нормаларын талқылау түсінігі, түрлері. 

74. Талқылау субьектілері бойынша талқылау түрлері. 

75. Талқылаудың тәсілдері, әдістері. 

76. Құқықтағы ақаулықтар. 

77. Ақаулықтардың орнын толтыру жолдары. 

78. Заң ұқсастығы және құқық ұқсастығы. 

79. Құқықтық қатынас түсінігі. 

80. Құқықтық қатынастардың белгілері, түрлері. 

81. Құқықтық қатынас элементтері. 

82. Құқықтық қатынас субьектілері. 

83. Құқықтық қатынас обьектілері. 

84. Заңды фактілер: оқиға және әрекет. 

85. Құқықтық сана түсінігі, негізгі қызметтері, түрлері. 

86. Құқықтық сана құрылымы. 

87. Құқықтық нигилизм түсінігі. 
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88. Құқықтық мәдениет түсінігі. 

89. Құқықтық реттеу түсінігі. 

90. Құқықтық реттеу пәні. 

91. Құқықтық реттеу тәсілдері. 

92. Құқықтық мінез-құлық түсінігі, түрлері. 

93. Құқық бұзушылық түсінігі және оның негізгі белгілері. 

94. Құқық бұзушылықтың құрамы.  

95. Құқық бұзушылық түрлері. 

96. Қылмыс түсінігі, белгілері. 

97. Заңды жауапкершілік түсінігі және негізгі белгілері. 

98. Заңды жауапкершілік түрлері. 

99. Заңдылық түсінігі. 

100. Заңдылық қағидалары мен талаптары. 

101. Заңдылықтың кепілдігі. 

102. Қоғамдық тәртіп және құқықтық тәртіп, олардың байланысы. 

103. Заңдылық және тәртіп. 

104. Тәртіптің түрлері. 

105. Заңдар мен заңға бағынышты актілерді қолдану. 

106. Нормативтік-құқықтық актілерді жүйелеу. 

 

 

Бағдарламаның қолданылу мерзімі ұзартылды: 

 

 

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

 

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

 

 


