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Пәннің сипаттамасы 

 

Қоғам дамуының қазіргі  үрдісіне сәйкес қылмыстылықтың алдын алу және әлеуметтік 

әділеттілікті орнатуда басты орын алатын болашақ заңгерлер үшін қылмыстық құқықтың  

алатын орны ерекше. 

Пәнді оқыту мақсаты: Қылмыстық құқықтың ерекше бөлімі қылмыстың жеке 

түрлеріне қылмыстық жауаптылық негіздерін және қылмыстардың құрамының белгілерін, 

сондай – ақ оған тағайындалатын тиісті жаза түрлерін белгілейтін нормалардың жиынтығы 

сондай-ақ, Қылмыстық құқықтың жалпы бөлімінде қылмыс туралы ұғым, жаза түрлерінің 

тізбегі, болса, ал ерекше бөлімі нақты қандай қоғамға қауіпті іс - әрекеттің қауіпті екендігі 

сараланып және оған Жалпы бөлімінің нормаларымен белгіленген нақты бір жаза 

тағайындау мәселелері қарастырылады. Қылмыстық құқықтың Ерекше бөлімінің 

нормаларының нақты мазмұнын ашудың түпкі мәні олардың әлеуметтік – саяси бағытын 

анықтай отырып, қылмыстық құқық бұзушылықтарды нақты заң нормасына қарай саралап, 

қылмыстық құқық бұзушылықтың жасалу жағдайлары мен себептеріне талдау жасауға 

дағдыландырады.  

Пәнді зерделеу міндеттері: 

-нақты қылмыстық құқық бұзушылықтар бойынша бойынша теориялық білім беру: 

-жекелеген қылмыстық құқық бұзушылықтар бойынша саралауды және қылмыстық 

жауаптылыққа тарту, өзара ұқсас қылмыстық құқық бұзушылықтарды бір-бірінен ажырату 

критерийлерін есепке ала отырып заңда белгіленген тәртіптер бойынша іс жүргізуге 

дағдыландыру; 

-ерекше бөлім тарауларында көрсетілген қылмыстық құқықтар бойынша саралау 

жүргізе отырып, қылмыстық құқық бұзушылықтардың жасалу себептері мен жағдайларына 

талдаулар жасау және олардың алдын алуға қатысты іс-шаралар ұйымдастыруға қатысты 

ұсыныстар енгізуге дағдыландыру; 

-қылмыстық құқық бұзушылықтар бойынша заң талабына сай шешімдер қабылдауға 

үйрету 

Пәнді оқытудың нәтижелері:  

А- қылмыстық құқық теориясы мен қызметі жайлы негізгі нормативтік құқықтық 

актілерді игеріп, басқа құқықтық пәндерден ажырата білу, қылмыстық сот ісін жүргізудің 

барлық мәселелері бойынша терең білім алуы және қолданыстағы қылмыстық құқық 

бойынша заңнаманы білу және толықтай меңгеруді жүзеге асыру ;    

В – қылмыстық құқық пәнін оқу барысында игерген теориялық білімдерін тәжірибеде, 

кез келген салада ұтымды пайдалана білу; 

С – алған білімдерінің негізінде ағымдағы заңнаманы, тәжірибелік материалдарды, 

басқа құқық салаларындағы теорияларды талдай білу, қылмыстық құқық нормаларын әр 

түрлі ситуацияларда дұрыс қолдануды үйрену; 

D– қылмыстық құқықтың жалпы және ерекше бөлімдерінің нормаларын талдау 

негізінде, жан- жақты мәлімет беріп, тәлімгер  кез келген ортада өз ойын тиянақтап жеткізе 

алу, ситуациялық жағдайларға байланысты процессуалдық шешімдерді заңды түрде 

қабылдау, оларға заңдық баға беруге үйрену; 

Е – қылмыстық құқық теориясын талдау арқылы, қылмыстық процестік құқығы, 

қылмыстық атқару құқығы, криминология, сот сараптамасы және т.б өзін өзі  жетілдіруге 

бағытталған қабілеттерін қалыптастыру, студенттердің санасында заңдардың сақталуына 

жағдай жасау, Қазақстан Республикасының алдында, қоғам және азаматтардың алдында 

қылмыспен күрес жүргізуде жауапкершілік сезімін тудыру. 

Пәннің методологиясы: оқу курсының теориялық негізін мемлекетіміздің жүргізетін 

құқықтық саясаты мен құқықтық заңнамасы, сонымен қатар осы саланың негізін құрайтын 

отандық және шетелдік ғалымдардың ғылыми еңбектері құрайды. Осыған байланысты 

қоғамда болып жатқан қылмыстылық жағдайы мен үрдістеріне талдаулар жасау, қылмыс 

түрлеріне қарай жаза тағайындауда бұрынғы қазақ елінде, шетелдерде қолданылған жаза 
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түрлеріне салыстырулар жүргізу, ситуациялық жағдайларға есептер шығару, қоғамның 

дамуына байланысты пайда болған қылмыстың жаңа түрлерінің қатарын іріктеп алып, 

жасалу себебіне саралау жүргізу мақсатында топтық жобалар жасау, пән бойынша терең 

білім алу мақсатына сай болып саналады. 

Пәннің пререквизиттері: "Мемлекет және құқық теориясы", "ҚҚ Конституциялық 

құқығы ", «Әкімшілік құқық» . 

Пәннің постреквизиттері:"Қылмыстық процестік құқығы", "Қылмыстық атқару 

құқығы"," ҚР прокурорлық қадағалау", «Криминология» 
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Пән бағдарламасы 

2.1-кесте – Сабақтардың түрлері бойынша күндізгі оқу бөлімінде сағаттардың 

бөлінуі 

 

 Тақырыптар атауы Лекция 

сабағы 

Тәжірибе 

сабағы 

ОТӨЖ ТӨЖ 

1 Модуль.Жеке адамға, азаматтың конституциялық құқықтары мен қауіпсіздігіне қарсы 

қылмыстар 

1.  Қазақстан Республикасы қылмыстық 

құқығы Ерекше бөлігінің түсінігі, 

жүйесі,маңызы 

2 1 1 5 

2.  Жеке адамға, отбасына және кәмелетке 

толмағандарға қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

2 1 1 5 

3.  Адамның және азаматтың конституциялық  

және өзге де құқықтары мен бостандықтары 

-на қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 

2 1 1 5 

4.  Бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне 

қарсы  қылмыстар 
2 1 1 5 

5.  Мемлекеттің конституциялық құрылыс 

негіздеріне және қауіпсіздігіне қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар 

2 1 1 5 

2.Модуль.Мемлекеттің конституциялық құрылысы, қоғамдық қауіпсіздік, пен тәртіпке 

қарсы қылмыстар 

6.  Меншікке қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 
2 1 1 5 

7.  Ақпараттандыру және байланыс 

саласындағы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

2 1 1 5 

8.  Экономикалық қызмет саласындағы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар 
2 1 1 5 

9.  Коммерциялық  және өзге де  ұйымдардағы 

қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтар,  

2 1 1 5 

10.  Қоғамдық қауіпсіздікке және қоғамдық 

тәртіпке қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

2 1 1 5 

3 Модуль.Халықтың денсаулығы, медициналық, экологиялық, көліктік, әскери 

қылмыстар 

11.  Халықтың денсаулығына және 

имандылыққа  қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

2 1 1 5 

12.  Медициналық және экологиялық 

қылмыстық құқық бұзушылықтар 
2 1 1 5 

13.  Көліктегі, мемлекеттік қызмет пен 

мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы 

сыбайлас жемқорлық және өзге де 

қылмыстық құқық бұзушылықтар 

2 1 1 5 

14.  Басқару тәртібіне,сот төрелігіне және 

жазалардың орындалу тәртібіне қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар 

2 1 1 5 

15.  Әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар 2 1  5 
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 БАРЛЫҒЫ: 30 15 15 75 

. 

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

3.1-кесте. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

 

Бақылау түрі Сабақ тақырыптары 

(ағымдағы бақылау үшін) 

Тапсырмалар тізбесі (бақылау 

формасы) 

Тапсыр

у 

мерзімі 

Ағымдағы 

бақылау  

1-тақырып. Қазақстан 

Республикасы қылмыстық 

құқығы Ерекше бөлігінің 

түсінігі, жүйесі,маңызы  

«ҚР 2010-2020 жылға дейінгі 

кезеңге арналған  құқықтық 

саясат тұжырымдамасы туралы» 

ҚР Президентінің жарлығы 

конспектлеу  

1- апта 

Ағымдағы 

бақылау  

2-тақырып. Жеке адамға, 

отбасына және кәмелетке 

толмаған-дарға қарсы 

қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

1.«Адамның өмірі мен 

денсаулығына қарсы кейбір 

қылмыстарды саралау туралы» 

ҚР Жоғарғы Сотының 

11.05.2007ж. нормативтік 

қаулысын конспектлеу  

2.«Кәмелетке толмағандардың 

қылмыстары және оларды 

қылмыстық және өзге де қоғамға 

жат әрекетке тарту жөніндегі 

істер бойынша сот практикасы 

туралы». ҚР Жоғарғы Сотының 

11.04.2002ж нормативтік қаулысы 

конспектлеу 

2- апта 

Ағымдағы 

бақылау  

3-тақырып Адамның және 

азаматтың конституциялық  

және өзге де құқықтары мен 

бостандықтарына қарсы 

қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

Есептер шығару 

Қылмыстық заңның шығу 

тарихына жазбаша шолу жасау, 

қорғау 

3- апта 

Ағымдағы 

бақылау  

4-тақырып Бейбітшілік пен 

адамзат қауіпсіздігіне қарсы  

қылмыстар 

Ситуациялық есептерді шешу 

Тақырып бойынша сызба жасау 

Кроссворд жасау 

4- апта 

Ағымдағы 

бақылау  

5-тақырып Мемлекеттің 

конституциялық құрылыс 

негіздеріне және 

қауіпсіздігіне қарсы 

қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

Ғылыми мақалаға аннотация 

жасау. Конспект жасау 

Тест жасау 

5- апта 

Ағымдағы 

бақылау  

6-тақырып Меншікке қарсы 

қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

1.«Бөтеннің мүлкін заңсыз 

иемдену жөніндегі істер бойынша 

сото тәжірибесі туралы»  ҚР 

Жоғарғы Сотының 11.07.2003 ж.  

нормативтік қаулысы 

конспектлеу 

2. өзін өзі тексеру сұрақтарына 

жауап беру; эссе, реферат 

орындау. 

6- апта 

Ағымдағы 7-тақырып Ақпараттандыру Ситуациялық есептерді шешу 7- апта 
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бақылау  және байланыс саласындағы 

қылмыстық   құқық 

бұзушылықтар 

Тақырып бойынша сызба жасау 

Кроссворд жасау 

Ағымдағы 

бақылау  

8-тақырып.Экономикалық 

қызмет саласындағы 

қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

1.«Экономикалық қызмет 

саласындағы қылмыстық құқық 

бұзушылықтарды саралаудың 

кейбір мәселелері туралы» ҚР 

Жоғарғы Сотының 11.06.2004 ж. 

нормативтік қаулысы 

конспектлеу 

2. өзін өзі тексеру сұрақтарына 

жауап беру; эссе, реферат 

орындау 

8- апта 

Шептік 

бақылау Р1 

1-8 тақырып Бақылау тестілеуі 8- апта 

Ағымдағы 

бақылау  

9-тақырып. Коммерциялық  

және өзге де  ұйымдардағы 

қызмет мүдделеріне қарсы 

қылмыстық құқық 

бұзушылықтар р 

глоссарий құрастыру; өзін өзі 

тексеру сұрақтарына жауап беру; 

сызба құрастыру, жоба жасау 

9- апта 

Ағымдағы 

бақылау  

10-тақырып.Қоғамның 

қауіпсіздігіне және 

қоғамдық тәртіпке  қарсы 

қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

1.Бұзақылық жөніндегі істер 

бойынша сот практикасы туралы» 

ҚР Жоғарғы Сотының 21.06.2001 

ж. нормативтік қаулысы 

конспектлеу 

2.презентация;  жеке  жоба  

әзірлеу. 

10- апта 

Ағымдағы 

бақылау  

11-тақырып. Халықтың 

денсаулығына және 

имандылыққа қарсы 

қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

1.« Есірткі, психотроптық және 

улы  заттарды заңсыз айналымға 

түсіру жөніндегі істер бойынша 

заңдарды қолдану  туралы» ҚР 

Жоғарғы Сотының 14.05.1998 ж. 

нормативтік қаулысы 

конспектлеу 

2. Есептер шығару 

11- апта  

Ағымдағы 

бақылау  

12-тақырып. Медициналық 

және экологиялық 

қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

1.«Соттардың кейбір экологиялық 

қылмыстар үшін жауаптылық  

жөніндегі заңнаманы қолдану  

туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 

20.06.2004 ж. нормативтік 

қаулысы конспектлеу 

2.Ситуациялық есептерді шешу 

Тақырып бойынша сызба жасау 

12- апта 

Ағымдағы 

бақылау  

13-тақырып. Көліктегі, 

Мемлекеттік қызмет пен 

мемлекеттік басқару 

мүдделеріне қарсы сыбайлас 

жемқорлық және өзге де 

қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

1.Кейбір сыбайлас жемқорлық 

қылмыстарды қарау практикасы 

туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 

27.11.2015 ж. нормативтік 

қаулысы конспектлеу  

2.Ғылыми мақалаға аннотация 

жазу 

13- апта 

Ағымдағы 

бақылау  

14-тақырып. Басқару 

тәртібіне  ,Сот төрелігіне 

презентация әзірлеу;   

жеке жобаны әзірлеу. 

14- апта 
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және жазалардың орындалу 

тәртібіне қарсы ққылмыстық 

құқық бұзушылықтар 

Ағымдағы 

бақылау  

15-тақырып. Әскери 

қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

« Әскери қылмыстар жөніндегі 

істер бойынша сот тәжірибесі 

туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 

28.10.2015 ж. нормативтік 

қаулысы конспектлеу 

Ситуациялық есептерді шешу 

15-апта  

Шептік 

бақылау Р2 

9-15 тақырып Топ жобасын қорғау 15- апта 

Қорытынды 

бақылау 

1-15 тақырып Тест түріндегі емтихан Академ

иялық 

күнтізб

еге 

сәйкес 

 

3.2 Пән бойынша бақылаудың негізгі формалары 

 

Бақылау типі Бақылау формасы Бағалаудың негізгі өлшемдері ** 

Ағымдағы 

 

 

Эссе Теориялық материалды білу және түсіну, 

ақпараттарды талдау және бағалау, пайымдау, көлемі  

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 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  
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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 

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. 
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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. 

 

3.4 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 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. 

 

 

4. Курс саясаты 
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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.ЖЕКЕ АДАМҒА, АЗАМАТТЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ 

ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТАР 

 

1-ТАҚЫРЫП. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҒЫ 

ЕРЕКШЕ БӨЛІГІНІҢ ТҮСІНІГІ, ЖҮЙЕСІ,МАҢЫЗЫ 

Лекция жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 
1. Қылмыстық құқықтың Ерекше бөлігінің түсінігі  

2. Қылмыстық құқықтың Ерекше бөлігінің маңызы 

Әдебиеттер:5-7,11-13 

 

2 сабақ 

1.Қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі, маңызы, саралау кезеңдері 

2. Қылмыстық құқықтың  Жалпы  және Ерекше бөліктерінің бірлігі 

   

Семинар сабақтардың жоспары (1сағат) 

1.ҚР Конституциясы, «ҚР 2010-2020 жылға дейінгі кезеңге арналған  құқықтық саясат 

тұжырымдамасы туралы» ҚР Президентінің жарлығы. 

 2 Құқықтық мемлекет қалыптастыру және нарықтық экономика  жағдайындағы қылмыстық 

құқықтың Ерекше бөлімінің міндеттері 

 

ТӨЖ тапсырмалары. «ҚР 2010-2020 жылға дейінгі кезеңге арналған  құқықтық саясат 

тұжырымдамасы туралы» ҚР Президентінің жарлығы конспектлеу 

ОТӨЖ тапсырмалары:  
1. «ҚР 2010-2020 жылға дейінгі кезеңге арналған  құқықтық саясат тұжырымдамасы туралы» 

ҚР Президентінің жарлығын мазмұндау 

Сұрақтарға жауап бер: 

1.Қылмыстық құқықтың ерекше бөлімінің жүйесінің түсінігін айт 

2.Қылмыстық құқықтың ерекше бөлімінің қылмыстарды сарлаудағы маңызын дәлелде  

 

2-ТАҚЫРЫП. ЖЕКЕ АДАМҒА,ОТБАСЫНА ЖӘНЕ КӘМЕЛЕТКЕ 

ТОЛМАҒАНДАРҒА ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР  

Лекция жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

 

1.Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түсінгі  

2. Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түрлері. 

3. Отбасына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар ұғымы 
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2 сабақ 

1. Отбасына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түрлері 

2.Кәмелетке толмағандарға қарсы қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар.ұғымы 

3.Кәмелетке толмағандарға қарсы қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түрлері 

Әдебиеттер: 7-9,10-12,14 

Семинар сабақтардың жоспары (1 сағат) 

1.Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түсінгі және түрлері 

2.Отбасына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түсінігі және түрлері 

3. Кәмелетке толмағандарға қарсы қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың  жекелеген 

түрлері 

ТӨЖ тапсырмалары.1. «Адамның өмірі мен денсаулығына қарсы кейбір қылмыстарды 

саралау туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 11.05.2007ж. нормативтік қаулысын конспектлеу 

2. «Кәмелетке толмағандардың қылмыстары және оларды қылмыстық және өзге де қоғамға 

жат әрекетке тарту жөніндегі істер бойынша сот практикасы туралы». ҚР Жоғарғы Сотының 

11.04.2002ж нормативтік қаулысы конспектлеу 

ОТӨЖ тапсырмалары:  
1. ҚР ҚК-нің 99-144 баптарын оқу, есептер құрастыру 

Сұрақтарға жауап бер: 

1.Қылмыстық құқықтың қайнар көздерін ата және мысал келтір 

2. Тақырып бойынша жеке қылмыстарға шолу жасау, қорғау 

 

3-ТАҚЫРЫП. АДАМНЫҢ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ  ЖӘНЕ 

ӨЗГЕ ДЕ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫНА ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ 

ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 

 

Лекция жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Адамның және азаматтың конституциялық  және өзге де құқықтары мен бостандықтарына 

қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар жалпы сипаттамасы  

2. Адамның және азаматтың  жеке құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтар 
 

2 сабақ 

1.Адам және азаматтың саяси құқықтары мен бостандықтарына қарсы құқық бұзушылықтар 

2. Адам және азаматтың экономикалық-әлеуметтік құқықтары мен бостандықтарына қарсы 

құқық бұзушылықтар 

Әдебиеттер: 4-6,8-10,12 
 

 

Семинар сабақтардың жоспары (1 сағат) 

1. Адамның және азаматтың конституциялық  және өзге де құқықтары мен бостандықтарына 

қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар жалпы сипаттамасы  

2. Адамның және азаматтың  жеке құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтар 

3.Адам және азаматтың саяси құқықтары мен бостандықтарына қарсы құқық бұзушылықтар 

4. Адам және азаматтың экономикалық-әлеуметтік құқықтары мен бостандықтарына қарсы 

құқық бұзушылықтар 

  

ТӨЖ тапсырмалары. Тақырып бойынша реферат дайындау  

ҚР  ҚК-нің 145-159 баптарын оқу, мазмұндау 

ОТӨЖ тапсырмалары:  
1.ҚР ҚК-нің 145-159 баптарын оқу, есептер құрастыру 
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2.Тақырып бойынша сызба жасау 

Сұрақтарға жауап бер: 

1.Азаматтардың саяси құқықтарының түрлері мен оларға қарсы жасалатын қылмытар 

түрлерін ата  

2. Еңбектің құқықтары қорғаудың нормативтік құқықтық актлерін ата? 

3.Азаптаулар деген қандай қылмыстар, қылмыс құрамына талдау жаса? 

 
4-ТАҚЫРЫП. БЕЙБІТШІЛІК ПЕН АДАМЗАТ ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ҚАРСЫ 

ҚЫЛМЫСТАР 

Лекция жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 
1.Бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстардың түсінігі 
2. Бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстардың түрлері. 

2 сабақ 
1.Адамзат  қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар.  

2.Мемлекеттің  халықаралық ынтымақтастығына қарсы қылмыстар 

Әдебиеттер: 7,10-12,14 
 

Семинар сабақтардың жоспары (1сағат) 
1. Бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстардың түсінігі 
2. Бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстардың түрлері. 
3.Адамзат  қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар.  

4.Мемлекеттің  халықаралық ынтымақтастығына қарсы қылмыстар 

 
ТӨЖ тапсырмалары. Тақырып бойынша тест дайындау  

ҚР  ҚК-нің 160-174 баптарын оқу, мазмұндау 

ОТӨЖ тапсырмалары:  
1.ҚР ҚК-нің 160-1 74баптарын оқу, есептер құрастыру 

2.Тақырып бойынша сызба жасау 

3.Жазбаша бақылау жұмысын жүргізу 

Сұрақтарға жауап бер: 

1.Бейбітшілікке қарсы қылмыстардың қандай түрлерін білесің? 

2.Адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстардың қандай түрлерін білесің? 

3.Жалдамалылық қылмысының құрамын талдаңдар 

 

 

2.МОДУЛЬ.МЕМЛЕКЕТТІҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫСЫ, ҚОҒАМДЫҚ 

ҚАУІПСІЗДІК, ПЕН ТӘРТІПКЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТАР 

 
5-ТАҚЫРЫП. МЕМЛЕКЕТТІҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС НЕГІЗДЕРІНЕ 

ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР  
 

Лекция жоспары (2 сағат) 

1сабақ 
1.Конституциялық құрылыс негіздері мен мемлекет қауіпсіздігі-қылмыстық құқықтық 
қорғау объектісі ретінде.  
2.Конституциялық құрылыс негіздеріне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар  
 

2сабақ 
1.ҚР Тұңғыш Президентінің-Елбасының өміріне қол сұғушылық.  
2.Мемлекеттің  қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар   

Әдебиеттер: 4-8,12,14,16 
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Семинар сабақтардың жоспары (1сағат) 
1. Мемлекеттің конституциялық құрылыс негіздеріне және қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық 
құқық бұзушылықтар ұғымы  
2. Мемлекеттің конституциялық құрылыс негіздеріне және қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық 
құқық бұзушылықтар түрлері 
ТӨЖ тапсырмалары. Тақырып сай реферат жазып қорға   

ҚР  ҚК-нің 175-186 баптарын оқу, мазмұндау 

ОТӨЖ тапсырмалары:  
1.ҚР ҚК-нің 170-186баптарын оқу, есептер құрастыру 

Сұрақтарға жауап бер: 

1.Мемлекеттің қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтың қандай түрлерін 

білесің? 
2. Мемлекетке опасыздық және тыңшылық қылмысының айырмашылығы неде?  
3.Қарулы бүлік қылмысының құрамын талда 
 

6-ТАҚЫРЫП. МЕНШІККЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 
 

Лекция жоспары (2 сағат) 

1сабақ 

1. Меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түсінігі және түрлері. 
2.Бөтен мүлікті жымқырудың түсінігі, белгілері 
 

2сабақ 
1.Жымқыру болып табылмайтын меншікке қарсы пайдакүнемдік қылмыстық құық 
бұзушылықтар  

2.Бөтен мүлікті жою немесе бүлдіру 

Әдебиеттер: 4-6,7,9-11,12. 

 

Семинар сабақтардың жоспары (1 сағат) 

1.ҚР Конституциясы меншік нысанына қарамастан  меншік құқығын қорғау туралы  

2. Бөтен мүлікті жымқырудың нысандары мен түрлері  

ТӨЖ тапсырмалары. «Бөтеннің мүлкін заңсыз иемдену жөніндегі істер бойынша сото 

тәжірибесі туралы»  ҚР Жоғарғы Сотының 11.07.2003 ж.  нормативтік қаулысы конспектлеу 

ҚР  ҚК-нің 187-204 баптарын оқу, мазмұндау 

ОТӨЖ тапсырмалары:  
1.ҚР ҚК-нің 187-204 баптарын оқу, есептер құрастыру 

Сұрақтарға жауап бер:  

1. Меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды қалай топтастырады? 

2. Меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды бір-бірінен ажырату ерекшеліктері 
неде?  
 
7-ТАҚЫРЫП. АҚПАРАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС САЛАСЫНДАҒЫ 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 
 

Лекция жоспары (2 сағат) 

 

1сабақ 

1. Ақпараттандыру  саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың жалпы сипаттамасы  
2. Ақпараттандыру саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар түрлері 
 

2сабақ 
1. Байланыс саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың жалпы сипаттамасы  
2.Байланыс саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтартүрлері 
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Әдебиеттер: 4-6,7,9-11,12. 

 

Семинар сабақтардың жоспары (1сағат) 

1. Электрондық жеткізгіштегі заңмен қорғалатын ақпараттың, ақпараттық жүйенің немесе 

телекоммуникациялар желісінің  құпиялылығына, тұтастығына және кол жетімдігіне қол 

сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар 
2.Ақпараттандыру және байланыс саласындағы  басқа да қылмыстық құқық бұзушылықтар  

ТӨЖ тапсырмалары. Топтық  жоба жасап,  қорғау   

ҚР  ҚК-нің 205-213 баптарын оқу, мазмұндау 

ОТӨЖ тапсырмалары:  
1.ҚР ҚК-нің 205-213 баптарын оқу, есептер құрастыру 

Сұрақтарға жауап бер:  

1. Ақпараттық құқыққа қатысты қылмыстардың қандай түрлерін білесің? 

2.Ақпараттандыру саласындағы қылмыстың  белгілері мен  нысандарын ата  
3.Байланыс саласындағы қылмыстардың  қандай түрлерін білесің? 
 

8-ТАҚЫРЫП. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ 
ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 

 

Лекция жоспары (2 сағат) 

1сабақ 

1.Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі мен 

түрлері.  

3.Ақша-несие  саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

 

2сабақ 

1.Салық саласындағы  қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

2.Экономикалық қызмет саласындағы өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтар  

 

Семинар сабақтардың жоспары (1 сағат) 

1.ҚР Конституциясы экономикалық қызметті және шаруашылық субъектлерінің мүдделерін 

қорғау туралы  

2.Қаржылық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар  

3.Банкроттықпен байланысты экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

Әдебиеттер: 7-10,11-14-15.   
ТӨЖ тапсырмалары. «Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық 

бұзушылықтарды саралаудың кейбір мәселелері туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 11.06.2004 

ж. нормативтік қаулысы конспектлеу 

ҚР  ҚК-нің 214-249 баптарын оқу, мазмұндау 

ОТӨЖ тапсырмалары:  
1.ҚР ҚК-нің 214-24 9баптарын оқу, есептер құрастыру 

Сұрақтарға жауап бер:  

1.Кәсіпкерлікке қарсы қылмыстарды ата және құрамына талдау жаса? 

2.Салық саласындағы қылмыстардың сараланған белгілерін ата  
3.Кеден жүйесіне қатысты қандай қылмыстар осы тарауға жатады?. 
 

9 –ТАҚЫРЫП.  КОММЕРЦИЯЛЫҚ  ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ  ҰЙЫМДАРДАҒЫ 
ҚЫЗМЕТ МҮДДЕЛЕРІНЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 

 
Лекция жоспары (2 сағат) 

 

1сабақ 
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1.Коммерциялық ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың жалпы   сипаттамасы  
2.Өкілеттіктерді теріс пайдалану 

 
2сабақ 

1 Өзге де  ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың 
жалпы  сипаттамасы  
2.Параға коммерциялық сатып алу  

Әдебиеттер: 11-13.14-16,28 
 

Семинар сабақтардың жоспары (1 сағат) 
1.Жекеше нотариустардың, бағалаушылардың, жеке сот орындаушыларының, 
медиаторлардың және аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудиторлардың 
өкілеттіліктерді теріс пайдалануы 
 2.Жекеше күзет қызметтері қызметшілерінің өкілеттіліктерін асыра пайдалануы  
3. Міндеттеріне адам қарамау 
 
ТӨЖ тапсырмалары.Тақырып бойынша  реферат жазу   

ҚР  ҚК-нің 250-295 баптарын оқу, мазмұндау 

ОТӨЖ тапсырмалары:  
1.ҚР ҚК-нің 250-295 баптарын оқу, есептер құрастыру 

2.Тақырыпқа қатысты қылмыс түрлерін пайдаланып үлгі жаса 

Сұрақтарға жауап бер:  
1. Коммерциялық  және өзге де  ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстық құқық 
бұзушылықтарды ата және құрамына талдау жаса? 
 
 

10 –ТАҚЫРЫП. ҚОҒАМДЫҚ ҚАУІПСІЗДІККЕ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ТӘРТІПКЕ  
ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР  

 
Лекция жоспары (2 сағат) 

 

1сабақ 
1. Қоғамдық  қауіпсіздікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар  түсінігі  
2. Қоғамдық  қауіпсіздікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар  түрлері 
 

2сабақ 
1.Қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар   
2.Қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіп қылмыстық-құқықтық қорғау объектісі ретінде  

Әдебиеттер: 11-13.14-16,28 
 

Семинар сабақтардың жоспары (1 сағат) 
1. Қоғамдық  қауіпсіздікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар  
2.Қауіпсіздіктің арнайы ережелерін бұзумен байланысты  қылмыстық құқық бұзушылықтар  
3.Жалпыға қауіпті заттардың айналымының белгіленген тәртібін бұзумен байланысты 
қылмыстық құқық бұзушылықтар  
ТӨЖ тапсырмалары.« Бұзақылық жөніндегі істер бойынша сот практикасы туралы» ҚР 

Жоғарғы Сотының 21.06.2001 ж. нормативтік қаулысы конспектлеу 

ҚР  ҚК-нің 250-295 баптарын оқу, мазмұндау 

ОТӨЖ тапсырмалары:  
1.ҚР ҚК-нің 250-295 баптарын оқу, есептер құрастыру 

2.Тақырыпқа қатысты қылмыс түрлерін пайдаланып үлгі жаса 

Сұрақтарға жауап бер:  
1.Қоғамның қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың жекелеген 
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құрамдарының сипаттамасын  бер  
2.Терроризм актісі қылмысының құрамына талдау жаса? 
 

3 МОДУЛЬ.ХАЛЫҚТЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫ, МЕДИЦИНАЛЫҚ, ЭКОЛОГИЯЛЫҚ, 
КӨЛІКТІК, ӘСКЕРИ ҚЫЛМЫСТАР 

 
11–ТАҚЫРЫП. ХАЛЫҚТЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫНА ЖӘНЕ АДАМГЕРШІЛІККЕ 

ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТАР 
 

Лекция жоспары (2 сағат) 

1сабақ 
1.Халықтың денсаулығына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың  түсінігі және 
түрлері 
2. Халықтың денсаулығына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар  
 

2сабақ 
1.Имандылыққа  қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың   
2. Есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестердің өткізу мақсатында және өткізу 
мақсатынсыз заңсыз айналымы 

Әдебиеттер: 10-12,14-16,30 
 

Семинар сабақтардың жоспары (1 сағат) 
1. Халықтың денсаулығына және имандылыққа қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 
түсінігі және түрлері 
2. ҚР Конституциясы халықтың денсаулығын қорғау және имандылық туралы 

ТӨЖ тапсырмалары.« Есірткі, психотроптық және улы  заттарды заңсыз айналымға түсіру 

жөніндегі істер бойынша заңдарды қолдану  туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 14.05.1998 ж. 

нормативтік қаулысы конспектлеу 

ҚР  ҚК-нің 296-316 баптарын оқу, мазмұндау 

ОТӨЖ тапсырмалары:  
1.ҚР ҚК-нің 296-31 6 баптарын  оқу, есептер құрастыру 

Сұрақтарға жауап бер:  
1. Халықтың денсаулығына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды ата және құрамына 
талдау жаса? 
2. Имандылыққа  қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды ата және құрамына талдау 
жаса?  
 

12 –ТАҚЫРЫП. МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ 

БҰЗУШЫЛЫҚТАР 
 

Лекция жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 
1 Медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтардың  түсінігі 
2.Медициналық құқық бұзушылықтардың түрлері  
3. Медициналық құқық бұзушылықтардың субъектлері 
 

2сабақ 
1.Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі және  түрлері 
2.Экономиканың маңызды қызмет аясындағы экологиялық қауіпсіздіктің жалпы ережелеріне 
қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар  

Әдебиеттер:7,11-13,15 

 

Семинар сабақтардың жоспары (1 сағат) 
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1.Заңсыз медициналық және фармацевтикалық қызмет немесе кәсіби міндеттемелерін 

орындамаумен байланысты медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтар  

2. Басқа да медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтар   

3.Қоршаған ортаның құрамдас бөлігі ретінде флора мен фаунаның экологиялық 

қауіпсіздігіне қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар: түсінігі және  түрлері 

ТӨЖ тапсырмалары. «Соттардың кейбір экологиялық қылмыстар үшін жауаптылық  

жөніндегі заңнаманы қолдану  туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 20.06.2004 ж. нормативтік 

қаулысы конспектлеу 

ҚР  ҚК-нің 317-343 баптарын оқу, мазмұндау 

ОТӨЖ тапсырмалары:  
1.ҚР ҚК-нің 317-343 баптарын  оқу, есептер құрастыру 

2.Экологиялық қылмыстық құқықбұзушылықтың үлгісін жаса 

Сұрақтарға жауап бер:  
1. Медициналық  қылмыстық құқық бұзушылықтарды ата және құрамына талдау жаса? 
2. Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтарды ата және құрамына талдау жаса?  
 

13 –ТАҚЫРЫП. КӨЛІКТЕГІ, МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ПЕН МЕМЛЕКЕТТІК 
БАСҚАРУ МҮДДЕЛЕРІНЕ ҚАРСЫ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР  
 

Лекция жоспары (2 сағат) 

1сабақ 
1.Көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі және жалпы сипаттамасы   
2. Басқа да көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтар   

2сабақ 
1 Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық 
және өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтар жалпы сипаттамасы 
2.Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық 
қылмыстық құқық бұзушылықтар  
3. Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы өзге де қылмыстық 
құқық бұзушылықтар 

Әдебиеттер: 10-13.14- 16 
 

Семинар сабақтардың жоспары (1 сағат) 
1. Теміржол, әуе, теңіз немесе өзен көлігі жүрісі мен оларды пайдалану қауіпсіздігін қорғау 
саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар 
2. Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы қылмыстық құқық 
бұзушылықтармен күресудің маңызы 
3.Сыбайлас жемқорлық қылмыстық құқық бұзушылықтар субъектісінің түсінігі 

ТӨЖ тапсырмалары.«Кейбір сыбайлас жемқорлық қылмыстарды қарау практикасы 

туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 27.11.2015 ж. нормативтік қаулысы конспектлеу 

ҚР  ҚК-нің 344-371 баптарын оқу, мазмұндау 

ОТӨЖ тапсырмалары:  
1.ҚР ҚК-нің 344-371баптарын  оқу, есептер құрастыру 

Сұрақтарға жауап бер:  
1.Көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтардың жекелеген  түрлері бойынша қылмыс 
құрамына талдау жаса 
2. Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық 
және өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтардың анықтамасын бер 

 

14 –ТАҚЫРЫП. БАСҚАРУ ТӘРТІБІНЕ  ,СОТ ТӨРЕЛІГІНЕ ЖӘНЕ ЖАЗАЛАРДЫҢ 

ОРЫНДАЛУ ТӘРТІБІНЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 

 
Лекция жоспары (2 сағат) 
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1-сабақ 

1. Басқару тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түсінігі және түрлері 

2. Басқару тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың жекелеген түрлері   

 
2-сабақ 

1.Сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың түсінігі және  түрлері 

2. Сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың жекелеген түрлері 
Әдебиеттер:6-10,13,16,30. 
 

Семинар сабақтардың жоспары (1 сағат) 
 

1.Билік өкіліне қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар  

2.Сот әділдігінің конституциялық қағидаларын жүзеге асыруды қамтамасыз ететін 

қатынастарға қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар  

3.Сот актлерін жүзеге асыруды қамтамасыз ететін қатынастарға қол сұғатын қылмыстық 

құқық бұзушылықтар 

ТӨЖ тапсырмалары. Тақырып бойынша эссе жазу, қорғау 

ҚР  ҚК-нің 372-436 баптарын оқу, мазмұндау 

ОТӨЖ тапсырмалары:  
1.ҚР ҚК-нің 372-436 баптарын  оқу, есептер құрастыру 

2. Сот және судья мәртебесі туралы заңды конспект жасау, қорғау  

Сұрақтарға жауап бер:  

1. Басқару тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түрлерін ата? 

2. Басқару тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың жекелеген түрлерін ата  

3.Сот төрелігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түрлерін ата 

4.Сот төрелігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар жекелеген түрлерін ата 
 

15 –ТАҚЫРЫП. ӘСКЕРИ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 
Лекция жоспары (2 сағат) 

 

1 сабақ 
1.Әскери қызметшілер арасындағы жарғылық қарым-қатынас пен бағыныштылық тәртібіне 
қарсы  қылмыстық құқық бұзушылықтар  
2.Әскери қызметті атқару тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 

2сабақ 
1. Әскери сыбайлас жемқорлық қылмыстар  
2. Әскери сыбайлас жемқорлық қылмыстар субъектілері  
3.Әскери мүлікті пайдалану мен сақтау  тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар  

Семинар сабақтардың жоспары (1 сағат) 
1.Әскери қызметтің арнайы түрлерін атқару тәртібіне қарсы қылмыстық құқық 
бұзушылықтар 
2. Әскери құпияны сақтау тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар  
3.Соғыс уақытында әскери қызметті атқару тәртібіне қарсы  қылмыстық құқық 
бұзушылықтар 
 

Әдебиеттер:10,25,30, 31,36. 

ТӨЖ тапсырмалары.« Әскери қылмыстар жөніндегі істер бойынша сот тәжірибесі туралы» 

ҚР Жоғарғы Сотының 28.10.2015 ж. нормативтік қаулысы конспектлеу 

ҚР  ҚК-нің 437-466 баптарын оқу, мазмұндау 

ОТӨЖ тапсырмалары:  
1.ҚР ҚК-нің 437-466 баптарын  оқу, есептер құрастыру 
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Сұрақтарға жауап бер:  
1.Әскери қылмыстық құқық бұзушылықтарға қандай қылмыс түрлері жатады?  
2. Әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар түрлерінің жалпы сипаттамасын бер 
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Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 

Негізгі әдебиеттер 
 

 

1) Қ.Р.Конституциясы 30.08.1995 ж. 01.09.2012ж дейінгі. өзгерістерімен, 

толықтырулармен. 

2) Қ.Р Қылмыстық Кодексі .03.07.2014ж. қабылданған 

3) Борчашвили И.Ш., Рахимжанова Г.К Комментарий к Уголовному кодексу 

РК.Караганда, 2009  

4) Рахметов С.М., Бапанов Т.Ә. Қ.Р Қылмыстық кодексіне түсінік(2010 жылға 
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24.082009ж.Астана.2009 

6) ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2015 жылғы 30 қарашадағы «Қазақстан жаңа 

жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму » атты Қазақстан халқына жолдауы  
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кодекс.Караганда, 2010. 

9) Борчашвили И.Ш., Оразалиев М.М., Комментарий к измененииям и дополнениям в 

Уголовный кодекс РК и Уголовно – исполнительный кодекс Республики 

Казахстан.Караганда. 2010. 

10) «Адамның өмірі мен денсаулығына қарсы кейбір қылмыстарды саралау туралы» ҚР 

Жоғарғы Сотының 11.05.2007ж. нормативтік қаулысы 

11) «Кәмелетке толмағандардың қылмыстары және оларды қылмыстық және өзге де 

қоғамға жат әрекетке тарту жөніндегі істер бойынша сот практикасы туралы». ҚР 
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12) «Бөтеннің мүлкін заңсыз иемдену жөніндегі істер бойынша сото тәжірибесі туралы»  
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13) «Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралаудың 

кейбір мәселелері туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 11.06.2004 ж. нормативтік қаулысы  
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Қосымша әдебиеттер 
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Алматы 2009 
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Студенттердің білімдерін, біліктері мен дағдыларын бақылау үшін бағалау құралдары 

1 және 2 шептік бақылау жүргізуге арналған бақылау сұрақтары, емтиханға 

дайындалуға арналған сұрақтар 

 

1 шептік бақылау өткізуге арналған сұрақтар 

1. Қылмыстық құқықтың Ерекше бөлігінің түсінігі  

2. Қылмыстық құқықтың Ерекше бөлігінің маңызы 

3.Қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі, маңызы, саралау кезеңдері 

4. Қылмыстық құқықтың  Жалпы  және Ерекше бөліктерінің бірлігі 

5.ҚР Конституциясы, «ҚР 2010-2020 жылға дейінгі кезеңге арналған  құқықтық саясат 

тұжырымдамасы туралы» ҚР Президентінің жарлығы. 

6. Құқықтық мемлекет қалыптастыру және нарықтық экономика  жағдайындағы қылмыстық 

құқықтың Ерекше бөлімінің міндеттері 

7.Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түсінгі  

8. Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түрлері. 

9. Отбасына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар ұғымы 

10. Отбасына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түрлері 

11.Кәмелетке толмағандарға қарсы қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар.ұғымы 

12.Кәмелетке толмағандарға қарсы қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түрлері 

13.Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түсінгі және түрлері 

14.Отбасына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түсінігі және түрлері 

15. Кәмелетке толмағандарға қарсы қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың  жекелеген 

түрлері 

16.Адамның және азаматтың конституциялық  және өзге де құқықтары мен бостандықтарына 

қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар жалпы сипаттамасы  

17.Адамның және азаматтың  жеке құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтар 

18.Адам және азаматтың саяси құқықтары мен бостандықтарына қарсы құқық бұзушылықтар 

19. Адам және азаматтың экономикалық-әлеуметтік құқықтары мен бостандықтарына қарсы 

құқық бұзушылықтар 

20.Адамның және азаматтың конституциялық  және өзге де құқықтары мен бостандықтарына 

қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар жалпы сипаттамасы  

21.Адамның және азаматтың  жеке құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтар 

22.Адам және азаматтың саяси құқықтары мен бостандықтарына қарсы құқық бұзушылықтар 

23.Адам және азаматтың экономикалық-әлеуметтік құқықтары мен бостандықтарына қарсы 

құқық бұзушылықтар 

24.Бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстардың түсінігі 
25. Бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстардың түрлері. 
26.Адамзат  қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар.  

27.Мемлекеттің  халықаралық ынтымақтастығына қарсы қылмыстар 

28.Бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстардың түсінігі 
29. Бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстардың түрлері. 
30.Адамзат  қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар.  

31.Мемлекеттің  халықаралық ынтымақтастығына қарсы қылмыстар 

32.Конституциялық құрылыс негіздері мен мемлекет қауіпсіздігі-қылмыстық құқықтық 
қорғау объектісі ретінде.  
33.Конституциялық құрылыс негіздеріне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар  
34.ҚР Тұңғыш Президентінің-Елбасының өміріне қол сұғушылық.  
35.Мемлекеттің  қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар   
36.Мемлекеттің конституциялық құрылыс негіздеріне және қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық 
құқық бұзушылықтар ұғымы  
37.Мемлекеттің конституциялық құрылыс негіздеріне және қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық 
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құқық бұзушылықтар түрлері 

38. Меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түсінігі және түрлері. 
39.Бөтен мүлікті жымқырудың түсінігі, белгілері 
40.Жымқыру болып табылмайтын меншікке қарсы пайдакүнемдік қылмыстық құық 
бұзушылықтар  
41.Бөтен мүлікті жою немесе бүлдіру 

42.ҚР Конституциясы меншік нысанына қарамастан  меншік құқығын қорғау туралы  

43. Бөтен мүлікті жымқырудың нысандары мен түрлері  

44.Ақпараттандыру  саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың жалпы сипаттамасы  
45.Ақпараттандыру саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар түрлері 
46. Байланыс саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың жалпы сипаттамасы  
47.Байланыс саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтартүрлері 
48.Электрондық жеткізгіштегі заңмен қорғалатын ақпараттың, ақпараттық жүйенің немесе 

телекоммуникациялар желісінің  құпиялылығына, тұтастығына және кол жетімдігіне қол 

сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар 
49.Ақпараттандыру және байланыс саласындағы  басқа да қылмыстық құқық бұзушылықтар  
50.Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі мен 

түрлері.  

51.Ақша-несие  саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

52.Салық саласындағы  қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

53.Экономикалық қызмет саласындағы өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтар  

54.ҚР Конституциясы экономикалық қызметті және шаруашылық субъектлерінің мүдделерін 

қорғау туралы  

55.Қаржылық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар  

56.Банкроттықпен байланысты экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

 
2 шептік бақылау өткізуге арналған сұрақтар 

 
1.Коммерциялық ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың жалпы   сипаттамасы  
2.Өкілеттіктерді теріс пайдалану 
3. Өзге де  ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың 
жалпы  сипаттамасы  
4.Параға коммерциялық сатып алу  
5.Жекеше нотариустардың, бағалаушылардың, жеке сот орындаушыларының, 
медиаторлардың және аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудиторлардың 
өкілеттіліктерді теріс пайдалануы 
6.Жекеше күзет қызметтері қызметшілерінің өкілеттіліктерін асыра пайдалануы  
7. Міндеттеріне адам қарамау 
8. Қоғамдық  қауіпсіздікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар  түсінігі  
9. Қоғамдық  қауіпсіздікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар  түрлері 
10.Қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар   
11.Қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіп қылмыстық-құқықтық қорғау объектісі ретінде  
12. Қоғамдық  қауіпсіздікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар  
13.Қауіпсіздіктің арнайы ережелерін бұзумен байланысты  қылмыстық құқық бұзушылықтар  
14.Жалпыға қауіпті заттардың айналымының белгіленген тәртібін бұзумен байланысты 
қылмыстық құқық бұзушылықтар  
15.Халықтың денсаулығына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың  түсінігі және 
түрлері 
16. Халықтың денсаулығына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар  
17.Имандылыққа  қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың   
18. Есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестердің өткізу мақсатында және өткізу 
мақсатынсыз заңсыз айналымы 
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19. Халықтың денсаулығына және имандылыққа қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 
түсінігі және түрлері 
20. ҚР Конституциясы халықтың денсаулығын қорғау және имандылық туралы 
21 Медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтардың  түсінігі 
22.Медициналық құқық бұзушылықтардың түрлері  
23. Медициналық құқық бұзушылықтардың субъектлері 
24.Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі және  түрлері 
25.Экономиканың маңызды қызмет аясындағы экологиялық қауіпсіздіктің жалпы 
ережелеріне қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар  

26.Заңсыз медициналық және фармацевтикалық қызмет немесе кәсіби міндеттемелерін 

орындамаумен байланысты медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтар  

27. Басқа да медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтар   

28.Қоршаған ортаның құрамдас бөлігі ретінде флора мен фаунаның экологиялық 

қауіпсіздігіне қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар: түсінігі және  түрлері 
29.Көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі және жалпы сипаттамасы   
30. Басқа да көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтар   
31 Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық 
және өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтар жалпы сипаттамасы 
32.Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық 
қылмыстық құқық бұзушылықтар  
33.Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы өзге де қылмыстық 
құқық бұзушылықтар 
34.Теміржол, әуе, теңіз немесе өзен көлігі жүрісі мен оларды пайдалану қауіпсіздігін қорғау 
саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар 
35.Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы қылмыстық құқық 
бұзушылықтармен күресудің маңызы 
36.Сыбайлас жемқорлық қылмыстық құқық бұзушылықтар субъектісінің түсінігі 
37. Басқару тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түсінігі және түрлері 

38. Басқару тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың жекелеген түрлері   

39.Сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың түсінігі және  түрлері 

40.Сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың жекелеген түрлері 

41.Билік өкіліне қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар  

42.Сот әділдігінің конституциялық қағидаларын жүзеге асыруды қамтамасыз ететін 

қатынастарға қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар  

43.Сот актлерін жүзеге асыруды қамтамасыз ететін қатынастарға қол сұғатын қылмыстық 

құқық бұзушылықтар 
44.Әскери қызметшілер арасындағы жарғылық қарым-қатынас пен бағыныштылық тәртібіне 
қарсы  қылмыстық құқық бұзушылықтар  
45.Әскери қызметті атқару тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 
46. Әскери сыбайлас жемқорлық қылмыстар  
47. Әскери сыбайлас жемқорлық қылмыстар субъектілері  
48.Әскери мүлікті пайдалану мен сақтау  тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар  
48.Әскери қызметтің арнайы түрлерін атқару тәртібіне қарсы қылмыстық құқық 
бұзушылықтар 
50. Әскери құпияны сақтау тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар  
51.Соғыс уақытында әскери қызметті атқару тәртібіне қарсы  қылмыстық құқық 
бұзушылықтар 

 

Емтиханға дайындалуға арналған сұрақтар: 

 

1. Қылмыстық құқықтың Ерекше бөлігінің түсінігі  

2. Қылмыстық құқықтың Ерекше бөлігінің маңызы 
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3.Қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі, маңызы, саралау кезеңдері 

4. Қылмыстық құқықтың  Жалпы  және Ерекше бөліктерінің бірлігі 

5.ҚР Конституциясы, «ҚР 2010-2020 жылға дейінгі кезеңге арналған  құқықтық саясат 

тұжырымдамасы туралы» ҚР Президентінің жарлығы. 

6. Құқықтық мемлекет қалыптастыру және нарықтық экономика  жағдайындағы қылмыстық 

құқықтың Ерекше бөлімінің міндеттері 

7.Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түсінгі  

8. Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түрлері. 

9. Отбасына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар ұғымы 

10. Отбасына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түрлері 

11.Кәмелетке толмағандарға қарсы қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар.ұғымы 

12.Кәмелетке толмағандарға қарсы қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түрлері 

13.Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түсінгі және түрлері 

14.Отбасына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түсінігі және түрлері 

15. Кәмелетке толмағандарға қарсы қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың  жекелеген 

түрлері 

16.Адамның және азаматтың конституциялық  және өзге де құқықтары мен бостандықтарына 

қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар жалпы сипаттамасы  

17.Адамның және азаматтың  жеке құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтар 

18.Адам және азаматтың саяси құқықтары мен бостандықтарына қарсы құқық бұзушылықтар 

19. Адам және азаматтың экономикалық-әлеуметтік құқықтары мен бостандықтарына қарсы 

құқық бұзушылықтар 

20.Адамның және азаматтың конституциялық  және өзге де құқықтары мен бостандықтарына 

қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар жалпы сипаттамасы  

21.Адамның және азаматтың  жеке құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтар 

22.Адам және азаматтың саяси құқықтары мен бостандықтарына қарсы құқық бұзушылықтар 

23.Адам және азаматтың экономикалық-әлеуметтік құқықтары мен бостандықтарына қарсы 

құқық бұзушылықтар 

24.Бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстардың түсінігі 
25. Бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстардың түрлері. 
26.Адамзат  қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар.  

27.Мемлекеттің  халықаралық ынтымақтастығына қарсы қылмыстар 

28.Бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстардың түсінігі 
29. Бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстардың түрлері. 
30.Адамзат  қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар.  

31.Мемлекеттің  халықаралық ынтымақтастығына қарсы қылмыстар 

32.Конституциялық құрылыс негіздері мен мемлекет қауіпсіздігі-қылмыстық құқықтық 
қорғау объектісі ретінде.  
33.Конституциялық құрылыс негіздеріне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар  
34.ҚР Тұңғыш Президентінің-Елбасының өміріне қол сұғушылық.  
35.Мемлекеттің  қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар   
36.Мемлекеттің конституциялық құрылыс негіздеріне және қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық 
құқық бұзушылықтар ұғымы  
37.Мемлекеттің конституциялық құрылыс негіздеріне және қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық 
құқық бұзушылықтар түрлері 
38. Меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түсінігі және түрлері. 
39.Бөтен мүлікті жымқырудың түсінігі, белгілері 
40.Жымқыру болып табылмайтын меншікке қарсы пайдакүнемдік қылмыстық құық 
бұзушылықтар  

41.Бөтен мүлікті жою немесе бүлдіру 

42.ҚР Конституциясы меншік нысанына қарамастан  меншік құқығын қорғау туралы  
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43. Бөтен мүлікті жымқырудың нысандары мен түрлері  

44.Ақпараттандыру  саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың жалпы сипаттамасы  
45.Ақпараттандыру саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар түрлері 
46. Байланыс саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың жалпы сипаттамасы  
47.Байланыс саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтартүрлері 
48.Электрондық жеткізгіштегі заңмен қорғалатын ақпараттың, ақпараттық жүйенің немесе 

телекоммуникациялар желісінің  құпиялылығына, тұтастығына және кол жетімдігіне қол 

сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар 
49.Ақпараттандыру және байланыс саласындағы  басқа да қылмыстық құқық бұзушылықтар  
50.Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі мен 

түрлері.  

51.Ақша-несие  саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

52.Салық саласындағы  қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

53.Экономикалық қызмет саласындағы өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтар  

54.ҚР Конституциясы экономикалық қызметті және шаруашылық субъектлерінің мүдделерін 

қорғау туралы  

55.Қаржылық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар  

56.Банкроттықпен байланысты экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 
57.Коммерциялық ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың жалпы   сипаттамасы  
58.Өкілеттіктерді теріс пайдалану 
59. Өзге де  ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың 
жалпы  сипаттамасы  
60.Параға коммерциялық сатып алу  
61.Жекеше нотариустардың, бағалаушылардың, жеке сот орындаушыларының, 
медиаторлардың және аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудиторлардың 
өкілеттіліктерді теріс пайдалануы 
62.Жекеше күзет қызметтері қызметшілерінің өкілеттіліктерін асыра пайдалануы  
63. Міндеттеріне адам қарамау 
64. Қоғамдық  қауіпсіздікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар  түсінігі  
65. Қоғамдық  қауіпсіздікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар  түрлері 
66.Қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар   
67.Қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіп қылмыстық-құқықтық қорғау объектісі ретінде  
68. Қоғамдық  қауіпсіздікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар  
69.Қауіпсіздіктің арнайы ережелерін бұзумен байланысты  қылмыстық құқық бұзушылықтар  
70.Жалпыға қауіпті заттардың айналымының белгіленген тәртібін бұзумен байланысты 
қылмыстық құқық бұзушылықтар  
71.Халықтың денсаулығына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың  түсінігі және 
түрлері 
72. Халықтың денсаулығына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар  
73.Имандылыққа  қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың   
74. Есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестердің өткізу мақсатында және өткізу 
мақсатынсыз заңсыз айналымы 
75. Халықтың денсаулығына және имандылыққа қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 
түсінігі және түрлері 
76. ҚР Конституциясы халықтың денсаулығын қорғау және имандылық туралы 
77 Медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтардың  түсінігі 
78.Медициналық құқық бұзушылықтардың түрлері  
79. Медициналық құқық бұзушылықтардың субъектлері 
80.Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі және  түрлері 
81.Экономиканың маңызды қызмет аясындағы экологиялық қауіпсіздіктің жалпы 
ережелеріне қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар  
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82.Заңсыз медициналық және фармацевтикалық қызмет немесе кәсіби міндеттемелерін 

орындамаумен байланысты медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтар  

83. Басқа да медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтар   

84.Қоршаған ортаның құрамдас бөлігі ретінде флора мен фаунаның экологиялық 

қауіпсіздігіне қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар: түсінігі және  түрлері 
85.Көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі және жалпы сипаттамасы   
86. Басқа да көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтар   
87 Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық 
және өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтар жалпы сипаттамасы 
88.Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық 
қылмыстық құқық бұзушылықтар  
89. Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы өзге де қылмыстық 
құқық бұзушылықтар 
90.Теміржол, әуе, теңіз немесе өзен көлігі жүрісі мен оларды пайдалану қауіпсіздігін қорғау 
саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар 
91.Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы қылмыстық құқық 
бұзушылықтармен күресудің маңызы 
92.Сыбайлас жемқорлық қылмыстық құқық бұзушылықтар субъектісінің түсінігі 

93. Басқару тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түсінігі және түрлері 

94. Басқару тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың жекелеген түрлері   

95.Сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың түсінігі және  түрлері 

96. Сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың жекелеген түрлері 

97..Билік өкіліне қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар  

98.Сот әділдігінің конституциялық қағидаларын жүзеге асыруды қамтамасыз ететін 

қатынастарға қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар  

99.Сот актлерін жүзеге асыруды қамтамасыз ететін қатынастарға қол сұғатын қылмыстық 

құқық бұзушылықтар 
100.Әскери қызметшілер арасындағы жарғылық қарым-қатынас пен бағыныштылық 
тәртібіне қарсы  қылмыстық құқық бұзушылықтар  
101.Әскери қызметті атқару тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 
102. Әскери сыбайлас жемқорлық қылмыстар  
103. Әскери сыбайлас жемқорлық қылмыстар субъектілері  
104.Әскери мүлікті пайдалану мен сақтау  тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар  
105.Әскери қызметтің арнайы түрлерін атқару тәртібіне қарсы қылмыстық құқық 
бұзушылықтар 
106. Әскери құпияны сақтау тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар  
107.Соғыс уақытында әскери қызметті атқару тәртібіне қарсы  қылмыстық құқық 
бұзушылықтар 

 

 

Бағдарламаның қолданылу мерзімі ұзартылды: 

 

 

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

 

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

 
 


