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ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ 

 (Азаматтық құқықтың (жалпы бөлім) курсын оқытудың 

мақсаттары мен міндеттері) 

 

Пәнді оқытудың мақсаты: 

 Қазіргі кезеңде, Қазақстанда жүргізіліп жатқан саяси және 

экономикалық реформа, қарқынды заң шығармашылығын талап етіп, 

экономикалық қатынастарды әбден жетілдіріп, заңдылықты реттеуді 

өткір қажет етіп отыр. Экономикасы жоғарғы деңгейде дамыған 

елдерде өзінің даму негізінде кәсіп иесінің секторы арқасында алды. 

Сондықтан нарықтық экономика кезеңінде бірінші міндет мүлікпен, 

немесе мүліксіз қатынастарды заңды түрде реттеу. Пәнді зерделеу 

процесінде “Азаматтық құқықтың (жалпы б.)“ студенттерге ең қажетті 

көкейкесті түйінді мәселелерін талқылайды. Берілген пәннің курсы 

бойынша студенттерге азаматтық құқық (жалпы бөлім) бойынша 

жалпы мағлұмат ұсынылған. Берілген курстың тақырыптарын 

талқылауына азаматтық құқықтағы ең проблемалы және маңызды 

тақырыптар ұсынылған: азаматтық құқықтың субъектілері, меншік 

құқығы, міндеттемелік құқық т.б. 

Пәннің міндеттері: 

- Азаматтық құқықтың ең негізгі мәселелерін ашу; 

- Азаматтық-құқықтың қатынастарының қағидалары мен мазмұнын 

ашу; 

- Берілген курстың практикалық мәнін ашу. 

Студенттерге қойылатын талап: 

- Курстың мазмұнын адал ниетпен оқу; 

- Сабаққа талқылау өткізуді жүзеге асыру; 

- Студенттердің білімін арнаулы тестілер арқылы тексеру; 

- Барлық сабақтарға қатысу, берілген тапсырманы орындау. 

Студенттердің білімін бақылау емтихан кезінде жүзеге асырылады. 

Оқытудың нәтижелері: 

A) Шарттық құқық нормаларын қолдану тәртібін білу 

B) Сот, құқық қорғау органдарында, шаруашылық қатынастарда 

тәжірибе өту барысында алған дағдыларын қолдана білу.  

C) Шарттық құқықтық қатынастарын реттейтін нормативтік құқықтық 

актілерге қатысты ақпараттық-іздену қызметін жүзеге асыру. 

D) Азаматтық құқықтық құжаттарды (азаматтық құқықтық 

шарттар,талап арызды, шешімді, ұйғарымды, сот қаулысын, сот 

бұйрығын және т.б.) сауатты құрастыра білу.  

E) тұлғалық және кәсіби дамуға деген қажеттілік. 

Пререквизиттері: “Рим құқығы”, “Мемлекет және құқық теориясы”. 
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Постреквизиттері: “Азаматтық құқық (ерекше бөлім)”, “Тұрғын үй 

құқығы”, “Кәсіпкерлік құқық”. 

«ҚР азаматтық құқығы (жалпы бөлім)» пәнінің әдістемесі оның 

ерекшеліктерімен және оқыту мақсатымен анықталады. Осыған 

байланысты, арнайы білімдерді, бағыттарды, дағдыларды 

қалыптастыруға бағытталған оқытудың әдістерін пайдалану мақсатты 

болып табылады: ситуациялық тапсырмалар (есептер), топтық жобалар 

әдісі, салыстырмалы анализ әдісі, кейстік әдісін пайдалану мақсатқа 

сай болып саналады.  

2.Пән бағдарламасы 

Кесте 2.1 –сабақ түріне байланысты сағат санының бөлінісі 

№ Тақырыптың атауы 

 

СӨЖ лекц. практ СОӨ

Ж 

1 2 3 4 5 6 

 1.Модуль. Азаматтық құқық- ғылым саласы ретінде 

1. 

 Азаматтық құқықтың 

түсінігі Азаматтық 

құқықтық қатынастар 

1 1 1 4 

2 
Азаматтық құқықтарды 

жүзеге асыру және қорғау 
1  1 3 

 2. Модуль  Азаматтық құқық объектілерімен субъектілері 

3 
Азаматтық құқықтың 

объектілері 
1 2 1 4 

4 
Азаматтар - азаматтық 

құқықтың субъектісі .  
2 1 1 3 

5 Заңды тұлғалар 4 2 1 4 

 
3. Модуль Азаматтық құқықтағы мәміле және мерзімдер 

институты 

6 Мәмілелер 2 1 1 4 

7 Өкілдік.  1 1 1 3 

8 Мерзімдер.Талап мерзімі 1 1 1 4 

 4. Модуль Меншік және өзгеде заттық құқық 

9 Меншік құқығының ұғымы 1  1 4 

10 
Меншік құқығының пайда 

болуы және тоқтатылуы 
1 1 1 4 

11 Ортақ меншік. 2  1 4 

12 Өзгеде заттық құқықтар 2 1  3 

13 Меншік құқығын қорғау 1   4 

 5. Модуль Міндеттемелік құқық туралы жалпы ережелер 
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14 
Міндеттеме түсінігі және 

міндеттемедегі тараптар 
1  1 4 

15 Міндеттемені орындау  1 1  3 

16 
Міндеттеменің орындалуын 

қамтамасыз ету. 
3 1 1 4 

17 
Міндеттемені бұзғандығы 

үшін жауапкершілік 
1  1 4 

18 Міндеттеменің тоқтатылуы 1   4 

 6. Модуль Шарт туралы жалпы ережелер 

19 
Шарттың ұғымы және 

жағдайлары 
2 1 1 4 

20 
Шарт жасасу, өзгерту және 

шартты бұзу 
1 1  4 

 

Барлығы: лекц. практ СОӨ

Ж 
СӨЖ 

30 15 15 75 

 

3. Студенттердің білімін, біліктерін, дағдыларын бағалау саясаты 

мен рәсімдері 

3.1 Пән бойынша берілген тапсырмаларды орындау және тапсыру 

кестесі  

Бақылау түрі Сабақтың 

тақырыбы 

(ағымдағы 

бақылау 

үшін) 

Тапсырманың тізімі 

(бақылау нысаны) 

Тапсыру 

мерзімі 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 1 -Азаматтық заңдарға 

сипаттама беру. -Глоссарий 

құрастыру. -Азаматтық 

құқықтың пәні ,әдістерін 

кесте түрінде көрсету. кейс 

1 апта  

Ағымдағы 

бақылау 

  

Тақырып 2 

  

 -Тесттік сұрақтар 

құрастыру, 

-Реферат «Азаматтық 

құқықтарды жүзеге асыру» 

есептер шығару. кейс 

2 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 3 -тест тапсырмаларын 

құрастыру,- өзіндік бақылау 

үшін сұрақтарға жауап 

беру.- «азаматтық құқық 

3 апта 
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объектілері» кесте 

құрастыру. кейс 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 4 «Азаматтар- азаматтық 

құқықтың субъектісі» 

тақырыбына баяндама 

жасау, -тест тапсырмаларын 

құрастыру. кейс 

3 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 5 «заңды тұлға ұғымы мен 

түрлері» кесте 

құрастыру,эссе жазу немесе 

өзіндік шығармашылық 

жоба дайындау. кейс 

4 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 6 - глоссарий құрастыру, -өз 

бетінше сұрақтарды 

зерттеу, -тест 

тапсырмаларын құрастыру. 
кейс 

4 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 7 - дәріс конспектілерін және 

қосымша конспектілерді 

оқу,- «Өкілдік және 

сенімхат» тақырыбына 

баяндама жасау. кейс 

5 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 8 Азаматтық құқықтық 

мерзімдерге қатысты 

есептер құрастыру, эссе 

жазу. кейс 

5 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 9 өзіндік бақылау үшін 

сұрақтарға жауап беру, 

глоссарий құрастыру, 

есептер шығару. кейс 

6 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 10 Меншік құқығының пайда 

болу негіздерін кесте 

түрінде көрсету, эссе жазу. 

кейс 

7 апта 

Аралық 

бақылау Р1 

 Коллоквиум 8 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 11 Ортақ меншік құқығын  

кесте түрінде 

көрсету,электронды 

көрсетілімдер дайындау. 

кейс 

8 апта  
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Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 12 Өзгеде заттық құқықтарды 

кесте түрінде көрсету,эссе 

жазу. кейс 

8 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 13 Эссе «Меншік құқығын 

қорғау» , есептер шығару. 

кейс 

9 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 14 Міндеттемелік құқықтардың 

жалпы ережелеріне талдау 

жасау. өз бетінше 

сұрақтарға дайындалу, кейс 

9 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 15 Міндетемені орындауды 

кесте түрінде көрсету,эссе 

жазу. кейс 

10 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 16 Міндеттеме орындалуын 

қамтамасыз ету әдістеріне 

эссе жазу, презентация 

дайындау. кейс 

10 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 17 өзіндік бақылау үшін 

сұрақтарға жауап беру, 

глоссарий құрастыру, 

есептер шығару. кейс 

11 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 18 Міндеттемені тоқтату 

негіздерін кесте түрінде 

көрсету, эссе жазу, есептер 

шығару. кейс 

12 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 19 өзіндік бақылау үшін 

сұрақтарға жауап беру, 

глоссарий құрастыру, 

есептер шығару. кейс 

13 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 20 Шарт ұғымы мен жалпы 

ережелеріне реферат жазу, 

кесте жасау, есептер 

шығару. кейс 

14 апта 

аралық 

бақылау Р2 

9-15 

тақырыптар 
Коллоквиум 15 апта 

Қорытынды 

бақылау 

1-15 

тақырыптар 
емтихан  Емтихан 

кестесіне 

сәйкес 
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3.2 Пән бойынша бақылаудың негізгі нысандары 

Бақылау типі Бақылау нысаны Бағалаудың негізгі өлшемдері 

** 

Ағымдық 

 

 

Эссе Теориялық материалды білу 

және ұғу, ақпараттарды 

талдау мен бағалау, 

пайымдау, көлемі 3-4 мың сөз; 

бірегейлік (95%-дан кем емес) 

Реферат Бірегейлік (80%-дан кем 

емес), қайнар көздер 

әдібиеттер таңдаудың 

негізділігі, сұрақтың мәнін 

ашу деңгейі, рәсімдеудің 

талаптарын қадағалау; 

көлемі– 8-10 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. 

Проблемалық 

ситуациялық есеп 

шығару 

Міндеттердің мәнін түсіну, 

мәселелер құрастыру; 

проблеманы шешудің мүмкін 

жолдарын анықтау; өз 

шешімін дәйектеу.  

Мультимедиялық 

презентация 

Құрылымдық, ПК барлық 

мүмкіндіктерін қолдану, 

дизайн, аудио и 

видеофайлдар, анимация,  

гиперсілтемелер, 

аудиторияның алдында өз 

жұмысының нәтижесін 

ауызша нысанда ұсына білуі; 

тақырып бойынша кем 

дегенде 6 слайд.   

Шығармашылық 

жұмыс 

Теориялық материалды білу 

және ұғу, ақпараттарды 
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талдау мен бағалау, 

пайымдау, көлемі 3-4 мың сөз; 

бірегейлік (95%-дан кем емес)  

Глоссарий (сөздік) Көлемі – бір тақырып 

бойынша кем дегенде 5 

термин 

Кестемен жұмыс Тақырып бойынша берілген 

кесетені толтырып, анализ 

жасау керек , көлемі 1-2 бет. 

Кроссворд  Көлемі – бір тақырып 

бойынша кем дегенде 30 

термин 

 Бақылау жұмыс  Жазбаша жұмыс – 45 минут 

Шептік  Коллоквиум Шептік бақылау 

сұрақтарының тізбесінен 10 

сұраққа блиц-жауап 

Қорытынды Емтихан  

 

30 жабық тестілік сұрақтар 

(бір дұрыс нұсқасымен). 

Жауап беру уақыты – 50 

минут. 

 

3.3 Білімді, дағдыларды бағалау өлшемдері 

Пән бойынша барлық бағалар кредиттік технология бойынша 

оқушылардың білімін бағалаудың көп баллдық әріптік жүйесі 

бойынша пайызбен қойылады. 

Әріп 

жүйесімен 

бағалау 

Балл 

Процентті

к 

қатынасы  

% 

Дәстүрлі жүйемен 

бағалау 

А 4,0 95-100 
өте жақсы 

А- 3,67 90-94 

  В+ 3,33 85-89  

жақсы В 3,0 80-84 

 В- 2,67 75-79 

  С+ 2,33 70-74  

 

қанағаттанарлық 

 

С 2,0 65-69 

 С- 1,67 60-64 

  D+ 1,33 55-59 

D 

 

1,0 50-54 
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F 

 

0      0-49    қанағаттанарлықсыз 

«А», «А-» (үздік) – егер білім алушы терең және сапалы 

бағдарламалық материалды меңгерсе, сонымен қатар видео өзгертулері 

бойынша, сауатты, қисынды, барлық қойылған сұрақтарға жауап 

бергенде, монографиялық материалдар бойынша білімін көрсетсе, 

дұрыс шешім тапқан жағдайда, тәжірибелік жұмыс барысында жан-

жақты материалдардан өзінің терең меңгергендігін көрсетін жағдайда 

қойылады. Жауап барысында басқа сұрақтарға ауқып кетпеу тиіс және 

қателіктер болмауы керек; 

«В+», «В», «В-» (жақсы) – егер білім алушы нақты 

бағдарламаны білсе, сауатты және мәні бойынша айтса,  сұраққа жауап 

бергенде кей қателіктер жібергенде, бірақта теориялық білімін 

тәжірибе жүзінде көрсеткен жағдайда қойылады;  

«С+», «С», «С-», «Д+», «Д» (қанағаттанарлық) –  егер білім 

алушы негізгі оқу материалын меңгерсе, бірақ айту барысында 

ақаулықтар жіберсе, теріс мағлұмат берсе, айтқан материалды басқа 

материалмен ауыстырса және тәжірибелік жұмыста қиыншылықтар 

туған жағдайда қойылады; 

«F» (қанағаттанарлықсыз) – егер білім алушы берілген 

материалды толық меңгермесе, қателіктер жіберсе, тәжірибелік 

жұмыстарда шешім таппаған жағдайда қойылады. 

Емтихан бағасын қою процесінде оқытушы осы жоғарыда 

айтылған өлшемдерді басшылыққа алады.  

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

ауытқу амплитудасындағы бағаларды таңдау оқып білім алушының 

білімі мен біліктілігінің жоғарыда берілген өлшемдерге сәйкестік 

дәрежесімен анықталады. 

 

3.4 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 
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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
Қ 21

%  

мұнда: Р1- бірінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны; 

 Р2- екінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны;   

 Е - емтихан рейтинг бағасының пайыздық мазмұны. 

Пән бойынша курстық жұмыс бар болған жағдайда оның бағасы 

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. 

 

3.5 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. АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ- ҒЫЛЫМ САЛАСЫ 

РЕТІНДЕ 

1 - Тақырып. Азаматтық құқықтың түсінігі. Азаматтық  

құқықтық қатынастар  
Дәріс жоспары (1 сағ) 

1. Азаматтық құқықтың ұғымы мен пәні. Азаматтық құқықтың аралас 

саладағы құқықтардан айырмашылығы. 

2. Азаматтық құқықтың әдістері.   

3. Азаматтық құқықтың қағидалары  

4. Азаматтық заңдардың мерзімдегі, кеңістіктегі және тұлғалар 

шеңбері бойынша әрекет етуі 

5. Азаматтық-құқықтық қатынастардың түсінігі және ерекшеліктері. 

6. Азаматтық құқықтық қатынастардың субъектілері, объектілері және 

мазмұны. 

7. Азаматтық құқықтық қатынастардың жіктелуі 

8. Азаматтық құқықтық қатынастардың пайда болуы, өзгеруі және 

тоқтатылуы  

Әдебиеттер: (/н.а.1-12/, /а.1-8/) 

Практикалық сабақ  жоспары (1 сағ) 

1. Азаматтық құқық құқықтың бір саласы ретінде: азаматтық 

құқықтың түсінігі, азаматтық құқықтың аралас құқық салаларынан 

айырмашылығы, азаматтық құқықтың қағидалары, азаматтық құқық 

жүйесі. 
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2. Азаматтық құқықтың қайнар көздері ұғымымен түрлері 

3. Азаматтық құқықтың ғылымда және оқу пәні ретінде мағынасын 

анықтаңыздар. 

4. Азаматтық құқықтық қатынастардың субъектілері, объектілері және 

мазмұны. 

5. Ситуациялық есептер шығару 

СӨЖ тапсырмалары: 

Практикалық тапсырма: 

-Азаматтық заңдарға сипаттама беру.  

-Глоссарий құрастыру.  

-Азаматтық құқықтың пәні ,әдістерін кесте түрінде көрсету. 

- кейс  

СОӨЖ тапсырмалары: 

- тараптардың заңды теңдік әдістерін зерттеп, оның қазіргі 

жағдайлардағы мәнін ашыңыз; 

- ғылыми, оқу және оқу-әдістемелік, нормативтік қайнар көздермен 

танысу; 

- кейс 

 

2-Тақырып. Азаматтық құқықтарды жүзеге асыру және қорғау 
Дәріс жоспары (1 сағ) 

1. Азаматтық құқықтарды жүзеге асырудың түсінігі 

2. Азаматтық құқықтың бостандығы және шегі 

3. Азаматтық құқықты қорғау ұғымымен әдістері 

4. Кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау 

Әдебиеттер: (/н.а. 1-5/, /8-14/,. /а. 3-10/) 

СӨЖ тапсырмалары: 

Практикалық тапсырма: 

-Тесттік сұрақтар құрастыру, 

-Реферат «Азаматтық құқықтарды жүзеге асыру»  

- есептер шығару. 

СОӨЖ тапсырмалары: 

- азаматтық құқықтық қатынастар ерекшеліктерін, оның элеметтері 

мен заңды деректер жүйесін зерттеу керек; 

- ситуациялық есептер шығару. 

- кейс 

 

2.МОДУЛЬ. АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ ОБЪЕКТІЛЕРІМЕН 

СУБЪЕКТІЛЕРІ 

3-Тақырып. Азаматтық құқықтың объектілері   

Дәріс жоспары (1 сағ) 
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1. Азаматтық құқықтар объектілеріне жалпы сипаттама  

2. Заттар – құқықтың объектісі ретінде. 

3. Жылжыйтын және жылжымайтын мүліктер. 

4. Ақша, шетелдік валюта азаматтық құқық объектілері ретінде. 

5.  Бағалы қағаздар. 

6.  Жұмыс және қызмет көрсету азаматтық құқықтың объектісі ретінде 

7.  Мүліктік емес өзіндік игіліктер және оларды қорғау. Ар-намысты, 

қадір қасиетті және іскерлік беделді қорғау. 

Әдебиеттер: (/н.а. 1-5/, /8-14/,. /а. 3-10/) 

Практикалық сабақ жоспары (2 сағ) 

1 сабақ 

1. Азаматтық құқық объектілеріне жалпы сипаттама 

2. Жылжымайтын мүліктердің құқықтық режимі және олармен 

мәмілелер жасасу. 

3. Ақша, шетелдік валюта азаматтық құқық объектілері ретінде. 

2 сабақ 

1. Бағалы қағаздар, олардың түрлері және ерекшеліктері. 

2. Мүліктік емес өзіндік игіліктер және оларды қорғау. Ар-намысты, 

қадір қасиетті және іскерлік беделді қорғау. 

3. Ситуациялық есептер шығару 

СӨЖ тапсырмалары: 

Практикалық тапсырма: 

-тест тапсырмаларын құрастыру, 

- өзіндік бақылау үшін сұрақтарға жауап беру. 

- «азаматтық құқық объектілері» кесте құрастыру 

- кейс 

СОӨЖ тапсырмалары: 

- азаматтық құқық объектілерін, заттар түсінігін, әсіресе 

жылжымайтын мүліктің құқықтық мәртебесін зерттеу керек; 

- ситуациялық есептер шығару 

- кейс 

 

 

4-Тақырып. Азаматтар - азаматтық құқықтың субъектісі .   

Дәріс(2сағат) 

1 сабақ 

1. Азаматтар және басқа жеке тұлғалар азаматтық құқықтың 

субъктілері ретінде.   

2. Жеке тұлғалардың азаматтық құқық субъектілігі.  

3. Азаматтың есімі мен тұрғылықты жері. Азаматтық хал актілері. 

Әдебиеттер: (/н.а.1-15/,  ,/а.3-10/) 
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2 сабақ 

1. Азаматтардың әрекет қабілеттілігін шектеу және жоқ деп танудың 

салдары 

2. Азаматты хабар-ошарсыз кетті және өлді деп тану. 

3. Азаматтың кәсіпкерлік қызметтегі құқық субъектілігі.  

Әдебиеттер: (/н.а.1-15/, а.3-10/) 

Практикалық сабақ жоспары (1 сағ) 

1. Жеке тұлғаның азаматтық құқық субъектілігі. 

2. Азаматтың есімі мен тұрғылықты жері. Азаматтық хал актілері.  

3. Азаматты хабар-ошарсыз кетті деп және өлді деп тану. 

4. Қамқоршылық және қорғаншылық институттарының мазмұны 

және оны азаматтық құққыта қолдану 

5. Азаматтың кәсіпкерлік қызметтегі құқық субъектілігі. 

6. Ситуациялық есептер шығару  

 

СӨЖ тапсырмалары: 

Практикалық тапсырма: 

«Азаматтар- азаматтық құқықтың субъектісі» тақырыбына баяндама 

жасау,  

-тест тапсырмаларын құрастыру 

- кейс  

 

СОӨЖ тапсырмалары: 

- жеке кәсіпкерлер мен азаматтардың құқықтық мәртебесін зерттеу, 

әрекет қабілеттілікті шектеу сұрақтарын қарастыру. 

- азаматтардың аты жөні мен тұрғылықты мекен жайлары, азаматтық 

хал актілері сұрақтарын талқылау. 

- кейс 

 

5-Тақырып. Заңды тұлғалар  

Дәріс (3сағат) 

1 сабақ 

1. Заңды тұлғаның түсінігі, белгілері. 

2. Заңды тұлғаның арнайы құқық қабілеттілігі 

3. Заңды тұлғалардың түрлері. 

Әдебиеттер: (/н.а.5-13/, /а.8-14/) (/н.а.8-16/,  /а.4-15/) 

2 сабақ 

1. Филиал және өкілдік. Заңды тұлғалардың құрылуы, оларды тіркеу 

ерекшеліктері 

2. Заңды тұлғалардың қайта құрылуы  

Әдебиеттер: (/н.а.5-13/, /а.8-14/) (/н.а.8-16/,  /а.4-15/51) 
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3 сабақ 

1. Заңды тұлғалардың таратылуы 

2. Мемлекеттің азаматтық құққыттық қатынастарға қатысу нысандары 

3. Коммерциялық заңды тұлғалар 

4. Коммерциялық емес заңды тұлғалар 

Әдебиеттер: (/н.а.5-13/, /а.8-14/) (/н.а.8-16/,  /а.4-15/) 

Практикалық сабақ жоспары (2 сағ) 

1 сабақ 

1. Заңды тұлғаның түсінігі. Заңды тұлғаның белгілері. Филиалдар мен 

өкілдік. 

2. Заңды тұлғалардың органдары.   

3. Заңды тұлғаның құқық қабылеттілігі. 

Практикалық сабақ жоспары (1 сағ) 

2 сабақ 

1. Заңды тұлғаларды құру және тарату. Заңды тұлғалар туралы негізгі 

ілімдер. 

2. Заңды тұлғалардың жекелеген түрлері 

3. Ситуациялық есептер шығару 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

-«заңды тұлға ұғымы мен түрлері» кесте құрастыру, 

-эссе жазу немесе өзіндік шығармашылық жоба дайындау. 

- кейс 

СОӨЖ тапсырмалары: 

- Құрылтай құжаттарын жасау.  

- Ситуациялық есептер шығару. 

- кейс 

 

3.МОДУЛЬ. АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТАҒЫ МӘМІЛЕ ЖӘНЕ 

МЕРЗІМДЕР ИНСТИТУТЫ 

6-Тақырып. Мәмілелер  

Дәріс(2сағат) 

1 сабақ 

1. Мәміле түсінігі мен мәміле түрлері.  

2. Мәміле нысаны мен оның мағынасы. 

3. Мәмленің жарамдылығы 

Әдебиеттер: (/н.а. 1-5/, /3-16/, /а. 4-10/) 

2 сабақ 

1. Жарамсыз мәмілелер.  

2. Мәмілелер жарамсыздығының салдары. 

3. Биржалық мәмлелердің ерекшеліктері 
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Әдебиеттер: (/н.а. 1-5/, /3-16/а. 4-10/50) 

Практикалық сабақ жоспары (1 сағ) 

1. Мәміле түсінігі мен мәміле түрлері.  

2. Мәміле нысаны мен оның мағынасы. 

3. Жарамсыз мәмілелер 

4. Мәмілелер жарамсыздығының салдары. 

5.  Ситуациялық есептер шығару 

СӨЖ тапсырмалары: 

Практикалық тапсырма: 
-глоссарий құрастыру,  

-өз бетінше сұрақтарды зерттеу,  

-тест тапсырмаларын құрастыру 

- кейс 

СОӨЖ тапсырмалары: 

- тақырыптың өзекті сұрақтарын талқылау 

- ситуациялық есептер шығару 

- кейс 

 

7-Тақырып. Өкілдік  

Дәріс жоспары (1 сағ) 

1. Өкілдік туралы жалпы ережелер.  

2. Өкілдіктің түрлері мен пайда болу негіздері. 

3. Өкілдің өкілеттігі. 

4. Сенімхат.  

Әдебиеттер: (/н.а.1-16/, /а.2-14/) 

Практикалық сабақ жоспары (1 сағ) 

1. Өкілдіктің түсінігі мен түрлері. 

2. Өкілдіктің мәнімен маңызын анықтау  

3. Сенімхат. 

4. Сенімхаттың нысанына қойылатын талаптар 

5. Ситуациялық есептер шығару  

 

СӨЖ тапсырмалары: 

Практикалық тапсырма: 

- дәріс конспектілерін және қосымша конспектілерді оқу, 

- «Өкілдік және сенімхат» тақырыбына баяндама жасау  

- кейс 

СОӨЖ тапсырмалары: 

- өкілдік түсінігін, оның пайда болу негіздерін, коммерциялық 

өкілдіктің түсінігі мен оның ерекше құқықтық мәртебесін талқылау.  

- Сенімхат жасап үйрену 
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- кейс 

 

8- Тақырып. Мерзімдер. Талап мерзімі. 

Дәріс жоспары (1 сағ) 

1. Азаматтық құқықтағы мерзімдер ұғымы мен мәні. Мерзімдердің 

түрлері 

2. Азаматтық құқықтарды жүзеге асыру және азаматтық- құқықтық 

міндеттерді орындау мерзімдері 

3. Мерзімдерді есептеу 

4. Талап қою мерзімінің мәні, түрлері 

5. Талап қою мерзімінің өтуі. 

Әдебиеттер: (/н.а.1-14/, /а.5-14/) 

Практикалық сабақ жоспары (1 сағ) 

1. Азаматтық құқықтағы мерзімдер ұғымы мен мәні. Мерзімдердің 

түрлері 

2. Мерзімдерді есептеу 

3. Талап қою мерзімі 

4. Ситуациялық есептер шығару 

СӨЖ тапсырмалары: 

Практикалық тапсырма: 

Азаматтық құқықтық мерзімдерге қатысты есептер құрастыру, 

- эссе жазу 

- кейс 

СОӨЖ тапсырмалары: 

- мерзімді қолдану тәртібін талқылау.  

- ситуациялық есептер шығару 

- кейс 

 

4.МОДУЛЬ. МЕНШІК ЖӘНЕ ӨЗГЕДЕ ЗАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ 

9- Тақырып. Меншік құқығының ұғымы 

1) Дәріс жоспары (1 сағ) 

1. Меншік ұғымы және нысандары. 

2. Меншік құқығының мазмұны 

3. Меншік құқығын жүзеге асыру шегі 

4. Жеке меншік ұғымы 

5. Мемлекеттік меншікті жекешелендіру 

Әдебиеттер: (/н.а.1-14/, /а.5-14/) 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

Практикалық тапсырма: 
-өзіндік бақылау үшін сұрақтарға жауап беру,  
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-глоссарий құрастыру,  

- есептер шығару 

- кейс  

СОӨЖ тапсырмалары: 

- азаматтық құқықтағы заттық құқық түсінігі және оның алатын 

орныны, түсіні және түрлерін талқылау 

- есептер шығару; 

- кейс 

 

 

10-Тақырып. Меншік құқығының пайда болуы және тоқтатылуы 

Дәріс жоспары (1 сағ) 

1. Меншік құқығының пайда болуының негізгі тәсілдері, пайда болу 

кезі. 

2. Меншік құқығының өз иесінің еркімен және ықтиярсыз 

тоқтатылуы. 

3. Меншік құқығының тоқтатылу негіздері 

4. Меншік құқығының бірнеше субъектілер кезінде жүзеге асырылуы 

Әдебиеттер: (/н.а.1-14/, /а.5-14/) 

Практикалық сабақ жоспары (1 сағ) 

1. Меншік құқығының жүзеге асырылуының шегі Меншік иесінің 

ауыртпалықтары.  

2. Меншік құқығының пайда болуының негізгі тәсілдері, пайда болу 

кезі. Мүліктің кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүліну қаупі. 

3. Меншік құқығының өз иесінің еркімен және ықтиярсыз 

тоқтатылуы. 

4. Ұлт меншігіне алу, мүлікті тәркілеу 

5. Ситуациялық есептер шығару 

СӨЖ тапсырмалары: 

Практикалық тапсырма: 

-Меншік құқығының пайда болу негіздерін  кесте түрінде көрсету, 

-эссе жазу 

- кейс 

СОӨЖ тапсырмалары: 

- Меншік құқығының пайда болуы және тоқтатылу тәртібін 

түсіндіріңіз; 

- Меншік құқығының мазмұны мен меншік түрлерін жіктеңіз. 

- кейс 

 

11-Тақырып. Ортақ меншік.  

Дәріс(2сағат) 
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1 сабақ 

1. Ортақ меншік құқығының түсінігі және түрлері 

2. Ортақ үлестік меншік 

3. Ортақ бірлескен меншік 

Әдебиеттер: (/н.а.1-14/,  /а.5-14/) 

2 сабақ 

1. Кондоминиум 

2. Ортақ бірлескен меншіктің әр түрлілігі 

Әдебиеттер: (/н.а.1-14/,  . /а.5-14/) 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

Практикалық тапсырма: 

- Ортақ меншік құқығын  кесте түрінде көрсету, 

-электронды көрсетілімдер дайындау 

- кейс 

СОӨЖ тапсырмалары: 

- Ортақ меншік құқығының пайда болуы және тоқтатылу тәртібін 

түсіндіріңіз; 

- Ортақ меншік құқығының мазмұны мен түрлерін жіктеңіз. 

- кейс 

 

12- Тақырып. Өзгеде заттық құқықтар 

Дәріс(2сағат) 

1 сабақ 

1. Заттық құқық ұғымы мен белгілері 

2. Басқада заттық құқықтардың түрлері және олардың сипаттамалары 

3. Шаруашылық жүргізу құқығы 

Әдебиеттер: (/н.а. 1-16/,. /а. 15-22/) 

2 сабақ 

1. Жедел басқару құқығы 

2. Жер пайдалану құқығы  

3. Сервитуттар 

Әдебиеттер: (/н.а. 1-16/,. /а. 15-22/) 

Практикалық сабақ  жоспары (1 сағ) 

1. Заттық құқық ұғымы мен белгілері 

2. Шаруашылық жүргізу құқығының таралу аясымен субъектілері 

3. Басқада заттық құқықтардың түрлері және олардың сипаттамалары 

4. Ситуациялық есептер шығару 

СӨЖ тапсырмалары: 

Практикалық тапсырма: 

- Өзгеде заттық құқықтарды кесте түрінде көрсету,эссе жазу. 
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- - кейс 

СОӨЖ тапсырмалары: 

- азаматтық құқықтағы заттық құқық түсінігі және оның алатын 

орныны, түсіні және түрлерін анықтау; 

- Заттық құқық түсінігі және түрлерін зерттеп, жіктеу; 

- кейс 

 

13- Тақырып. Меншік құқығын қорғау 
Дәріс жоспары (1 сағ) 

1. Меншік құқығын қорғаудың азаматтық құқықтық тәсілдері. 

2. Виндикациялық талап 

3. Негаторлық талап. 

4. Меншік иесінің құқықтрын бұзатын үкімет, басқару органдары 

актілерінің жрамсыздығы. 

5. Өзге заттық құқықтарды қорғау тәсілдері 

Әдебиеттер: (/н.а. 1-16/, /а. 15-22/) 

СӨЖ тапсырмалары: 

Практикалық тапсырма: 

Эссе «Меншік құқығын қорғау» , 

- есептер шығару. 
- кейс 

СОӨЖ тапсырмалары: 
- Жеке меншік құқығының түсінігін талқылай отырып, оның 

субъектілері мен объектілерінің құқықтық жағдайын және оларды 

қорғау жағдайларын талқылау  

- Меншік құқығын қорғау нысандарына тоқтала отырып оның 

жекелеген түрлеріне тоқталыңыз. 

- кейс 

 

5. МОДУЛЬ. МІНДЕТТЕМЕЛІК ҚҰҚЫҚ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ 

ЕРЕЖЕЛЕР 

14-Тақырып. Міндеттеменің ұғымы мен міндеттеме тараптары 
 

Дәріс жоспары (1 сағ) 

1. Міндеттемелік құқықтың түсінігі мен жүйесі. 

2. Міндеттемелердің түсінігі мен түрлері. 

3. Міндеттемелердің қатысушылары. Міндеттемедегі жақтардың 

ауыстырылуы 

4. Міндеттемедегі тұлғалардың ауысуы 

5. Кері міндеттеме 

Әдебиеттер: (/н.а. 1-16/,. /а. 15-22/) 
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СӨЖ тапсырмалары: 

Практикалық тапсырма: 

-Міндеттемелік құқықтардың жалпы ережелеріне талдау жасау.  

-өз бетінше сұрақтарға дайындалу 

- кейс  

СОӨЖ тапсырмалары: 

- Міндеттемелік құқық түсінігі мен жүйесін қарастыра отырып оның 

түрлері мен пайда болу негіздері сипаттаңыз. 

- Ситуациялық есептер шығару 

- кейс 

 

15-Тақырып. Міндеттеменің орындалуы 

Дәріс жоспары (1 сағ) 

1. Міндеттемені орындаудың ұғымы 

2. Міндеттемені орындаудың қағидалары 

3. Міндеттемені орындаудың мерзімдері 

4. Міндеттемені орындаудың орындаудың орны және тәсілі 

Әдебиеттер: (/н.а. 1-16/,. /а. 15-22/)  

 

Практикалық сабақ  жоспары (1 сағ) 

1. Міндеттемені орындаудың ұғымы 

2. Міндеттемені орындаудың қағидалары 

3. Міндеттемені орындаудың мерзімдері 

4. Міндеттемені орындаудың орындаудың орны және тәсілі 

5. Ситуациялық есептер шығару 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

Практикалық тапсырма: 

-Міндетемені орындауды кесте түрінде көрсету, 

- эссе жазу,  

-  есептер шығару 

- кейс 

СОӨЖ тапсырмалары: 

- міндеттемелерді орындау тәртібін анықтаңыздар, 

- есептер шығару; 

- кейс 

 

 

16-Тақырып. Міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету  

Дәріс жоспары (3 сағ) 
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1 сабақ. 

1. Міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етудің жалпы ережелері 

2. Айып төлеу.  

Әдебиеттер: (/н.а. 3-14/,/а.5-12/)  

2 сабақ 

1. Кепіл ұғымы, түрлері. 

2. Банктік кепіл, айналымдағы тауар кепілдері 

3. Кепіл болушылық және кепілдік. 

Әдебиеттер: (/н.а. 3-14/,/а.5-12/) 

 

3 сабақ 

1. Кепілпұл. 

2. Ұстап қалу.  

Әдебиеттер: (/н.а. 3-14/,/а.5-12/) 

 

Практикалық сабақ жоспары (1 сағ) 

1. Міндеттемелерді орындаудың жалпы ережелері.  

2. Кепілпұл.  

3. Айыптөлеу.  

4. Кепіл болушылық және кепілдік. 

5. Кепіл.  

6. Ұстап қалу. 

7. Ситуациялық есептер шығару 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

Практикалық тапсырма: 

-Міндеттеме орындалуын қамтамасыз ету әдістеріне эссе жазу,  

-презентация дайындау 

- кейс 

СОӨЖ тапсырмалары: 

- Презентацияны тыңдау; 

- ситуациялық есептер шығару. 

- кейс 

 

17-Тақырып. Міндеттемені бұзғаны үшін жауаптылық  

Дәріс жоспары (1 сағ) 

1. Міндеттемені бұзғандығы үшін жауапкершілік түсінігі.  

2. Азаматтық-құқықтық жауапкершілік нысандарымен түрлері  

3. Азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің негіздерімен шарттары.  

4. Міндеттемені бұзғандылығы үшін жауапкершіліктен босату 

негіздері 
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Әдебиеттер: (/н.а. 2-16/, /а. 7-15/) 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

Практикалық тапсырма: 

-өзіндік бақылау үшін сұрақтарға жауап беру,  

-глоссарий құрастыру  

-есептер шығару  

- кейс 

СОӨЖ тапсырмалары: 

- азаматтық құқықтағы жауапкершілікке жалпы сипаттама бере 

отырып оның түрлерін, міндеттемені бұзғандық үшін жауапкершілік 

түсінігі мен нысанын анықтаңыз. 

- есептер шығару. 

- кейс 

 

18- Тақырып. Міндеттеменің тоқтатылуы 

Дәріс жоспары (1 сағ) 

1. Міндеттеменің тоқтатудың кейбір тәсілдері 

2. Міндеттеменің тоқтатудың шарттары 

3. Тұлғаның өлімі және заңды тұлғаның қосылуы 

4. Міндеттеменің тоқтатылуының басқада тәсілдері 

Әдебиеттер: (/н.а. 2-16/, /а. 7-15/) 

СӨЖ тапсырмалары: 

Практикалық тапсырма: 

- Міндеттемені тоқтату негіздерін кесте түрінде көрсету,  

- эссе жазу,  

- есептер шығару 

- кейс 

СОӨЖ тапсырмалары: 

- Міндеттемелердің тоқтатылу негіздерін кесте түрінде жіктеп 

көрсетіңіз; 

- Есептер шығару. 

- кейс 

7.МОДУЛЬ ШАРТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

19-Тақырып. Шарттың ұғымы және жағдайлары. 
Дәріс(2сағат) 

1 сабақ 

1. Шарт түсінігі. Оның жаңа экономикалық жағдайдағы мәні  

2. Шарттың мазмұны мен нысаны.  

3. Шарттардың түрлері. 

Әдебиеттер: (/н.а. 2-16/а. 15-31/) 
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2 сабақ 

1. Біржақты және екіжақты, сол сияқты нақты, консенсульдық 

шарттардың сипаттамалары 

2. Жария және қосылу шарттары 

3. Алдынала жасалатын және үшінші тұлғаның пайдасына жасалатын 

шарттар 

Әдебиеттер: (/н.а. 2-16/, /а. 15-31/) 

Практикалық сабақ жоспары (1 сағ) 

1. Шарт түсінігі.  

2. Шарттың мазмұны мен нысаны. 

3. Шарттардың түрлері. 

4. Ситуациялық есептер шығару 

СӨЖ тапсырмалары: 

Практикалық тапсырма: 
-өзіндік бақылау үшін сұрақтарға жауап беру,  

-глоссарий құрастыру,  

-есептер шығару 

- кейс 

СОӨЖ тапсырмалары: 

- жаңа нарықтық қатынастар жағдайындағы шарттың түсінігі және 

түрлерін анықтаңыз. 

- Шарттың еріктілік қағидасын зерттеп оның маңызды мәселелерін 

талқылаңыздар. 

- кейс  

 

20-Тақырып. Шарт жасасу, өзгерту және бұзу. 
1) Дәріс жоспары (1 сағ)  

1. Шарт жасасу тәртібі.  

2. Шарттың елеулі және әдеттегі ережелері. 

3. Шарушылықтық шарттар жасасудың ерекшеліктері 

4. Шартты өзгерту және бұзу негіздері мен тәртібі. 

Әдебиеттер: (/н.а. 2-16/, /а. 15-31/) 

 

Практикалық сабақ жоспары (1 сағ) 

1. Шарт жасасу.  

2. Шарттың елеулі және әдеттегі ережелері. 

3. Шарт жасасатын жер. 

4. Шартты өзгерту және бұзу негіздері мен тәртібі. 

5. Ситуциялық есептер шығару 

 

СӨЖ тапсырмалары: 
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Практикалық тапсырма: 

- Шарт ұғымы мен жалпы ережелеріне реферат жазу,  

- кесте жасау,  

- есептер шығару 

- кейс  

 

СОӨЖ тапсырмалары: 

- Шартқа отыру және шартты бұзу жағдайларының құқықтық 

ерекшеліктерін анықтаңыздар; 

- Шартты бұзу жағдайларының құқықтық салдарларын анықтаңыз;. 

- Есептер шығару 

- кейс 

 

 

Ұсынылған әдебиеттер тізімі 

Негізгі әдебиеттер 
1 Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы, 
30 тамыз 1995 жыл (1998,2007.2011,2017 жылдардағы 

өзгерістерімен) 

2 Ұлт жоспары – Н. Назарбаевтың бес 

институционалдық реформасын жүзеге асырудың 100 

қадамы. Астана. Мамыр 2015ж 

3 Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі 

(жалпы бөлім) 27 желтоқсан 1994 жыл (2018 жылғы 

маусым айындағы жағдайымен).www.zakon.kz 

4 Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі 

(ерекше бөлім) 1 шілде 1999 жыл (2018 жылғы маусым 

айындағы жағдайымен). www.zakon.kz 

5 ҚР Кәсіпкерлік Кодексі 2015 жыл 29 қазан 

www.zakon.kz 

6 «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік 

тіркеу туралы» ҚР Заңы 2007 жыл 26 шілде (2018 

жылғы маусым айындағы жағдайымен) www.zakon.kz 

7 «ҚР Азаматтық Кодексіне (жалпы және ерекше 

бөлім) өзгертулермен толықтырулар енгізу туралы» ҚР 

Заңы 2007 жыл 12 қаңтар www.zakon.kz 

8 «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» ҚР Заңы 

2014 жыл 16 мамыр www.zakon.kz 

9 Қазақстан Республикасының Заңы «Шектеулі және қосымша жауап 

кершілігі бар серіктестіктер туралы » 27 сәуір 1998 (2018 жылғы 

маусым айындағы жағдайымен). www.zakon.kz 

10 Қазақстан Республикасының 26.01.2001 ж. "Коммерциялық емес 
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ұйымдар туралы" Заңы.№142-11 www.zakon.kz 

11 Қазақстан Республикасының ЗІ.05.1996ж. "Қоғамдық бірлестіктер 

туралы" Заңы.№3-1 www.zakon.kz 

12 Қазақстан Республикасының 29.10.2015 ж. "Ауыл шаруашылығы 

кооперативі туралы" Заңы.№197-11 www.zakon.kz 

13 Қазақстан Республикасының Кодексі 10 желтоқсан 2008ж. «Салық 

және бюджетке төленетін басқада міндетті  төлемдер туралы» (Салық 

кодексі) (2018 жылғы маусым айындағы жағдайымен) 

14 Қазақстан Республикасының Заңы 14 шілде 1997ж. «Нотариат 

туралы» (2018 жылғы маусым айындағы жағдайымен) 

15 Қазақстан Республикасының. Неке және отбасы туралы Кодексі 26 

желтоқсан 2011жыл www.zakon.kz 

16 Қазақстан Республикасының Заңы «Тұрғын үй қатынасы туралы» 

16 сәуір 1999 ж. (2018 жылғы маусым айындағы жағдайымен) 

www.zakon.kz 

17 Қазақстан Республикасының Заңы «Инвестиция туралы»  8 қаңтар 

2003 ж. (2017 жылғы маусым айындағы жағдайымен) www.zakon.kz 

18 Қазақстан Республикасының Заңы «Акционерлік қоғам туралы» 13 

мамыр 2003ж. (2018 жылғы маусым айындағы жағдайымен) 

www.zakon.kz 

19 Қазақстан Республикасының Заңы «Бағалы қағаздар нарығы 

туралы»  2 шілде 2003 ж (2018 жылғы маусым айындағы жағдайымен) 

www.zakon.kz 

20 «Мемлекеттік мүлік туралы» ҚР заңы 01.03.2011 № 20. 

www.zakon.kz 

21 «Оңалту және банкроттық туралы» ҚР заңы 2014 жыл 07 наурыз 

www.zakon.kz 

22 Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 4 мамырдағы 

«Тұтынушылар құқығын қорғау туралы» Заңы (2018 жылғы 

маусымдағы жағдайымен) www.zakon.kz 
23 Қазақстан Республикасының Президенті - Елбасы 

Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық 

бәсекеге қабілеттілік» атты Қазақстан халқына Жолдауы. 31.01.2017 

жыл.Астана. http://www.akorda.kz/ 
24 «Мәмілелер жарамсыздығының және олардың жарамсыздығының 

салдарларын соттардың қолдануының кейбір мәселелері туралы» 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2016 жылғы 7 шілдедегі № 

6 Нормативтік қаулысы 
25 Мемлекет басшысының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласы.12 сәуір 2017 жыл. http://www.akorda.kz/ 

26 Цифрлы Қазақстан бағдарламасы. http://mic.gov.kz/ 

http://www.zakon.kz/
http://www.zakon.kz/
http://www.zakon.kz/
http://www.akorda.kz/
http://www.akorda.kz/
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1. Қосымша әдебиеттер  

27 Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы. Төлеуғалиев Ғ.И. 

1-том.-Алматы: “Жеті жарғы”, 2001. – 376 

28 Азаматтық құқық. Практикум. Ынтымақов С.А. (Жалпы және 

Ерекше бөлімдер). – Алматы: ҚазМЗА, 2000. – 192 

29 А.А Мұханова  Қазақстан Республикасындағы заңды тұлғалардың құқықтық жағдайы— 

Қарағанды: Болашақ-Баспа, 2003. 

30 Гражданское право Республики Казахстан. Учебное пособие часть 

общая / под. ред. Г.И. Тулеугалиева, К.С. Мауленова. Алматы. 

«Данекер», 1999г, с-486. 

31 Муканова М.Ж. Брачный договор.уч.пособие.Караганда 2004 г. 

32 Диденко А.Г Нестеровой Е.В Гражданское право научное издание 

А- 2007г. 

33 Диденко А.Г Гражданское право курс лекции А- 2006г. 

34 Гражданское право Республики Казахстан общая часть / под. ред. 

Сулейменова М.К., Басина Ю.Г. Алматы 2000 г. с. - 704. 

35 Басин Ю.Г. Ответственность за нарушение гражданско-правового 

обязательства. Учебное пособие. Алматы, 1997,  47 с. 

36 Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы. Жайлин Ғ.А 1-

том.-Алматы: “Жеті жарғы”, 2014ж. –  

37 Весельская Н.Р. Теоретические проблемы толкования гражданско-

правовых договоров \\Вестник КЭУК, №4, 2011.  

38 Ахтышхан Е.А Құқықтық саясат тұжырымына сәйкес азаматтық 

құқықты жетілдірудің кейбір міндеттерін жүзеге асыру ҚЭУҚ 

2011жыл 

39 Е.Хамзин Бірлескен кәсіпкерліктің жекелеген нысандарының 

ерекшеліктері. Әділ сот №3 2012 

40 Кашанин А. В. К вопросу о классификации гражданско-правовых 

договоров // Юрист. 2010. № 9. 

41 Иванов В. В. К вопросу об общей теории договора // Государство и 

право. 2011. № 12. 

42 Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі (жалпы бөлім). 
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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. Азаматтық құқықтың түсінігі. 

2. Азаматтық құқықтың пәні. 

3. Азаматтық құқықтың әдісі.  

4. Азаматтық құқықтың қағидалары. 

5. Азаматтық құқықтың ғылымы.  

6. Азаматтық-құқықтық қатынастар. 

7. Азаматтар мен басқа жеке тұлғалар. Жеке тұлғаның құқық 

қабілеттігі мен әрекет қабілеттілігі.  

8. Азаматты хабар-ошарсыз кетті деп жариялау, қайтыс болды деп 

жариялау.   

9. Заңды тұлғаның түсінігі мен белгілері.  

10. Шаруашылық серіктестіктер.  

11. Акционерлік қоғам.     

12. Өндірістік кооператив. 

13. Мемлекеттік кәсіпорын. 

14. Коммерциялық емес ұйымдар.  

15. Мемлекеттің және әкімшілік-аумақтық бөліністің азаматтық 

заңдармен реттелетін қатынастарда қатысуы.  

16. Азаматтық құқықтық қатынастарының объектілері. 

17. Экономикалық айналымындағы мәміленің ролі мен орны.  

18. Мәмілелердің түрлері. 
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19. Мәмілелердің нысандары.  

20. Мәмілені жарамсыз деп тану негіздері. 

21. Өкілдіктің түсінігі мен түрлері. 

22. Азаматтық құқықтағы мерзімдердің түсінігі, есептелуі және 

түрлері.  

 

2 шептік бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 
1. Жеке меншік құқығы. Мемлекеттік меншіктің ұғымы және 

объектілері. 

2. Меншік құқығының жүзеге асырылуының шегі Меншік иесінің 

ауыртпалықтары. Сервитуттар. 

3. Меншік құқығының пайда болуының негізгі тәсілдері, пайда болу 

кезі. 

4. Меншік құқығының өз иесінің еркімен және ықтиярсыз 

тоқтатылуы. 

5. Ортақ меншік ұғымы мен түрлері. 

6. Өзге заттық құқықтар ұғымы мен түрлері.  

7. Шаруашылық жүргізу құқығы. Оралымды басқару құқығы. 

8. Жер учаскесіне заттық құқық. Заттық құқықтың белгілері көрінетін 

құқықтар (кепіл, аренда). 

9. Меншік құқығын қорғау тәсілдері. Өзге заттық құқықтарды қорғау 

тәсілдері. 

10. Заттарды заңсыз иеленуден қайтарып алу кезіндегі есеп айырысу. 

11. Міндеттемелік құқықтың түсінігі мен жүйесі. 

12. Міндеттемелердің түсінігі мен түрлері.  

13. Міндеттемелердің қатысушылары. Міндеттемедегі жақтардың 

ауыстырылуы. 

14. Міндеттеменің түсінігі және міндеттемені орындаудың  

қағидалары. 

15. Міндеттемені орындаудың пәні мен тәсілі. Міндеттемені 

орындаудың мерзімдері мен орны. 

16. Кепілпұл.  

17. Айып.  

18. Кепіл болушылық және кепіл берушілік. 

19. Кепіл.  

20. Ұстап қалу.  

21. Міндеттеменің бұзғандылығы үшін жауапкершілік түсінігі.  

22. Міндеттеменің бұзғандылығы үшін жауапкершілік нысандары.  

23. Міндеттеменің бұзғандылығы үшін жауапкершілік түрлері.  

24. Міндеттеменің бұзғандылығы үшін жауапкершіліктің талаптары. 

25. Міндеттемені бұзғандылығы үшін жауапкершіліктен босату 
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негіздері.     

26. Міндеттемені тоқтату түсінігі мен негіздері. 

27. Міндеттеменің тоқтатылуының жекелеген әдістері. 

28. Шарт түсінігі. Шарттың мазмұны мен нысаны. Шарттардың 

түрлері. 

29. Шарт жасасу.  

30. Шартты өзгерту және бұзу негіздері мен тәртібі. 

 

Аралық бақылау үшін бағалау құралдары 

Емтиханға дайындық үшін сұрақтар: 

1. Азаматтық құқықтың түсінігі. 

2. Азаматтық құқықтың пәні. 

3. Азаматтық құқықтың әдісі.  

4. Азаматтық құқықтың қағидалары. 

5. Азаматтық құқықтың ғылымы.  

6. Азаматтық-құқықтық қатынастар. 

7. Азаматтар мен басқа жеке тұлғалар. Жеке тұлғаның құқық 

қабілеттігі мен әрекет қабілеттілігі.  

8. Азаматты хабар-ошарсыз кетті деп жариялау, қайтыс болды деп 

жариялау.   

9. Заңды тұлғаның түсінігі мен белгілері.  

10. Шаруашылық серіктестіктер.  

11. Акционерлік қоғам.     

12. Өндірістік кооператив. 

13. Мемлекеттік кәсіпорын. 

14. Коммерциялық емес ұйымдар.  

15. Мемлекеттің және әкімшілік-аумақтық бөліністің азаматтық 

заңдармен реттелетін қатынастарда қатысуы.  

16. Азаматтық құқықтық қатынастарының объектілері. 

17. Экономикалық айналымындағы мәміленің ролі мен орны.  

18. Мәмілелердің түрлері. 

19. Мәмілелердің нысандары.  

20. Мәмілені жарамсыз деп тану негіздері. 

21. Өкілдіктің түсінігі мен түрлері. 

22. Азаматтық құқықтағы мерзімдердің түсінігі, есептелуі және 

түрлері.  

23. Жеке меншік құқығы. Мемлекеттік меншіктің ұғымы және 

объектілері. 

24. Меншік құқығының жүзеге асырылуының шегі Меншік иесінің 

ауыртпалықтары. Сервитуттар. 
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25. Меншік құқығының пайда болуының негізгі тәсілдері, пайда болу 

кезі. 

26. Меншік құқығының өз иесінің еркімен және ықтиярсыз 

тоқтатылуы. 

27. Ортақ меншік ұғымы мен түрлері. 

28. Өзге заттық құқықтар ұғымы мен түрлері.  

29. Шаруашылық жүргізу құқығы. Оралымды басқару құқығы. 

30. Жер учаскесіне заттық құқық. Заттық құқықтың белгілері көрінетін 

құқықтар (кепіл, аренда). 

31. Меншік құқығын қорғау тәсілдері. Өзге заттық құқықтарды қорғау 

тәсілдері. 

32. Заттарды заңсыз иеленуден қайтарып алу кезіндегі есеп айырысу. 

33. Міндеттемелік құқықтың түсінігі мен жүйесі. 

34. Міндеттемелердің түсінігі мен түрлері.  

35. Міндеттемелердің қатысушылары. Міндеттемедегі жақтардың 

ауыстырылуы. 

36. Міндеттеменің түсінігі және міндеттемені орындаудың  

қағидалары. 

37. Міндеттемені орындаудың пәні мен тәсілі. Міндеттемені 

орындаудың мерзімдері мен орны. 

38. Кепілпұл.  

39. Айып.  

40. Кепіл болушылық және кепіл берушілік. 

41. Кепіл.  

42. Ұстап қалу.  

43. Міндеттеменің бұзғандылығы үшін жауапкершілік түсінігі.  

44. Міндеттеменің бұзғандылығы үшін жауапкершілік нысандары.  

45. Міндеттеменің бұзғандылығы үшін жауапкершілік түрлері.  

46. Міндеттеменің бұзғандылығы үшін жауапкершіліктің талаптары. 

47. Міндеттемені бұзғандылығы үшін жауапкершіліктен босату 

негіздері. 

48. Міндеттемені тоқтату түсінігі мен негіздері. 

49. Міндеттеменің тоқтатылуының жекелеген әдістері. 

50. Шарт түсінігі. Шарттың мазмұны мен нысаны. Шарттардың 

түрлері. 

51. Шарт жасасу.  

52. Шартты өзгерту және бұзу негіздері мен тәртібі. 

 

 

Бағдарламаның қолданылу мерзімі ұзартылды: 
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______ - ______ оқу жылы (№ __ хаттама «_____»___________201__ж.) 

 

______ - ______ оқу жылы (№ __ хаттама «_____»___________201__ж.) 
 

 


