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ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ 

 

«Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы» оқу пәні жоғарғы заңдық білім беру 

пәндерінің жүйесінде негізгі орынды иеленеді. Ол қазақстандық мемлекеттік және қоғамдық 

құрылыстың негізін қалаушы құндылықтары туралы, Қазақстан құқығының барлық салаларының 

қолдануын, дамуын, мазмұнын бағыттайтын құқықтық қағидалар туралы незізгі көріністерді 

қалыптастыруға ықпал етеді.    

«Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы» пәнін оқытудың мақсаты: 

біріншіден, студенттердің ұғымдарды, құқықтық категорияларды, терминдерді ұғынуы; олардың 

санасында конституциялық құқықтың елдің ұлттық құқық жүйесіндегі негізгі рөлі туралы; 

демократиялық қоғам туралы; құқықтық мемлекет, оның органдары мен институттары туралы; адам 

және азаматтың құқықтық мәртебесі туралы ғылыми көзқарастарды қалыптастыру; құқықтық 

мемлекет туралы, Қазақстан Республикасындағы қоғам құрылысының негіздері туралы, 

конституциялық заңдылық талаптары туралы, адамның және азаматтың конституциялық 

құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етудегі, конституциялық құрылысты сақтау мен 

қорғаудағы мемлекеттік қызметкерлердің рөлі туралы ғылыми көзқарастарын қалыптастыру. 

Екіншіден, студенттердің конституциялық құқық ғылымының ұғымы мен дәрежесін меңгеруі; 

оларды әрекеттегі мемлекеттік құқықтық заңдар мен саяси процестерді дұрыс түсінуге, 

конституциялық құқық нормаларын түсіну және түсінік бере алуда дағдылар мен ептіліктерге, 

егеменді, тәуелсіз Қазақстанның құрылу заңдылықтары мен себептерін, мәнін, Қазақстан  

Республикасының өтпелі кезеңдегі мемлекеттік-құқықтық даму ерекшеліктерін білуге үйрету. 

«Қазақстан Республикасы конституциялық құқығы» курсының негізгі міндеттері – бұл 

студенттерді конституциялық құқық ғылымының негізгі ережелерімен, мемлекет пен қоғамның 

негізгі заңы ретіндегі Конституция туралы іліммен, жеке адамның құқықтық жағдайының 

негіздерімен, мемлекет органдарының ұйымдастырылуы мен қызметінің конституциялық 

принциптерімен, Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқару негіздерімен 

таныстыру, сондай-ақ олардың тәжірибедегі қызметке дайындығы. Студенттердің Қазақстан 

Республикасы конституциялық құқығының аталған маңызды мәселелерін түсінуі, олардың саясатта 

және мемлекеттік-құқықтық салада мемлекеттік және конституциялық-тәжірибелік мәселелерді 

шешулеріне ықпалын тигізеді.  

Пререквизиттар: «Мемлекет және құқық теориясы», «ҚР мемлекет және құқық тарихы». 

Постреквизиттар:  «Шетелдердің конституциялық құқығы», «Мемлекеттік қызмет және 

басқару», «Қазақстан Республикасының Еңбек құқығы», «Қазақстан Республикасының Азаматтық 

іс жүргізу құқығы». 

Оқытудың нәтижелері: 

A) Пәнді оқу барысында студент, конституциялық құқықтың ұғымын, тақырыбын, әдістерін, 

принциптерін; Қазақстан Республикасы конституциялық құқығының тарихи даму кезеңдерін; 

конституциялық құқықтың қайнар көздерін жан-жақты зерделеуі; Қазақстан Республикасы ұлттық 

құқық жүйесінің негізі ретіндегі конституциялық құқықтың өзге құқық салалары арасындағы 

орнын; қоғамдық қатынастарды реттеудегі конституциялық құқықтың негізгі рөлін анықтауы; адам 

және азаматтың негізгі құқықтары мен бостандықтарының басымдылығы мен мызғымастығын; 

Қазақстан Республикасы мемлекеттік биліктің тармақтарға бөліну принципінің жүзеге асырылуын; 

мемлекеттік биліктің қайнар көзі ретіндегі Қазақстан халқының рөлін мейлінше терең ұғынуы; 

ұлттық және халықтық егемендіктің ара қатынасын ажырата білуі; мемлекеттік билік 

органдарының жүйесін; олардың өзара қарым-қатынастарын; жергілікті мемлекеттік органдар мен 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарының құрылуы мен құзыреттерін; Қазақстан 

Республикасындағы сайлау жүйесін кең көлемде зерделеуі; Қазақстан Республикасы 

Конституциясының негізгі ережелерін, оның мәтініне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды 

жете меңгеруі қажет. 

B) Пәнді оқу барысында игерген білімді тәжірибеде шығармашылық түрде қолдану. 

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығын оқу  тәлімгерлердің кәсіби біліктілігін 

көтеруге, олардың конституциялық-құқықтық дәрежелермен ойлануға, мемлекеттік органдар, 

лауазымды тұлғалар, қоғамдық бірлестіктер қызметінде және азаматтардың жүріс–тұрысында 

конституциялық заңдылық тәртібін орнатқызуға жәрдемдеседі. 

C) Конституция және өзге нормативтік актілерге қатысты ақпараттық-іздену қызметін жүзеге 

асыру. «Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы» оқу курсының негізіне, 

Конституция және Қазақстан Республикасының конституциялық құрылыс негіздерінің 
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ұйымдастырылуы және қызмет етуіне, адам және азаматтың құқықтық мәртебесіне, мемлекеттік 

органдар және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының құқықтық жағдайына қатысты 

нормативтік актілер жатады. Осыған байланысты студенттерге Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Жаршысында; Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілер 

жинағында; Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің Жаршысында, «Егемен 

Қазақстан», «Заң газеті», т.б. газеттерде жарияланатын жаңа нормативтік құқықтық актілердің 

басылып шығуын бақылап отыру ұсынылады. Сонымен қатар студенттер қазақстандық 

ғалымдардың монографиялық зерттеулерімен және конституциялық-құқықтық мәселенамасы 

бойынша мерзімді баспасөзде, заң журналдарында үнемі басылып шығарылатын мақалалармен 

танысуға міндетті.    

D) Қазақстан Республикасының конституциялық құқығын оқудың тек теориялық ғана емес, 

сонымен қатар тәжірибелік маңызы бар. Осыған байланысты оқытудың маңызды нысаны 

интерактивті оқу әдістеріне негізделген тәжірибелік білім Қазақстан Республикасының 

конституциялық құрылыс тәжірибесін жалпылайтын рефераттар, баяндамалар, эссе дайындау 

болып табылады.  

E) Тұрақты түрде кәсіби өсуге қажеттілік. 

«Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы» пәнінің әдістемесі оның 

ерекшеліктерімен және оқыту мақсатымен анықталады. Осыған байланысты, арнайы білімдерді, 

бағыттарды, дағдыларды қалыптастыруға бағытталған оқытудың ситуациялық тапсырмалар әдісін 

(есептер), топтық жобалар әдісін, салыстырмалы анализ әдісін, кейстік әдісті тағы басқа   әдістерді 

пайдалану мақсатты болып табылады.  

 

2. Пән бағдарламасы 

2.1-кесте – Сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі 

  

№ Тақырыптардың аталуы Сағаттар 
Дәріс Практ.с

абақтар 
СӨЖ СОӨЖ 

 

 

1-модуль. Қазақстан Республикасы конституциялық құқығының жалпы 

сипаттамасы 

1 
 

Қазақстан Республикасының конституциялық 

құқығы: түсінігі, пәні және әдістері. 
  

1 1 3 1 

 2-модуль. Қазақстандық конституционализм: теория және тарих 

2 Қазақстан Республикасының  Конституциясы – 

мемлекет пен қоғамның негізгі заңы   
1 1 3 1 

3 Қазақстан Республикасы конституциялық 

құрылысының негіздері   
1 1 3 1 

4 Қазақстан Республикасындағы қоғамдық 

бірлестіктердің ұйымдастырылуы мен қызметінің 

негіздері   

1 1 3 1 

 

 

3-модуль. Қазақстан Республикасындағы адам және азамат құқықтық мәртебесінің 

негіздері 

5 ҚР адам және азаматтың  құқықтық мәртебесінің 

негіздері 
1 1 3 1 

6 Қазақстан Республикасының азаматтығы 1 1 3 1 

   4-модуль. Тікелей демократия институттары   

7 Қазақстан Республикасының сайлау құқығы және 

сайлау жүйелері   
1 1 3 1 

8 Қазақстандағы республикалық референдум 1 1 3 1 

 

 

5-модуль. Қазақстан Республикасының  мемлекеттік  органдарының 

конституциялық жүйесі    

9 Қазақстан Республикасы Президентінің 

конституциялық-құқықтық мәртебесі 
1 1 3 1 

10 Қазақстан Рееспубликасы Парламентінің 

конституциялық-құқықтық мәртебесі   
2 2 6   2 
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11 Қазақстан Рееспубликасы Үкіметінің 

конституциялық-құқықтық мәртебесі 

1 1 3 1 

12 Қазақстан Республикасындағы конституциялық 

бақылау 

1 1 3 1 

13 Қазақстан Республикасындағы сот билігінің 

конституциялық негіздері 
1 1 3 1 

14 Қазақстан Республикасындағы жергілікті 

мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқарудың 

конституиялық-құқықтық негіздері    

1 1 3 1 

 Барлығы 15 15 45 15 

* Құрастырушылар типтік бағдарламаның екі тақырыбын бір сабаққа біріктіруі тиіс болған кездегі 

жағдай қалыптасуы мүмкін. 

  

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

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

Бақылау түрі Тақырып 

нөмірі  
Тапсырмалар тізбесі  
(бақылау формасы) 

Тапсыру мерзімі 

Ағымдағы 

бақылау 
1 тақырып 1. Кейсті талдау және шешу 

2. Баяндама дайындау 
3. Логикалық схема құру.  
 3.Кесте толтыру 

1 апта 

Ағымдағы 

бақылау 
2 тақырып 1.Тақырып бойынша ауызша жауап 

беруге дайындалу.  
2.Глоссарий әзірлеу.  
3. Кроссворд дайындау. 
 

2 апта 

Ағымдағы 

бақылау 
3 тақырып 1.Тиісті нормативтік құқықтық актіні 

конспектілеу   
2.Мультимедиалық таныстырылым 

дайындау 
3. Бақылау жұмысы 

3 апта 

Ағымдағы 

бақылау 
4 тақырып 1. Тиісті нормативтік құқықтық 

актіні конспек-тілеу 

2. Кесте толтыру   

3. Дөнгелек үстелдің 

бағдарламасын әзірлеу.  

4 апта 

Ағымдағы 

бақылау 
5 тақырып 1. Дөңгелек үстел бағдарламасын 

дайындау   
2. Дискуссиялық сұрақтардың 

бағдарламасын дайындау 
3. Кесте толтыру  

5 апта 

Ағымдағы 

бақылау 
6 тақырып 1. Тиісті нормативтік құқықтық актіні 

конспектілеу 
2.Эссе жазу  

3. Тестілеу тапсырмаларына 

дайындалу 

6 апта 

Ағымдағы 

бақылау 
7 тақырып 1.Тиісті нормативтік құқықтық актіні 

конспектілеу      
2.Реферат дайындау. 
3.Тестілеу тапсырмаларына 

дайындалу 

7 апта 
 

 

Шептік бақылау 

Р1 
1-7 тақырыптар Коллоквиум 

 
8 апта 

Ағымдағы 

бақылау 
 8 тақырып 1. Тиісті нормативтік құқықтық актіні 

конспектілеу 
8 апта 
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2. Мультимедиалық таныстырылым 

дайындау 
3. Глоссарий әзірлеу 
 

Ағымдағы 

бақылау 
9 тақырып  
 

 

1. Тиісті нормативтік құқықтық актіні 

конспектілеу 2.Кесте толтыру  
3.Ауызша жауап беруге дайындалу.  
4.Мультимедиалық таныстырылым 

дайындау 

9 апта 

Ағымдағы 

бақылау 
10 тақырып  1.Тиісті нормативтік құқықтық актіні 

конспектілеу 
2. Жеке жобалардың презентациясы 
3. Іскерлік ойын  
4. Кесте толтыру 
  

10 апта 

Ағымдағы 

бақылау 
11 тақырып 1. Тиісті нормативтік құқықтық актіні 

конспектілеу 2.Кесте толтыру.  
3.Реферат дайындау. 

11 апта 

Ағымдағы 

бақылау 
12 тақырып  1.Тиісті нормативтік құқықтық актіні 

конспектілеу 
2.Ауызша жауап беруге дайындалу.  
3.Реферат дайындау 

12 апта 

Ағымдағы 

бақылау 
13 тақырып  1.Тиісті нормативтік құқықтық актіні 

конспектілеу 
2.Глоссарий әзірлеу.  
3.Баяндама дайындау.  

13 апта 

Ағымдағы 

бақылау 
14 тақырып  1.Тиісті нормативтік құқықтық актіні 

конспектілеу 

2. Мультимедиалық таныстырылым 

дайындау.  
 3. Проблемалық ахуалдық есептерді 

шешу 

14 апта 

Шептік бақылау 

Р2 
8-14 -

тақырыптар 
Коллоквиум 

 

15 апта 

Қорытынды 

бақылау 
1-14 - 

тақырыптар 
 Емтихан  Кесте бойынша 

 

 

   

  

3.2 Пән бойынша бақылаудың негізгі формалары 

Бақылау типі Бақылау формасы Бағалаудың негізгі өлшемдері ** 

Ағымдағы Ауызша жауап Кәсіби сөйлеу шеберлігінің деңгейі, мақсатқа 

сәйкестігі, материалды сауатты,тиімді жеткізе білуі 

Эссе Теориялық материалды білу және түсіну, 

ақпараттарды талдау және бағалау, пайымдау, көлемі 

3-4 мың 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 – 8-10 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. 
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Логикалық схема Танымдық және шығармашылық қабілеттерінің жан-

жақты дамуы. Логикалық ойлау арқылы толық және 

нанымды жауап беруге дағдылану, ойларын дұрыс 

тұжырымдап сұрақтарға қорытынды жасай білу.  
Проблемалық 

ахуалдық есептерді 

шешу 

Міндеттердің маңызын түсіну, проблемаларды 

тұжырымдау; проблемаларды шешудің мүмкін 

тәсілдерін анықтау; шешімнің өзіндік нұсқасын 

дәлелдеу. 
Кроссворд Ой - өрісін, ойлау қабілетін дамыту, дүниетанымын 

кеңейту; шапшаңдыққа, ұқыптылыққа, 

ұйымшылдыққа дағдылану 
Конспект Нормативтік-құқықтық актіні конспектілеу 

барысында заң терминологиясын жан-жақты меңгеру, 

жауап беру барысында ұтымды пайдалана білу 
Кесте Ой-өрісін, есте сақтау қабілеттерін дамыту, таным 

көкжиегін кеңейту, танымдық белсенділігін арттыруға 

жол ашу, компьютерлік сауаттылықтарын дамыту 
Дөнгелек үстел Әр түрлі ғылыми аспектілерде теориялық 

проблемаларды меңгеру, еркін пікір алмасу   және 

онда айтылған пікірлердің тақырыпты тиімді қамтуы 
Іскерлік ойын Ойын үстінде қисынды ойлау, берілген сұрақтарға 

жауап іздеуге қабілеттері, сөйлеу мәдениеті, 

пікірталасқа қатысу білігі, ұжымдық түсініктері,   

ойынға қатысу дәрежелері,   жалпы міндеттерді 

шешуде өзара қарым-қатынастары  , барлық 

сұрақтарды ұжымдық талдау барысында сыншылдық, 

ұстамдылық, басқаның пікірін түсіну, ілтипат көрсету 
Дискуссия Жүйелі дискуссияға қатысушылардың сөйлеу 

еркіндігі, сөйлеу қызметінің диалогтық формасының 

сапасы, диалог барысында туындайтын түрлі пікірлер 

арасында интенсивті пікір-талас, дискуссияға 

түсушінің пікірі – дауласушының ойлау 

белсенділігінің тууы, аргументті, дәлелді пікірдің 

пайда болуы 
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  
Кейсті талдау және 

шешу 
Материалды баяндау логикасы, кәсіби 

терминологияны еркін меңгеру; өзіндік 

пайымдауларының негізділігі; теориялық сұрақтарға 

жауаптардың анықтығы, толықтығы, дұрыстығы; 

теорияның тәжірибемен байланысын ұйымдастыру 
Глоссарий (сөздік) Көлемі – бір тақырып бойынша кем дегенде 30 термин 
Бақылау жұмысы 45 минуттық жазбаша жұмыс 

Шептік  Коллоквиум Шептік бақылау сұрақтарының тізбесінен 10 сұраққа 

блиц-жауап 

Қорытынды Емтихан  
 

Тестілеу түрінде жүзеге асырылады.   Тестілеу 

сұрақтары 1, 2 және 3 дұрыс нұсқалармен беріледі.  

Жауап беру уақыты – 3 сағат (бір топқа). 
* апта сайынғы тапсырма  
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Егер қандай да бір бақылау силлабуста қарастырылмаған болса, тиісті жолдарды алып тастаңыз.  

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. 

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. 

Егер оқытушы бағалаудың (баға қоюдың) қосымша критерийлерін пайдаланса, оларды мәтін 

бойынша әрі қарай көрсету қажет (ӘР ОҚЫТУШЫ ӨЗ КРИТЕРИЙЛЕРІН КӨРСЕТЕДІ, ЕГЕР 

ОЛАРДЫ ПАЙДАЛАНСА).  

 

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.  
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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. 

 

3.4 Апелляция рәсімі 

Студенттердің апелляцияға өтініштері емтихан тапсырған күні қабылданады. Факультеттің деканаты 

студенттің өтінішін қабылдап, осы өтініш бойынша «Лука» деректер базасынан пән бойынша орташа 

рейтингін енгізіп, апелляциялық ведомостін даярлайды. Студенттердің өтініштері апелляциялық 

ведомосттермен бірге Тіркеу бөліміне тапсырылады. Тіркеу бөлімінің қызметкері өтініштерді тіркеп, оларды 

апелляциялық комиссия қарау үшін кафедраға тапсырады. Кафедра комиссиясы өтініштерді 3 жұмыс күні 

ішінде қарайды. Апелляцияның нәтижелері апелляция комиссиясының мүшелерімен ведомості мен хаттамаға 

жазылып, Деректер Базасына нәтижелерді енгізу үшін Тіркеу бөліміне қайтарылады. Апелляция бойынша 

жабылған ведомостілер деканатқа қайтарылады. 

 
4. Курс саясаты 

1 . Аудиториялық сабақтарға міндетті түрде қатысу және дәрістерде, семинар сабақтарда, 

СОӨЖ сұрақтарды талқылау. 

2 . Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестелерін сақтау. 

3 Бақылаудың барлық түрлеріне міндетті түрде қатысу (дәрістерге және семинар сабақтарға 

бақылау, СӨЖ тапсырмаларын орындауға бақылау, шептік бақылау, қорытынды бақылау). 

4 . Орынды себептер бойынша қатыспаған сабақтарға дайындалып, толық көлемде, 

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

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

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

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

құралдарын пайдалану фактілері орын алған жағдайда, бағалар жойылады. 

 

1-МОДУЛЬ. КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ  

ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ 

 

1-ТАҚЫРЫП. Қазақстан Республикасының конституциялық  

құқығы: түсінігі, пәні және әдістері. 

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы - ұлттық құқықтың маңызды саласы. 

Конституциялық құқықтың құқық жүйесіндегі орны. 

2. Конституциялық құқық ғылымы, зерттеу тақырыбы және әдісі. 

3.Конституциялық-құқықтық нормалар: мазмұндарының ерекшелігі, құрылымы. 

4. Конституциялық құқықтың қайнар көздері. 

Әдебиет: нег.1,15,16; қос. 1,5,6,7,8,10,11,24. 

 

Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 
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1. Ұлттық құқықтың негізгі саласы ретіндегі конституциялық құқықтың түсінігі 

2.  «Конституциялық» және «Мемлекеттік» құқық, олардың арақатынасы. 

3. Конституциялық құқықтың реттеу әдістері мен пәні. 

4. Конституциялық-құқықтық қатынастар: ұғымы, субъектісі, объектісі және ерекшеліктері. 

5. Конституциялық-құқықтық нормалар, олардың ерекшеліктері. 

6. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы қайнар көздерінің ұғымы және түрлері. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: Қазақстан Республикасының құқық жүйесіндегі конституцииялық 

құқықтың рөлін анықтау, конституциялық құқықтың пәнін ашу, нақты нормативтік-құқықтық 

актінің негізінде (мысалы, «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңы) конституциялық-құқықтық нормаларды жіктеу, 

конституциядық-құқықтық қатынастардың субъектілері мен объектілерін анықтау. 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 

1. ҚР ұлттық құқық жүйесіндегі конституцияық құқық.   

2. ҚР конституциялық құқық дамуының тенденциялары мен проблемалары.   

3. Қазақстандағы конституцияық құқық дамуының тарихи кезеңдері.   

4. Конституциялық-құқықтық қатынастар және олардың субъектілерінің сипаттамасы және 

ерекшеліктері. Заңдық фактілер.  

 Келесі кестені толтыру: 

№ 1-кесте 

ҚР конституциялық даму 

кезеңдері (Қабылданған және 

өзгерістер енг. жылдарды 

көрсету) 

Артықшылықтары Кемшіліктері 

   
Сұрақтар:  

1. Конституциялық құқықтың құқық саласындағы орнын анықтаңыз 

2. Конституциялық-құқықтық қатынастар мен  конституциялық-құқықтық нормалардың  өзге 

құқықтық қатынастар мен құқықтық нормалардан ерекшеліктері қандай? 

3. Конституциялық құқықтың қайнар көздерін атаңыз, оларды логикалық схемамен   көрсетіңіз.   

4. ҚР конституциялық құқығының негізгі кезеңдерін атаңыз. Оларды логикалық схемаға түсіріп, 

әрқайсысына сипаттама беріңіз. 

 

2-МОДУЛЬ. ҚАЗАҚСТАНДЫҚ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ: ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ТАРИХ 

   

2-ТАҚЫРЫП. Қазақстан Республикасының Конституциясы –  

мемлекет пен қоғамның негізгі заңы. 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Конституция ұғымы, мәні, заңдық қасиеттері. 

2. Қазақстан Республикасының Конституциясын қабылдау, өзгерту және толықтыру тәртібі. 

3. 1995 жылғы Қазақстан Республикасының Конституциясы және оның ерекшеліктері. 

4. Қазақстан Республикасының Конституциясына түсінік беру тәртібі. 

Әдебиет: нег. 1,5,15; қос. 1,5,6,7,8. 

 

Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

1. Конституцияның ұғымы, заңдық қасиеті, қағидалары, қызметі. 

2. Қазақстан Республикасының Конституциясының құрылымы. 

3. Қазақстан Республикасының Конституциясына ресми түсінік беру ерекшеліктері. 

4. Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясын қабылдауға әсер еткен факторлар. 

5. Қазақстан Республикасының Конституциясы дамуының негізгі кезеңдері. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: Конституция ұғымына, мәніне, оның маңызына, Конституцияның 

заңдық қасиеттеріне, ең жоғары заңдық күшіне, Конституцияның тікелей әрекетіне ерекше назар 



 11 

аудару. Конституцияны қабылдау тәртібін, оны өзгерту және толықтырудағы ерекшеліктерді жете 

түсіну, оның осы ерекшеліктерінің заңдық қасиеттерімен тікелей байланысын көрсете білу. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Тақырып бойынша глоссарий әзірлеу. 

«Конституция және оның заңдық қасиеті» тақырыбына кроссворд құрастыру және шешу.  

 Сұрақтар: 

1.Конституционализмді қалай түсінесіз?  

2. ҚР конституциялық даму кезеңдерін атаңыз. Әр кезеңге жеке сипаттама беріңіз.  

3. Конституцияны қорғау  және оған ресми түсінік беру субъектісін атаңыз. 

4. Еліміздегі соңғы конституциялық реформаға әсер еткен факторларды анықтаңыз.  

5. Қазақстан Республикасының Конституциясын қабылдау, өзгерту және толықтыру тәртібі қалай 

жүзеге асырылады. 

   

3-ТАҚЫРЫП. Қазақстан Республикасы  

конституциялық құрылысының негіздері. 

 

Дәріс жоспары (1 сағат)  

1.  Конституциялық құрылыс негіздері, олардың мазмұны және құқықтық бекітілуі   

2. Мемлекеттік билікті жүзеге асыру принципі. Халық билігінің механизмі. 

3. Қазақстан Республикасы экономикалық жүйесінің конституциялық негіздері. 

4. Қоғамның саяси жүйесі және оның элементтері. 

Әдебиет: нег.1,2,3,4,17,18,21,24,35,36; қос.1,2,3,4,5,6,7,8.    

 

Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

1. Қазақстан Республикасы – президенттік басқару нысанындағы демократиялық, зайырлы, 

құқықтық, әлеуметтік, біртұтас егеменді мемлекет. 

2. Мемлекеттік биліктің жүзеге асырылу түрлері. 

3. Экономикалық жүйенің конституциялық негіздері. 

4. Қоғамның саяси жүйесі, оның элементтері. 

 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: Қазақстан Республикасы қызметінің түбегейлі принциптеріне  

(қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылық; бүкіл халықтың игілігін көздейтін экономикалық даму; 

қазақстандық патриотизм және т.б.) ерекше назар аудару. Өкілді және тікелей демократияның ара 

қатынасын ажырата білу. ҚР экономикалық жүйесін, қоғамның саяси жүйесі мен элементтерін жан-

жақты зерделеу. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Келесі нормативтік құқықтық актілерді конспектілеу: 

1.«Қазақ КСР-ның егемендігі туралы» Декларация.   

2. «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының 

Конституциялық заңы  

«ҚР конституциялық құрылысының ұғымы және мазмұны» тақырыбында бақылау жұмысын 

жазу. 

Тақырыпқа сәйкес мультимедиалық таныстырылым дайындау.       

Сұрақтар: 

1. Қазақстан Республикасындағы президенттік басқару нысанының ерекшелігі? 

2. Демократиялық, зайырлы, құқықтық, әлеуметтік, біртұтас  мемлекетті қалай түсінесіз. Аталған 

мемлекет белгілерінің әрқайсысына анықтама беріңіз.  

3. Халық билігінің механизмі ҚР Конституциясының қай бабында бекітілген? 

4. Халық егемендігі мен мемлекет егемендігінің ара қатынасын анықтаңыз. 

5. Қоғамның саяси жүйесінің негізгі элементі ретіндегі мемлекет рөлі қандай?   

 

4-ТАҚЫРЫП.. Қазақстан Республикасында қоғамдық бірлестіктердің ұйымдастырылуы мен 

қызметінің конституциялық негіздері. 
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Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Қазақстан Республикасында көппартиялық жүйенің қалыптасуы. 

2. Қазақстан Республикасындағы қоғамдық бірлестіктердің конституциялық-құқықтық мәртебесі. 

3. Қазақстан Республикасындағы саяси партиялардың конституциялық мәртебесі. 

Әдебиет: нег. 1,17,18,21,24;қос.1,2,5,6,7,8. 

 

Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

1. Саяси плюрализм, оның түсінігі мен мазмұны. 

2. Қазақстан Республикасындағы қоғамдық бірлестіктердің құқықтық жағдайы. 

3. Саяси партия ұғымы, олардың құқықтық мәртебесі.  

4. Саяси партиялардың қызметінің ерекшеліктері. 

 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма:  Қоғамдық бірлестіктердің ұғымын, құрылымын, құқықтарын, 

міндеттері мен жауапкершіліктерін терең зерделеу. Халық билігін жүзеге асырудың аса маңызды 

құралы ретіндегі саяси партиялардың қоғам өміріндегі рөлі мен маңызын дәл, нақты анықтау.   

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Келесі нормативтік құқықтық актілерді конспектілеу: 

1. «Қоғамдық бірлестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. 

2. «Саяси партиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 

3. «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы   

«Саяси жүйенің элементі ретіндегі саяси партиялар және олардың халық билігін жүзеге 

асырудағы рөлі» тақырыбындағы дискуссия бағдарламасын дайындау. Дискуссияда келесі 

мәселелерді қарастыру ұсынылады:  

1. Мемлекет пен саяси партия өзара әрекеттестігінің  институционалдық қалыптасуы негіздері.  

2. Партияаралық блоктар мен коалициялар. 

3. Демократиялық қоғамдағы саяси партиялар. 

4. «Нұр Отан» депутаттық корпусының негізгі міндеттері мен мақсаттары. 

 Рефераттарды дайындау және қорғау: 

1. Қоғамдық бірлестіктердің құқықтары мен міндеттері. 

2. Көппартиялық жүйенің әрекет ету механизмі. 

3. Партияның мемлекеттік саяси институттармен және қоғамдық ұйымдармен өзара қарым-

қатынасы. 

4. Қазақстандық көппартиялық жүйенің қалыптасуы проблемалары.   

 

Сұрақтар: 

1. ҚР Қонституциясына сәйкес Қазақстанда қандай қоғамдық бірлестіктер құруға тыйым 

салынады? 

2. Саяси партиялардың өзге қоғамдық бірлестіктерден айырмашылығын атаңыз. 

3. Қоғамдық бірлестіктерді қаржыландыру қалай жүзеге асырылады? 

4. Дін мен діни бірлестіктердің мемлекеттен бөліну қағидаты нені білдіреді? 

     

 

3-МОДУЛЬ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ АДАМ ЖӘНЕ АЗАМАТ ҚҰҚЫҚТЫҚ 

МӘРТЕБЕСІНІҢ НЕГІЗДЕРІ   

 

5-ТАҚЫРЫП. Қазақстан Республикасындағы адам және азаматтың құқықтық мәртебесінің 

негіздері. 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Адам құқығының теориялық тұжырымдамасы. 

2. Адамның және азаматтың коституциялық мәртебесінің ұғымы және принциптері. 

3. Адамның және азаматтың конституциялық құқығы мен бостандығының жүйесі және олардың 

кепілдіктері 

 Әдебиет: нег.1,13,14,19,20,23,25; қос.1,5,6,7,8,9. 
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Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

1. Жеке адам құқықтық жағдайының принциптері 

2. Конституциялық құқықтар мен бостандықтар   

3. Адамның және азаматтың құқықтары, бостандықтары, міндеттері   

4. Конституциялық құқықтар мен бостандықтар кепілдіктері   

  

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма:  Қазақстан Республикасының Контитуциясында бекітілген, жеке адам 

құқықтық жағдайының принціптерін, құқықтар пен бостандықтардың нақтылы жүзеге асырылуын, 

сондай-ақ әр бір адамның жауапкершілігін қамтамасыз ететін құқықтық түбегейлігі принціпін 

анықтап, жеке құқықтар мен бостандықтар, саяси құқықтар мен бостандықтарды ажырата отырып,   

адамның және азаматтың Конституцияда бекітілген негізгі міндеттерін атап өту керек.   Қазақстан 

Республикасының азаматтарына тән құқықтар, бостандықтар, міндеттерді шетел азаматтары мен 

азаматтығы жоқ адамдардың құқықтық мәртебесінен, яғни, құқықтары, бостандықтары, 

міндеттерінен ажырата білу қажет. Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының 

кепілдіктері заң жүзінде қалай бекітілгенін анықтап, әлеуметтік-экономикалық, саяси және 

құқықтық кепілдіктерді зейін қойып зерделеу керек.   

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Келесі нормативтік құқықтық актілерді конспектілеу: 

1. «Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңы; 

2. «Қазақстан Республикасының көші-қоны туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.  

«Жеке адамның негізгі құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етудегі өзекті 

проблемалар» тақырыбындағы дөңгелек үстел бағдарламасын дайындау. Дөңгелек үстелде келесі 

мәселелерді қарастыру ұсынылады:  

1. ҚР адам және азамат құқықтары мен бостандықтарының кепілдіктері. 

2. Адам және азамат құқықтары мен бостандықтары туралы халықаралық заңнама 

3. Адам құқығын қорғау бойынша Еуропа конвенциясы және оны сақтау проблемалары. 

4. Адам және азамат құқықтарын соттың қорғауы: тарих және қазіргі уақыт. 

5. Сот төрелігі адам және азамат құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету институты 

ретінде. 

Келесі кестені толтыру: 

№2-кесте  

Адам және азаматтың  
құқықтары мен бостандықтары 

 
 

 

Жеке  Саяси  Әлеуметтік-экономикалық  

Сұрақтар: 

 

1. Адам және азамат құқықтары мен бостандықтарының ара қатынасы қандай? 

2. Адам және азамат құқықтары мен бостандықтарының принциптерін атаңыз. 

3. «Құқықтық мәртебе» ұғымын қалай түсінесіз? ҚР шет ел азаматтары мен азаматтығы жоқ 

адамдардың құқықтық мәртебесі қандай?  

4. Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының кепілдіктері заң жүзінде қалай 

бекітіледі?   

  

6-ТАҚЫРЫП. Қазақстан Республикасының азаматтығы 
 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Азамат ұғымы және принціптері 

2. Азаматтықты алу және тоқтату негіздері мен тәртібі. Балалардың азаматтығын өзгерту тәртібі 

3.  Көші-қон ұғымы.Қазақстан Республикасындағы қоныс аудару процесі 

Әдебиет: нег.1,19,23; қос.1,5,6,7,8,9   
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Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

1. Қазақстан Республикасының азаматтығы және оның принціптері 

2. Азаматтық алу және тоқтату тәсілдері. Азаматтық жөніндегі мәселелерді қарайтын органдар 

3. Балалар азаматтығы. 

4.  Қазақстан Республикасындағы азаматтықты реттейтін заңдар. Көші-қон туралы заң. 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: Азаматтық ұғымын, оның принциптері және құқықтық салдарларын 

жете меңгеру керек. Азаматтық мәселелерін құқықтық реттеу негіздеріне, халықаралық құқықтың 

ішкі заңнамадан басымдылығына ерекше назар аудару. Қазақстан Республикасындағы балалар 

азаматтығының қандай жолмен алынатынын, балалардың азаматтығы бойынша «қан құқығы» 

принципі мен «топырақ құқығы» принципінің ерекшеліктерін көрсету қажет. Қазақстан 

Республикасындағы азаматтығы қандай заңдармен реттелетiнін, «Қазақстан Республикасының 

көші-қон туралы» Заңы не себепті қабылданғанын және ондағы баптар қандай мәселелерді 

реттейтінін анықтау керек. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Келесі нормативтік құқықтық актілерді конспектілеу: 

1. «Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңы; 

2. «Қазақстан Республикасының көші-қоны туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. 

Келесі тақырыптар бойынша эссе жазу: 

1. Қазақстан Республикасы азаматығының принціпі мен жеке адамның құқықтық жағдайы 

принціптерінің ара қатысы  

2. Қазақстан Республикасының азаматтығын алу және тоқтату негіздері 

3. Қазақстан Республикасының аумағындағы шетел азаматтарының құқықтық жағдайы 

Сұрақтар:  

1. «Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы» Заңда азаматтық қалай анықталады? 

2. Азаматтық принциптерін атаңыз. «Қан құқығы» принципі мен «топырақ құқығы» принципінің 

айырмашылығы неде? 

3. ҚР азаматтығын алу және тоқтату негіздері мен тәртібін анықтаңыз.  

4. Балалар азаматтығы мәселелері қалай реттеледі? 

  

4-МОДУЛЬ. ТІКЕЛЕЙ ДЕМОКРАТИЯ ИНСТИТУТТАРЫ 

 

7-ТАҚЫРЫП. Қазақстан Республикасының  

сайлау құқығы және сайлау жүйесі. 

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Сайлау, сайлау жүйесі және сайлау құқығының ара қатысы мен ұғымы. Сайлау құқығының 

принциптері. 

2.  Сайлау органдарын құру тәртібі мен олардың құзыреті: орталық сайлау комиссиясы, аумақтық 

сайлау комиссиялары, округтік сайлау комиссиялары, учаскелік сайлау комиссиялары. 

3. Қазақстан Республикасындағы сайлауды өткізу тәртібі. 

Әдебиет: нег. 1,6;қос.1,5,6,7,8,9.  

 

Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

1. Сайлау жүйесі және сайлау құқығы. Сайлау құқығының принциптері. 

2. Сайлау органдары: Орталық сайлау комиссиясы, аумақтық сайлау комиссиясы, округтік сайлау 

комиссиясы, учаскелік сайлау комиссиясы, олардың құзыреті. 

3. Кандидаттарды ұсыну және тіркеу тәртібі. Сайлау алдындағы үгіт. Дауыс беру. Сайлауды 

қаржыландыру. 

4. Президент, Парламент және мәслихат депутаттарын, жергілікті өзін-өзі басқару органдарын 

сайлауды өткізудегі ерекшеліктер. 

 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 
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Практикалық тапсырма: Берілген әдебиетті мұқият зерделеп, сайлау жүйесі мен сайлау 

құқығының ара қатынасын, сайлау жүйесінің мазмұнын, сайлау құқығының басты принциптерін 

анықтау. Сайлау жүйесінің бара-бар және мажоритарлық түрлеріне басым назар аудару. Мемлекет 

басшысын, Парламент және жергілікті өкілді органдар депутаттары мен жергілікті өзін-өзі барсқару 

органдарының мүшелерін сайлаудың құқықтық реттелуін мұқият зерделеу.   

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Келесі нормативтік құқықтық актіні конспектілеу: 

1. «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық 

заңы. 

Тақырыпқа сәйкес мультимедиалық таныстырылым дайындау.  

Келесі кестені толтыру: 

№3-кесте 

Мажоритарлық басым көпшілік 

сайлау жүйесі 
Мажоритарлық салыстырмалы 

көпшілік сайлау жүйесі 
Бара –бар сайлау жүйесі 

Сұрақтар: 

1. Сайлау жүйесінің басты мақсаты қандай? 

2. Мажоритарлық сайлау жүйесі мен бара-бар сайлау жүйесінің айырмашылығы неде?   

3. Еліміздегі сайлау органдарының қалыптасу тәртібі қандай? 

4.  Сайлау шараларының жүргізілу тәртібін анықтаңыз. 

 

8-ТАҚЫРЫП. Республикалық референдум. 

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Республикалық референдум ұғымы. 

2. Республикалық референдум талқысына қойылатын мәселелер. Республикалық референдумды 

тағайындау. 

3. Республикалық референдумды ұйымдастыру және өткізу тәртібі. 

Әдебиет: нег. 1,7;қос.1,5,6,7,8. 

  

Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

1. Референдум ұғымы, оның конституциялық негіздері. 

2. Республикалық референдум талқысына қойылатын мәселелер. 

3. Республиканың референдумның талқысына қойылмайтын мәселелер. 

4. Республикалық референдум бойынша шешім қабылдаушы бірден-бір субьект ретіндегі Қазақстан 

Республикасы Президентінің рөлі. 

5. Республикалық референдумға бастамашылық жасау құқығы бар субъектілер. 

 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: Республикалық референдум ұғымын жан-жақты зерделеп, жете түсініп, 

сайлау мен референдум арасындағы айырмашылықты ажырата білу. Республикалық референдум 

талқысына қойылатын мәселелер мен республикалық референдум талқысы бола алмайтын 

мәселелерді анықтау. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Келесі нормативтік құқықтық актіні конспектілеу: 

1. «Республикалық референдум туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы   

Рефераттарды дайындау және қорғау: 

1. Референдум: ұғымы, түрлері, принциптері. 

2. Референдум халық билігінің тікелей жүзеге асырылу нысаны ретінде. 

3. -Республикаық референдум мен жергілікті референдум айырмашылығы. 

4. Республикалық референдумды өткізуге бастамашылық жасау құқығы.   

Сұрақтар: 

1. Референдум маңызы неде?   

2. Референдумның қандай түрлері бар? 

3. Республикалық референдумның мәнін ашыңыз.  
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4. Республикалық референдум талқысы болатын және талқысы болмайтын мәселелерді анықтаңыз.   

5-МОДУЛЬ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  МЕМЛЕКЕТТІК  ОРГАНДАРЫНЫҢ 

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ     

 

9-ТАҚЫРЫП. Қазақстан Республикасы Президентінің  

конституциялық-құқықтық мәртебесі, өкілеттіктері. 

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Қазақстандағы Президент институтының даму процесі. Қазақстан Республикасы Президентінің 

конституциялық-құқықтық мәртебесі. 

2. Мемлекеттік билік органдары жүйесіндегі Президент орны. 

3. Қазақстан Республикасы Президентінің құзыреті. Қазақстан Республикасы Президентінің 

Әкімшілігі. Президент жанындағы кеңесші және көмекші органдар. 

4. Президент актілері, олардың заңдық күші. 

Әдебиет: нег. 1,8,9;қос.1,5,6,7,8,12,13. 

 

Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

1. Қазақстан Республикасы Президентінің құқықтық мәртебесі. 

2. Президенттің мемлекеттік билік органдарымен өзара қарым-қатынасы. 

3. Қазақстан Республикасы Президентінің құзіреті. Президент актілері. 

4. Президент қызметін қамтамасыз етуші органдар мен консультациялық- кеңесші органдар. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: Қазақстан Республикасы Президентінің мемлекеттік биліктің үш 

тармағына, сондай-ақ өзге де мемлекеттік органдарға қатысты өкілеттіктерін анықтау. Республика 

Президенті құқықтық мәртебесінің ерекшелігін, оның Конституциямен көзделген екі жағдайда ғана 

қызметінен мерзімінен бұрын босатылуы жағдайымен байланыстырып зерделеу. Республика 

Президентінің мемлекет басшысы ретінде атқаратын басты құзыреттерін анықтау. 

  

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Келесі нормативтік құқықтық актілерді конспектілеу: 

1. «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» Қазақстан Республикасының 

Конституциялық заңы. 

2. «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті туралы» Қазақстан Республикасының 

Конституциялық заңы  

 Тақырыпқа сәйкес мультимедиалық таныстырылым дайындау. 

 Логикалық схемалар құру. Схемаларда: 

1. Республика Президентінің конституциялық-құқықтық мәртебесін көрсету;   

2. Қазақстан Республикасының Констиуциясы бойынша Республика Президентінің қызметтері мен 

өкілеттіктерін көрсту. 

3. Қазақстан Республикасы Президентінің құқықтық мәртебесінің ерекшеліктерін анықтап және 

схемамен көрсету. 

4. Қазақстан Республикасы Конституциясының 47-бабына сәйкес Республика Президенті 

өкілеттіктерінің тоқтатылуы және қызметінен кетірілуі негіздерін схема арқылы ашу.  

Сұрақтар: 

1. Қазақстандағы президент институының даму тенденциясын атаңыз.   

2. Республика Президентінің билік бөлу принципіндегі орнын анықтаңыз. 

3. Республика Президентінің конституциялық мәртебесінің ерекшеліктерін анықтаңыз. 

4. Қазақстандағы президенттік басқару нысанының ерекшелігін, мәні мен маңызын ашыңыз. 

5. Қазақстан Республикасы Президентінің сайлану, қызметіне кірісуі, өкілеттіктерінің тоқтатылуы 

мен қызметінен кетірілуі тәртіптері қандай?   

 

10-ТАҚЫРЫП. Қазақстан Республикасы 

Парламентінің конституциялық-құқықтық мәртебесі. 
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Дәрістер жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 

1. Қазақстан Республикасының Парламенті заң шығару билігін жүзеге асырушы ең жоғарғы өкілді 

орган. 

2. Қазақстан Республикасы Парламентінің құрылымы. 

3. Қазақстан Республикасы Парламенті мен оның Палаталарының құзыреті. 

4. Қазақстан Республикасының Парламентіндегі заң шығару процесі. 

5. Парламент актілері. 

 

 2-сабақ 

1. Депутат мәртебесінің ұғымы. 

2. ҚР Парламенті депутатының құқықтық жағдайы. 

3. Республика Парламентіндегі депутаттық бірлестіктер   

Әдебиет: нег.,1,10,26,31,32,33; қос. 1,6,7,8,9,11,12,13,17,25. 

  

Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

1. ҚР Парламентінің конституциялық-құқықтық мәртебесі. 

2. ҚР Парламентінің қалыптасу тәртібі. Парламент құрылымы. 

3. Парламент сессиялары: оларды дайындау, шақыру және өткізу тәртібі. 

4. Парламент комитеттері мен комиссияларының қызметі. 

 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1.  Депутат мәртебесі: ұғымы, құқықтық бекітілуі, негізгі принциптері, құқықтары, міндеттері.   

2. Депутаттық қызмет түрлері. Депутат өкілеттіктері. 

3. Депутаттық мандаттың құқықтық табиғаты: императивті және еркін мандат, олардың 

сипаттамасы. 

4. Депутаттық қызмет кепілдіктері: құқықтық, ұйымдастырушылық, әлеуметтік, депутатқа 

ешкімнің тиіспеуі.   

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: Республика Парламенті құзыретін жан-жақты зерделеу. Парламент 

өкілеттіктерінің ішінде ерекше орынға ие заң шығару қызметіне басым назар аудару. Сонымен 

қатар, Сенаттың ерекше құзыретіне жататын өкілеттіктерді, Мәжілістің ерекше құзыретіне жататын 

өкілеттіктерді, екі Палата бірлесіп шешетін мәселелерді анықтау. ҚР депутаттарының құқықтық 

мәртебесі, депутаттық қызмет және депутаттық мандаттың құқықтық табиғаты туралы мейлінше 

терең зерделеу. 

 

 СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Келесі нормативтік құқықтық актілерді конспектілеу: 

1. «Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы» 

Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы. 

2. «Қазақстан Республикасы Парламентінің комитеттері мен комиссиялары туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы. 

«ҚР Парламентіндегі заң шығару процесі» тақырыбындағы іскерлік ойында талқылау үшін 

«Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 

заң жобасын әзірлеу.     

Іскерлік ойын «ҚР Парламентіндегі заң шығару процесі» 

 

ІСКЕРЛІК ОЙЫННЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫ 

Ойындағы рөлдер: 

 -Мәжіліс төрағасы (1 студент); 

 - Мәжіліс комитеті (2 студент); 

- Үкіметтен баяндамашы (2 студент); 

- Сенат депутаттары (3 студент); 

- Қазақстан Республикасының Президенті (1 студент); 

- Мәжілім депутаттары (қалған студенттер). 
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- Түсінік беруші. 

Күн тәртібі: 

«Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР 

Заңын қабылдау. 

Сабақты жүргізу әдісі: 

1. Заң жобасының бірінші оқылымы: 

- жұмыс тобының баяндамасы (10 мин); 

- баяндамашының депутаттар сұрағына жауабы; 

- Мәжіліс комитетінен қосымша баяндамашы; 

- депуттар пікірі (30 мин. Әрбір депутат 5 мин); 

- бірінші оқылым бойынша дауыс беру (заң жобасын негізге алу және оны өңдеу үшін Комитетке 

жіберу). 

ІІ. Екінші оқылым: 

- өңдеуге жіберілген заң бойынша жүргізілген жұмыстар туралы Комитет төрағасының баяндамасы; 

- депутаттар пікірі; 

- түзетулер бойынша дауыс беру; 

- тұтас заң жобасы бойынша дауыс беру. 

ІІІ. Заң жобасының Сенат арқылы өтуі. 

- Сенат өз түзетулерін енгізеді; 

- келісу комиссиясы құрылады; 

- Президент қарсылығы (ветосы); 

- қарсылықты еңсеру бойынша дауыс беру. 

ІУ. Президент қарсылығы. 

У. Қарсылықты еңсеру бойынша дауыс беру. 

Келесі кестелерді толтырыңыз: 

№4-кесте 

Сенат өкілеттіктері Мәжіліс өкілеттіктері Палаталардың бірлескен  

өкілеттіктері 

   
№5-кесте 

Депутаттық  
топ 

(қызметі) 

Депутаттық  
фракция 
(қызметі) 

  
Сұрақтар: 

1. Қазақстандағы парламентаризм институты қашан және қалай пайда болды? 

2. Республика Парламентінің заң шығару билігін жүзеге асыратын ең жоғарғы өкілді орган 

ретіндегі мәртебесін қалай түсінесіз?   

3. №4-кестені толтыру барысында Сенаттың ерекше құзыретіне жататын өкілеттіктерді, 

Мәжілістің ерекше құзыретіне жататын өкілеттіктерді, екі Палата бірлесіп шешетін мәселелерді 

анықтаңыз. 

4. Депутаттық мандаттың құқықтық табиғатын қалай түсінесіз? 

5. №5-кестені толтыру барысында Республика Парламентіндегі депутаттық бірлестіктер қандай 

мақсатпен құрылатындығын анықтаңыз.   

 

11-ТАҚЫРЫП.  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

конституциялық-құқықтық мәртебесі. 

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Қазақстан Республикасының Үкіметі: қалыптасу тәртібі, құрамы, жауаптылығы, өкілеттік 

мерзімі, 

2. Қазақстан Республикасы Үкіметі қызметінің негізгі түрлері. 

3. Министрліктер және мемлекеттік комитеттер: құрылу тәртібі, құзыреті, жауаптылығы. 

4. Үкімет актілері. 

Әдебиет: нег.,1,11,35; қос. 1,6,7,8,13. 
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Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

1. Үкіметті қалыптастыру тәртібі, оның құрамы. 

2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті. Үкімет Аппараты. 

3. Министрліктер мен мемлекеттік комитеттердің құрылу тәртібі, құзыреті, жауаптылығы. Үкімет 

құрамына кірмейтін орталық атқарушы органдар. 

4. Үкімет актілері, оларды қабылдау, жою және жариялау тәртібі. 

 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрылу тәртібіне, құрылымына, 

жауаптылығына, Үкімет өкілеттіктерінің тоқтатылу тәртіптеріне ерекше назар аудару. Үкіметтің 

мемлекет өмірінің барлық салаларын қамтитын кең шеңберлі өкілеттігін айқындау. Үкімет 

Аппаратының қандай қызметті жүзеге асыру үшін құрылатынын анықтау.   

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

 Келесі нормативтік құқықтық актіні конспектілеу: 

1. «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық 

заңы. 

Рефераттарды дайындау және қорғау: 

1. Қазақстан Республикасы Үкіметі қызметінің конституциялық-құқықтық негіздері. 

2. Мемлекеттік билік жүйесіндегі Үкімет.   

3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің ұйымдастырылуы мен қызметінің тәртібі.   

4. Атқарушы биліктің министрліктері, мемлекеттік комитеттері және өзге де органдары. 

5. Атқарушы билік органдарының мемлекет механизміндегі рөлі.   

Келесі кестені толтырыңыз: 

 №6-кесте   

Үкіметтің мемлекеттік басқару 

саласындағы өкілеттіктері 

Үкіметтің қаржы, 

экономика, бюджет 

саласындағы өкілеттіктері  

Үкіметтің сыртқы саясат 

саласындағы өкілеттіктері 

   

Сұрақтар: 

1. Үкіметтің мемлекеттік билік жүйесіндегі орны қандай?   

2. Қазақстан Республикасының Үкіметі қалай қалыптасады?   

3. Үкімет қандай актілер қабылдайды?   

4. Үкіметтің құзыретін анықтаңыз.   

5. Үкіметтің заң шығарушы билікпен қарым-қатынасы қандай?   

6. Үкіметтің мемлекет басшысымен қарым-қатынасын анықтаңыз.   

 

 

 

12-ТАҚЫРЫП. Қазақстан Республикасындағы 

конституциялық бақылау. 

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Конституциялық бақылаудың түсінігі және оның негізгі үлгісі 

2. Конституциялық Кеңес – Конституцияны қорғау органы. Құрылу тәртібі, құрамы және 

өкілеттіктері. 

3.  Конституциялық Кеңестің құзыреті 

4.  Конституциялық іс жүргізу  

Әдебиет: нег.,1,5,36; қос. 1,6,7,8,21,25. 

 

Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

1. ҚР конституциялық бақылаудың қалыптасуы.  

2. Конституциялық кеңестің түсінігі және құқықтық мәртебесі. 

3. Конституциялық бақылау органы қызметінің негізгі принциптері. 

4. Конституциялық іс жүргізу, оның қатысушылары. 
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5. Конституциялық Кеңестің актілері. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: Конституциялық бақылау түсінігі және оның негізгі модельдерін 

анықтау. Қазақстан Республикасындағы конституциялық бақылау интитутының қалыптасуын 

мұқият зерделеу. Конституциялық Кеңестің еліміздің Негізгі Заңын қорғау институты ретіндегі 

мәртебесін айқындау. Конституциялық іс жүргізуге қатысушыларды мұқият зерделеу.  

  

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

 Келесі нормативтік құқықтық актіні конспектілеу: 

1. «Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі туралы» Қазақстан Республикасының 

Конституциялық заңы. 

Рефераттарды дайындау және қорғау: 

1. Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің өкілеттіктері. 

2. Республика Конституциялық Кеңесiнiң Төрағасы мен мүшелерiнiң  

мәртебесi 

3. Республика Конституциялық Кеңесiнiң және оның лауазымды  

адамдарының құзыретi 

4. Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің актілері. 

Сұрақтар: 

1. Конституциялық бақылауды қалай түсінесіз? 

2. ҚР Конституциялық Кеңестің Конституцияны қорғау органы ретіндегі мәртебесін анықтаңыз. 

3. ҚР Конституциялық Кеңесі қандай мәселелерді қарайды? 

4. Конституциялық іс жүргізуге кімдер қатысады?    

    

13-ТАҚЫРЫП.Қазақстан Республикасында  

сот билігінің конституциялық негіздері. 

    

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдар жүйесіндегі сот билігінің орны мен рөлі. 

2. Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі және оның қызметі мен ұйымдастырылуының 

конституциялық принциптері 

3. Қазақстан Республикасы судьяларының конституциялық-құқықтық мәртебесі. 

4. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты:  құрылу тәртібі, құрамы, құзыреті. 

5. Қазақстан Республикасындағы жерілікті соттардың  құрылу тәртібі,  құрамы және өкілеттіктері.  

Әдебиет: нег.,1,12,36; қос. 1,6,7,8.  

 

Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

1. Қазақстан Республикасындағы сот билігінің мәні және жүйесі.   

2. Қазақстан Республикасында сот төрелігін жүзеге асырудың конституиялық принциптері. 

3. Қазақстан Республикасы судьяларының құқықтық жағдайы. 

4. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының қалыптасу тәртібі, құрамы, құрылымы, құзыреті. 

5. Қазақстан Республикасының жергілікті соттары: құрылуы, құрамы, құрылымы, құзыреті.  

 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдар жүйесіндегі сот 

билігінің орны мен рөлін анықтау. Сот жүйесін және оның қызметі мен ұйымдастырылуының 

конституциялық принциптерін жан-жақты зерделеу. Судьялардың құқықтық мәртебесінің 

ерекшеліктерін терең ұғыну.    

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

 Келесі нормативтік құқықтық актіні конспектілеу: 

1. «Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі және судьялардың мәртебесі туралы» Қазақстан 

Республикасының Конституциялық заңы. 

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 

1.Билік бөлудің конституциялық жүйесіндегі сот билігі. 
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2. Қазақстан Республикасында тәуелсіз сот билігінің қалыптасуы.   

3. Сот төрелігін жүзеге асыру принциптері. 

 4. Мемлекеттік билік жүйесіндегі сот билігнің табиғаты және орны.   

Тақырып бойынша глоссарий әзірлеу. 

Сұрақтар: 

1. Сот билігінің конституциялық-құқықтық мәртебесі қандай?  

2. Сот билігін жүзеге асырудың конституциялық принциптерін атаңыз  

3. ҚР Жоғарғы Сотының негізгі өкілеттіктерін анықтаңыз. 

4. ҚР жергілікті соттарының құзырындағы мәселелер қандай? 

 

14-ТАҚЫРЫП.  ҚР-ның жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқарудың 

конституциялық-құқықтық мәртебесі. 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Жергілікті өкілді органдардың жүйесі, құрылымы, құзыреті, актілері. 

2. Жергілікті атқарушы органдар: құрылу тәртібі, жүйесі, құзыреті, жауаптылығы, актілері. 

3. Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру негіздері. 

Әдебиет: нег.,1,27,28; қос.1,6,7,8. 
 

Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

1. Жергілікті өкілді органдардың құрылу тәртібі, құзыреті және олардың негізгі қызметі. 

2. Жергілікті атқарушы органдардың қалыптасу тәртібі, құзыреті, жауаптылығы, есеп беруі. 

3. Жергілікті өкілді органдар мен атқарушы органдар арасындағы өзара қарым-қатынастар. 

4. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының құрылу тәртібі, құзыреті  

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: Жергілікті өкілді органдардың жүйесін, құрылымы және құзыретін, 

қабылдайтын актілерін анықтау. Жергілікті атқарушы органдардың құрылу тәртібін, жүйесін, 

құзыреті мен жауаптылығын жан-жақты зерделеу. Жергілікті өкілді органдар мен атқарушы 

органдар арасындағы өзара қарым-қатынастарды жан-жақты зерделеу. Жергілікті өзін-өзі 

басқаруды ұйымдастыру негіздерін анықтау. 

 СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

 Келесі нормативтік құқықтық актілерді конспектілеу: 

1. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару  және өзін-өзі басқару туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңы 

2. «Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы 

Тақырыпқа сәйкес мультимедиалық таныстырылым дайындау. 

Келесі есептерді шешу: 

1. Қалалық мәслихат қала көлігінде тегін жүру түрінде полиция қызметкерлеріне жеңілдіктер беру 

туралы шешім қабылдады. Қала әкімі бұл үшін қалалық бюджеттегі қаржы жеткіліксіз деп есептеп, 

аталмыш шешімге қарсы болды. 

Мәслихат шешімі заңды ма? Әкім қандай тәртіпте осы шешімнің күшін жоя алады? Мәслихат 

шешімін кім тоқтата тұра алады?  

2. Облыстық мәслихат шешімі және қалалық мәслихат шешімі бір-біріне қарама-қайшы. 

Екі актінің қайсысы әрекет етуі қажет? 

3. Облыстық мәслихат өзінің сессиясында қалалық мәслихаттың жұмысы туралы есебін тыңдауға 

шешім қабылдады. Қалалық мәслихат облыстық мәслихат алдында есеп беруден бас тартты. 

Кімдікі дұрыс? Дұрыс емес жаққа  заңды түсіндіре алатын қандай орган? 

4. Қалалық мәслихат сессиясында келесі үш мәселе қаралуы керек: 

1) Балалар қылмысы және құқықбұзушылықтарымен күрес бойынша бағдарламаны бекіту туралы; 

2) қала көшелерінің атауларын өзгерту туралы; 

3) Денсаулық сақтау департаментінің жұмысы туралы есебі. 

Мәслихат алда болатын сессияның күн тәртібін анықтай отырып, сессияға шығарылатын 

жоғарыдағы үш мәселенің әр қайсысы бойынша төрағалық етушіні тағайындай ала ма?    

Сұрақтар: 

1. Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару органдары қызметінің негізгі түрлерін 

атаңыз.   
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2. Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару органдарына қатысты мемлекеттік бақылау қалай 

жүзеге асырылады? 

3. Жергілікті өкілді органдар мен атқарушы органдар арасындағы өзара қарым-қатынастарды 

анықтаңыз. 

4. Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-өзі басқару қалай  ұйымдастырылады? 
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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. Ұлттық құқықтың негізгі саласы ретіндегі конституциялық құқықтың түсінігі 

2. «Конституциялық» және «Мемлекеттік» құқық, олардың арақатынасы. 

3. Конституциялық құқықтың реттеу әдістері мен пәні. 

4. Конституциялық-құқықтық қатынастар: ұғымы, субъектісі, объектісі және ерекшеліктері. 

5. Конституциялық-құқықтық нормалар, олардың ерекшеліктері. 

6. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы қайнар көздерінің ұғымы және түрлері. 

7. Конституцияның ұғымы, заңдық қасиеті, қағидалары, қызметі. 

8. Қазақстан Республикасының Конституциясының құрылымы. 

9. Қазақстан Республикасының Конституциясына ресми түсінік беру ерекшеліктері. 

10. Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясын қабылдауға әсер еткен факторлар. 

11. Қазақстан Республикасының Конституциясы дамуының негізгі кезеңдері. 

12. Қазақстан Республикасы – президенттік басқару нысанындағы демократиялық, зайырлы, 

құқықтық, әлеуметтік, біртұтас егеменді мемлекет. 

13. Мемлекеттік биліктің жүзеге асырылу түрлері. 

14. Экономикалық жүйенің конституциялық негіздері. 

15. Қоғамның саяси жүйесі, оның элементтері Қазақстан Республикасының азаматтығы және 

оның принциптері. 

16. Азаматтықты алу және тоқтату тәсілдері. Балалар азаматтығы.. 

17. Жеке адам құқықтық жағдайының принциптері. 

18. Адамның және азаматтың құқықтары, бостандықтары, міндеттері және олардың 

кепілдіктері. 

19. Шетел азамттары мен азаматтығы жоқ адамдар мәртебесінің заңдық реттелуі. 

20. Саяси плюрализм, оның түсінігі мен мазмұны. 

21. Қазақстан Республикасындағы қоғамдық бірлестіктердің құқықтық жағдайы. 

22. Саяси партия ұғымы, олардың құқықтық мәртебесі.  

23. Саяси партиялардың қызметінің ерекшеліктері. 

24. Сайлау жүйесі және сайлау құқығы. Сайлау құқығының принциптері. 

25. Сайлау органдары: Орталық сайлау комиссиясы, аумақтық сайлау комиссиясы, округтік 

сайлау комиссиясы, учаскелік сайлау комиссиясы, олардың құзыреті. 

26. Кандидаттарды ұсыну және тіркеу тәртібі. Сайлау алдындағы үгіт. Дауыс беру. Сайлауды 

қаржыландыру. 

27. Президент, Парламент және мәслихат депутаттарын, жергілікті өзін-өзі басқару органдарын 

сайлауды өткізудегі ерекшеліктер. 

28. Референдум ұғымы, оның конституциялық негіздері. 

29. Республикалық референдум талқысына қойылатын мәселелер. 

30. Республиканың референдумның талқысына қойылмайтын мәселелер. 

31. Республикалық референдум бойынша шешім қабылдаушы бірден-бір субьект ретіндегі 

Қазақстан Республикасы Президентінің рөлі. 

32. Республикалық референдумға бастамашылық жасау құқығы бар субъектілер. 

 

2 шептік бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 

1. Мемлекеттік орган ұғымы. және түрлері. 

2. Мемлекеттік органдардың қызметінің конституциялық қағидалары. 
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3. Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының конституциялық жүйесі (Президент, 

Парламент, Үкімет,  Конституциялық Кеңес, Сот). 

4. Қазақстан Республикасы Президентінің құқықтық мәртебесі. 

5. Президенттің мемлекеттік билік органдарымен өзара қарым-қатынасы. 

6. Қазақстан Республикасы Президентінің құзіреті. Президент актілері. 

7. Президент қызметін қамтамасыз етуші органдар мен консультациялық- кеңесші органдар. 

8. ҚР Парламентінің конституциялық-құқықтық мәртебесі. 

9. ҚР Парламентінің қалыптасу тәртібі. Парламент құрылымы. 

10. Парламент сессиялары: оларды дайындау, шақыру және өткізу тәртібі. 

11. Парламент комитеттері мен комиссияларының қызметі. 

12. Депутат мәртебесі: ұғымы, құқықтық бекітілуі, негізгі принциптері, құқықтары, міндеттері.   

13. Депутаттық қызмет түрлері. Депутат өкілеттіктері. 

14. Депутаттық мандаттың құқықтық табиғаты: императивті және еркін мандат, олардың 

сипаттамасы. 

15. Депутаттық қызмет кепілдіктері: құқықтық, ұйымдастырушылық, әлеуметтік, депутатқа 

ешкімнің тиіспеуі.   

16. Үкіметті қалыптастыру тәртібі, оның құрамы. 

17. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті. Үкімет Аппараты. 

18. Министрліктер мен мемлекеттік комитеттердің құрылу тәртібі, құзыреті, жауаптылығы. Үкімет 

құрамына кірмейтін орталық атқарушы органдар. 

19. Үкімет актілері, оларды қабылдау, жою және жариялау тәртібі. 

20. ҚР конституциялық бақылаудың қалыптасуы.  

21. Конституциялық кеңестің түсінігі және құқықтық мәртебесі. 

22. Конституциялық бақылау органы қызметінің негізгі принциптері. 

23. Конституциялық іс жүргізу, оның қатысушылары. 

24. Конституциялық Кеңестің актілері. 

25. Қазақстан Республикасындағы сот билігінің мәні және жүйесі.   

26. Қазақстан Республикасында сот төрелігін жүзеге асырудың конституиялық принциптері. 

27. Қазақстан Республикасы судьяларының құқықтық жағдайы. 

28. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының қалыптасу тәртібі, құрамы, құрылымы, 

құзыреті. 

29. Қазақстан Республикасының жергілікті соттары: құрылуы, құрамы, құрылымы, құзыреті.  

30. Жергілікті өкілді органдардың құрылу тәртібі, құзыреті және олардың негізгі қызметі. 

31. Жергілікті атқарушы органдардың қалыптасу тәртібі, құзыреті, жауаптылығы; есеп беруі. 

32. Жергілікті өкілді органдар мен атқарушы органдар арасындағы өзара қарым-қатынастар. 

33. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының құрылу тәртібі, құзыреті  

34.  

Аралық бақылау үшін бағалау құралдары 

Емтиханға дайындық үшін сұрақтар: 

1. Ұлттық құқықтың негізгі саласы ретіндегі конституциялық құқықтың түсінігі 

2. «Конституциялық» және «Мемлекеттік» құқық, олардың арақатынасы. 

3. Конституциялық құқықтың реттеу әдістері мен пәні. 

4. Конституциялық-құқықтық қатынастар: ұғымы, субъектісі, объектісі және ерекшеліктері. 

5. Конституциялық-құқықтық нормалар, олардың ерекшеліктері. 

6. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы қайнар көздерінің ұғымы және түрлері. 

7. Конституцияның ұғымы, заңдық қасиеті, қағидалары, қызметі. 

8. Қазақстан Республикасының Конституциясының құрылымы. 

9. Қазақстан Республикасының Конституциясына ресми түсінік беру ерекшеліктері. 

10. Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясын қабылдауға әсер еткен факторлар. 

11. Қазақстан Республикасының Конституциясы дамуының негізгі кезеңдері. 

12. Қазақстан Республикасы – президенттік басқару нысанындағы демократиялық, зайырлы, 

құқықтық, әлеуметтік, біртұтас егеменді мемлекет. 

13. Мемлекеттік биліктің жүзеге асырылу түрлері. 

14. Экономикалық жүйенің конституциялық негіздері. 

15. Қоғамның саяси жүйесі, оның элементтері Қазақстан Республикасының азаматтығы және оның 

принциптері. 

16. Азаматтықты алу және тоқтату тәсілдері. Балалар азаматтығы.. 
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17. Жеке адам құқықтық жағдайының принциптері. 

18. Адамның және азаматтың құқықтары, бостандықтары, міндеттері және олардың кепілдіктері. 

19. Шетел азамттары мен азаматтығы жоқ адамдар мәртебесінің заңдық реттелуі. 

20. Саяси плюрализм, оның түсінігі мен мазмұны. 

21. Қазақстан Республикасындағы қоғамдық бірлестіктердің құқықтық жағдайы. 

22. Саяси партия ұғымы, олардың құқықтық мәртебесі.  

23. Саяси партиялардың қызметінің ерекшеліктері. 

24. Сайлау жүйесі және сайлау құқығы. Сайлау құқығының принциптері. 

25. Сайлау органдары: Орталық сайлау комиссиясы, аумақтық сайлау комиссиясы, округтік сайлау 

комиссиясы, учаскелік сайлау комиссиясы, олардың құзыреті. 

26. Кандидаттарды ұсыну және тіркеу тәртібі. Сайлау алдындағы үгіт. Дауыс беру. Сайлауды 

қаржыландыру. 

27. Президент, Парламент және мәслихат депутаттарын, жергілікті өзін-өзі басқару органдарын 

сайлауды өткізудегі ерекшеліктер. 

28. Референдум ұғымы, оның конституциялық негіздері. 

29. Республикалық референдум талқысына қойылатын мәселелер. 

30. Республиканың референдумның талқысына қойылмайтын мәселелер. 

31. Республикалық референдум бойынша шешім қабылдаушы бірден-бір субьект ретіндегі 

Қазақстан Республикасы Президентінің рөлі. 

32. Республикалық референдумға бастамашылық жасау құқығы бар субъектілер. 

33. Мемлекеттік орган ұғымы. және түрлері. 

34. Мемлекеттік органдардың қызметінің конституциялық қағидалары. 

35. Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының конституциялық жүйесі (Президент, 

Парламент, Үкімет,  Конституциялық Кеңес, Сот). 

36. Қазақстан Республикасы Президентінің құқықтық мәртебесі. 

37. Президенттің мемлекеттік билік органдарымен өзара қарым-қатынасы. 

38. Қазақстан Республикасы Президентінің құзіреті. Президент актілері. 

39. Президент қызметін қамтамасыз етуші органдар мен консультациялық- кеңесші органдар. 

40. ҚР Парламентінің конституциялық-құқықтық мәртебесі. 

41. ҚР Парламентінің қалыптасу тәртібі. Парламент құрылымы. 

42. Парламент сессиялары: оларды дайындау, шақыру және өткізу тәртібі. 

43. Парламент комитеттері мен комиссияларының қызметі. 

44. Депутат мәртебесі: ұғымы, құқықтық бекітілуі, негізгі принциптері, құқықтары, міндеттері.   

45. Депутаттық қызмет түрлері. Депутат өкілеттіктері. 

46. Депутаттық мандаттың құқықтық табиғаты: императивті және еркін мандат, олардың 

сипаттамасы. 

47. Депутаттық қызмет кепілдіктері: құқықтық, ұйымдастырушылық, әлеуметтік, депутатқа 

ешкімнің тиіспеуі.   

48. Үкіметті қалыптастыру тәртібі, оның құрамы. 

49. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті. Үкімет Аппараты. 

50. Министрліктер мен мемлекеттік комитеттердің құрылу тәртібі, құзыреті, жауаптылығы. Үкімет 

құрамына кірмейтін орталық атқарушы органдар. 

51. Үкімет актілері, оларды қабылдау, жою және жариялау тәртібі. 

52. ҚР конституциялық бақылаудың қалыптасуы.  

53. Конституциялық кеңестің түсінігі және құқықтық мәртебесі. 

54. Конституциялық бақылау органы қызметінің негізгі принциптері. 

55. Конституциялық іс жүргізу, оның қатысушылары. 

56. Конституциялық Кеңестің актілері. 

57. Қазақстан Республикасындағы сот билігінің мәні және жүйесі.   

58. Қазақстан Республикасында сот төрелігін жүзеге асырудың конституиялық принциптері. 

59. Қазақстан Республикасы судьяларының құқықтық жағдайы. 

60. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының қалыптасу тәртібі, құрамы, құрылымы, 

құзыреті. 

61. Қазақстан Республикасының жергілікті соттары: құрылуы, құрамы, құрылымы, құзыреті.  

62. Жергілікті өкілді органдардың құрылу тәртібі, құзыреті және олардың негізгі қызметі. 

63. Жергілікті атқарушы органдардың қалыптасу тәртібі, құзыреті, жауаптылығы; есеп беруі. 

64. Жергілікті өкілді органдар мен атқарушы органдар арасындағы өзара қарым-қатынастар. 
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65. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының құрылу тәртібі, құзыреті  

 

 

 

Бағдарламаның қолданылу мерзімі ұзартылды: 

 

 

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

 

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

 

 


