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Түсінік хат  
 
Пəннің мақсаты негізгі мектепте құқық жəне экономика негіздері 

бойынша білім нəтижелерін қазіргі бағалаудың өлшемдік технологиялары 
саласында студенттерді теориялық дайындау жəне мектепте саралап оқыту 
жағдайында құқық пен экономикадан оқыту нəтижелерін бағалауда қазіргі 
уақыттағы құралдарды пайдаланудың практикалық дағдыларын 
қалыптастыру болып  табылады.  

Пəннің міндеттері студенттерде: 
- құқық жəне экономика негіздері бойынша білім алушылардың 

жетістіктерін диагностикалау əдістері мен құралдарының қазіргі жағдайы 
туралы білімінің; 

- құқық жəне экономика негіздері бойынша оқушыларды оқытудың 
нетижелерін бағалаудың қазіргі құралдарын практикалық қолданудың 
біліктілігі мен дағдыларын игеру; 

-құқық жəне экономика негіздерінен оқушыларды объективті 
бағалаудың негіздерін меңгеруге қызығушылық  жəне оң мотивация 
(уəждеме), шығармашылық іс-əрекетке жетуге талпынуының қалыптасуы 
мен дамуы болып табылады. 

Пəнді меңгеру нəтижесінде қалыптасатын құзыреттіліктер: 
- талаптанудың жеке деңгейлерін объективті бағалау жəне қалыптастыру 

қабілеттілігі, сонымен қатар оқушылардың интеллектуалдық даму 
деңгейлерін көтеру дағдыларын иеленуі;  

- құқық жəне экономика негіздері мұғалімдерін бағалау іс-əрекетінде 
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану қабілеттілігі; 

- əртүрлі жастағы топтардағы оқушыларды құқық жəне экономика 
негіздерін оқытудың нəтижелерін бағалауды жүргізу барысында адам 
дамуының психикалық жəне психофизиологиялық жеке ерекшеліктерін жəне 
заңдылықтары есебінен білімді қолдану қабілеттілігі.  

Пəнді оқыту нəтижесінде студент көрсете білуі қажет: 
- құқық жəне экономика негіздері бойынша білім алушылардың 

жетістіктерін диагностикалау əдістері мен құралдарының қазіргі уақыттағы 
жағдайын; 

- құқық жəне экономика негіздері бойынша білім беру үдерісіндегі 
бағалаудың орны мен ролін; 

- өлшемдік бағалау технология моделін, оның принциптерін, кезеңдері 
мен бағалау инструменттерін; 

- құқық жəне экономика негіздерінен білім нəтижелерін өспелі 
қағидаларын; 

- портфолионың педагогикалық міндеттерін, портфолио функциялары 
мен құрамдарын білуі тиіс. 
- құқық жəне экономика негіздерінен оқушылардың оқыту нəтижелерін 
бағалау бойынша мұғалім жұмысының мазмұнын сипаттауды; 
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- нормативтік құжаттардың талаптарын жəне бақылау объектілерін 
ескеріп, жоспарланған нəтижелерді бағалаудың тиімді технологияларын 
таңдауды; 

- əртүрлі жастағы топтар мен оқыту деңгейлерінде оқушыларды құқық 
жəне экономика негіздері бойынша білім берудің мақсаты мен мазмұнына 
сəйкес бағалау инструменттерін қолдануды; 

-  құқық жəне экономика негіздерінен оқушыларды ары қарай оқыту 
туралы шешімді қабылдауға арналған өлшемдік бағалауды қолдануды; 

- құқық жəне экономика негіздері бойынша оқушыларды объективті 
бағалау үшін, оқыту нəтижелерін жоспарлау, рубрикаторларды жасау жəне 
пайдалануды  меңгерген. 

 
-оқыту нəтижелерін бағалауды ұйымдастыруға арналған қазіргі АКТ; 
- құқық жəне экономика негіздері оқыту нəтижелерін бағалауға арналған 

өлшемдік кестені;  
- құқық жəне экономика негіздерінен білім беру үдерісіндегі формативті 

жəне суммативті бағалауды қолдануы тиіс. 
 
 
Пəннің пререквизиттері: осы пəнді жеткілікті үйрену үшін педагогика, 

психология, компьютерлік ғылымдардың негізгі ұғымдарын білуі қажет. 
Пəннің постреквизиттер: əдістемелік цикл бойынша таңдау курстары. 
 

Пəннің тақырыптық жоспары 
 

Оқыту нəтижесін бағалаудың қазіргі құралдары. Білім беру процесінде 
бағалаудың орны мен ролі. Бағалау іс-əрекеті мəселелері.  

Критериальдық бағалау технологиясының моделі. Бағалау 
принциптері. Бағалау кезеңдері жəне инструменттері. Критериальдық кесте-
рубрикаторлары.  

Форматтық бағалау жəне суммалық (ішкі жəне сыртқы) бағалау. 
Суммалық бағалау нəтижелерінің модерациясы.  

Білім нəтижелерін бағалаудың өспелі критерийі. Өзін-өзі бағалау жəне 
оқушылардың өзара бағалауы.  

Портфолионың педагогикалық міндеттері. Портфолионың функциясы 
мен құрамы. 

Пəннің мазмұны 
 

1. Тақырып. Білім беру сапасы жəне тиімділікті бағалау.  
Бағалау сапаны басқару элементі ретінде. Білім беру сапасының 

көрсеткіштері. Білім беру сапасын мониторинг жасау.  
Оқыту нəтижелерін бағалаудың дəстүрлі жəне жаңа құралдары. Бақылау 

түрлері (кіріс, ағымдық жəне қорытынды). Бақылау формалары жəне 
ұйымдастыру. Бағалау, жəне оның функциялары. 
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Құқық жəне экономика негіздері бойынша оқыту нəтижелерін 
бақылаудың түрлері, формалары жəне ұйымдастыру. 

2. Тақырып. Оқыту нəтижелерін бағалаудың қазіргі уақыттағы 
құралдары.  
Оқыту нəтижелерін бағалаудың қазіргі уақыттағы құралдары.  Білім 

беру үдерісінде бағалаулың орны мен ролі.  Бағалау іс-əрекетінің мəселелері.   
3. Тақырып. Оқыту нəтижелерін бағалаудың психологиялық-

педагогикалық  аспектілері 
Білім берудегі педагогикалық жəне психологиялық өлшеулердің орны.  
Таксономия. Құқық жəне экономика негіздері бойынша оқу үдерісінде 

педагогикалық жəне психологиялық өлшеулерді пайдалану.  
Білім беру нəтижелерін бағалаудың өспелі критерийлері. 
4. Тақырып. Өлшемдік бағалау 
Критериальдық бағалау технологиясының моделі. Бағалау 

принциптері. Бағалау кезеңдері жəне инструменттері. Критериальдық кесте-
рубрикаторлары.  

Форматтық бағалау жəне суммалық (ішкі жəне сыртқы) бағалау. 
Суммалық бағалау нəтижелерінің модерациясы.  

5. Тақырып. Портфолио 
Бақылау-бағалау іс-əрекет жүйесіндегі портфолионың орны мен ролі. 

Портфолионың педагогикалық міндеттері. Портфолионың функциясы мен 
құрамы.  

6. Тақырып. Бағалауды ұйымдастырудағы АКТ 
Портфолио түрлері. Портфолионы бағалаудың негізгі тəсілдері. Web – 

портфолио. Құқық жəне экономика негіздерін оқыту практикасында 
электрондық портфолионы пайдаланудың мақсаты. 

 
Студенттердің оқытушылармен орындайтын өзіндік жұмыстарының 

үлгілері 
1. Бағалау сапаны басқару элементі ретінде. Білім беру сапасының 

көрсеткіштері. Білім беру сапасын мониторинг жасау.  
2. Оқыту нəтижелерін бағалаудың қазіргі жаңа құралдары.  
3. Оқыту нəтижелерін бағалаудың педагогикалық жəне психологиялық 

аспектілері. Таксономия. Педагогикалық квалиметрия. Шкалирование.  
4. Білім беру нəтижелерін бағалаудың өспелі критерийлері. 
5. Критериалдық бағалау технологиясының моделі.  
6. Критериалдық кесте-рубрикаторлары.  
7. Форматтық бағалау жəне суммалық (ішкі жəне сыртқы) бағалау.  

8. Портфолионың педагогикалық міндеттері. Портфолионың функциясы мен 
құрамы.  

9. Құқық жəне экономика негіздерін оқыту практикасында электрондық 
портфолионы пайдаланудың мақсаты. 
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Семинар сабақтардың үлгілері  
 

1. Құқық жəне экономика негіздерінен оқу жетістіктерін бағалауға 
арналған тапсырмалардың формалары (бағалау құралдары), типтік қателерді 
талдау. 

2. Құқық жəне экономика негіздерінендиагностика жасалатын 
материалдарды таңдау жəне құрылымдау.  

3. Оқыту нəтижелерін диагностикалаудың мазмұндық саласында -
өлшемдік кестені жасау.  

4. Оқыту нəтижелерін диагностикалаудың мазмұндық саласына сəйкес 
өлшемдік кестені жасау (əрбір критерий бойынша оған  баллдардың санына 
сəйкес оқушылардың жетістік деңгейлерін толық сипаттаумен). 

5. Оқыту нəтижелерін диагностикалаудың мазмұндық саласымен сəйкес 
бағалау құралдарын (тапсырмаларды жасау жəне таңдау) құрастыру. 

6. Бағалау құралдарын экспертизалау жəне оны корректировкалау. 
Қалыптасқан дағдылар жиынтығын сипаттаумен, белгілі уақыт 
аралығындағы оқушылардың жетістіктері туралы есеп. 

7. Электрондық портфолио жасау. 
 

Студенттердің өзіндік жұмыс тақырыптарының үлгілері 
 

1. Мектептеқұқық жəне экономика негіздеріпəндерінің  берілген тақырыбы 
бойынша: 

- негізгі ұғымдар жүйесін бөліп алу;  
- оқушылардың оқу жетістіктеріне қойылатын талаптарды қалыптастыру;  
- теориялық жəне практикалық бөлігін бөліп алу;  
- формативті жəне суммативті бағалау жүйесін жасау;  

2. Келесі педагогикалық бағалауды жүзеге асыруға көмектесуге 
қолданылатын бағалау құралдары  мен программалық жабдықтауды жасау: 
 - оқу материалының терминологиясы; 
 - оқылған материалды алғашқы бекіту. 
 - білім мен білікті жүйелеу; 
3. Формативті бағалау тəсілдерін пайдаланып құқық жəне экономика 
негіздері сабақтарының əдістемелік нұсқауын дайындау. 
 

Аралық бақылауға арналған сұрақтардың үлгілері 
 

1-ші Аралық бақылау 
1. Баға сапаны басқару элементі ретінде.  
2. Білім сапасының көрсеткіштері.  
3. Білім сапасын мониторингтеу. 
4. Оқыту нəтижелерінің дəстүрлі жəне жаңа бағалау құралдары.  
5. Бақылау түрлері (кіру, ағымдағы жəне қорытынды).  
6. Бақылау формалары жəне ұйымдастыру. 
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7. Баға, оның функциялары. 
8. Құқық жəне экономика негіздерінен оқыту сапасын бақылаудың 

түрлері, формалары жəне ұйымдастыру. 
9. Оқыту нəтижелерін бағалаудың қазіргі құралдары.  
10.  Білім беру үдерісінде бағалаудың орны мен ролі.  
11.  Бағалау іс-əрекетінің мəселелері.  
12.  Білім берудегі педагогикалық жəне психологиялық өлшеулер. 
13. Таксономия.  
14. Құқық жəне экономика негіздері бойынша оқу үдерісінде 

педагогикалық жəне психологиялық өлшеулерқолдану.  
15.  Білім беру нəтижелерін өспелі бағалау критерийі.  
16.  Қатарластардың өзін -өзі бағалауы жəне өзара бағалауы.  

 
2-ші Аралық бақылау 

 
17.  Өлшемдік бағалау технология моделі. 
18.  Бағалау принциптері.  
19.  Бағалау кезеңдері жəне инструменттері.  
20.  Өлшемдік кесте- рубрикаторлары.  
21. Формативті бағалау жəне суммативті (ішкіжəне сыртқы) бағалау.  
22.  Суммативті бағалау нəтижелерін модерациялау. 
23.  Бақылау-бағалау іс-əрекетіндегі портфолионың орны мен ролі. 
24.  Портфолионың педагогикалық міндеттері. 
25.  Портфолио функциясы жəне портфолио құрамы. 
26.  Портфолио түрлері.  
27.  Портфолио бағалауға негізгі тəсілдері. 
28. Web – портфолио,  
29. Құқық жəне экономика негіздерін оқыту барысында электрондық 

портфолио пайдалану.  
Əдебиеттер 
Негізгі əдебиеттер 

 
1. Система критериального оценивания учебных достижений учащихся. 

Методическое пособие. – Астана: Национальная академия образования 
им. И. Алтынсарина, 2013. – 80 с. 

2. Кохаева Е.Н. Формативное (формирующее) оценивание: методическое 
пособие / Е.Н. Кохаева. – Астана: АОО «Назарбаев Интеллектуальные 
школы» Центр педагогического мастерства, 2014. – 66 с. 

3. В.П. Беспалько. Слагаемые педагогической технологии - М.: 
Педагогика, 1989. – 192 стр.  

4. Система оценивания знаний: Дэн Пинк об удивительной науке 
мотивации //Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/w/. 
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5. Р.Х. Шакиров, А.А. Буркитова, О.И. Дудкина. Оценивание учебных 
достижений учащихся. Методическое руководство. – Б.: Билим, 2012. - 
80с. 
 

Қосымша əдебиеттер 
 

1. Назарбаев Интеллектуальные школы «Новые подходы к оцениванию 
учебных достижений» //Электронный ресурс. – Режим доступа: 
obuchenie.sadukz.com›?news=153 

2. Психология педагогической оценки //Электронный ресурс. – Режим 
доступа: knowledge.allbest.ru. 

3. Международная система оценивания знаний /on 28 September 2011 // 
Электронный ресурс. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/w/. 

4. Ж.А.Караев, Ж.У. Кобдикова. Актуальные проблемы модернизации 
педагогической системы на основе технологического подхода. – 
Алматы, Жазушы, 2005г. – 200 стр. 
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Пояснительная записка 
 

«Профессиональный русский язык» является одним из важнейших 
курсов в университетской системе экономико-правового образования. В 
связи с введением трехязычного обучения студентов профессиональная 
подготовка бакалавров по специальности 5В011500 – Основы права и 
экономики включает в себя овладение основами экономико-правовых 
дисциплин, всесторонний анализ современной экономической и правовой 
теории, раскрывающей состояние и тенденции развития всех типов 
хозяйственных систем на профессиональном русском языке. 
«Профессиональный русский язык» позволяет ознакомиться с правовым и 
экономическим категориально-понятийным аппаратом на профессиональном 
русском языке, необходимый в дальнейшем развитии и подготовке 
специалистов по основам права и экономики, для их работы с литературой на 
профессиональном русском языке. 

В настоящее время экономико-правовые отношения принимают все 
более глобальный и социально-ориентированный характер. Основной 
заслугой этой науки является поиск закономерностей, тенденций развития 
общественного производства во всем его многообразии и единстве, которое 
должно быть приближено к мировой практике и мировым стандартам. 

В процессе обучения профессионального русского языка студенты 
специальности «Основы права и экономики» получают необходимую 
подготовку для ориентации в текстах на русском языке, монологического 
высказывания профессионального содержания правового и экономического 
материала на русском языке и т.д. 

В программе особое внимание уделяется взаимодействию права и 
экономики с  предметом   «Профессиональный русский язык». Предмет 
«Профессиональный русский язык» отражает развитие правовой и 
экономической наук применительно к определенному периоду развития 
общества на русском языке. 

Цель преподавания курса «Профессиональный русский язык» - 
помочь студентам разобраться в широком круге правовых и  экономических 
вопросов, оценить консервативные и новые тенденции общественного 
развития, чтобы самостоятельно определить свою позицию в 
преобразованиях основанную на юридических и экономических знаниях, 
быть готовыми к практической деятельности и иметь определенное 
миропонимание через специальную литературу на профессиональном 
русском языке. 

 
Основными задачами курса являются: 

• глубоко разобраться в сущности экономико-правовых понятий и законов, 
а также развить умение логически, последовательно рассматривать их в 
системной взаимосвязи и единстве; 
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• применять логический анализ для раскрытия причинно-следственной 
связи  между хозяйственными явлениями, освещения тенденций развития 
юридической и экономической деятельности; 
• изучить всю совокупность основных понятий в  неразрывной связи с 
творческим использованием методов научного познания (исторического, 
статистического, математического и др.); 
• изучить важнейшие экономические и правовые категории, знать 
основные положения теорий в органической связи с анализом новых явлений 
в развитии современного общества на русском языке; 
• показать студентам связь профессионального русского языка с 
экономико-правовыми дисциплинами в результате развития науки в целом. 

 
Изучению курса «Профессиональный русский язык» предшествуют 

такие дисциплины как «Экономическая теория», «Менеджмент в 
образовании», «Теория государства и права» которые формируют у 
студентов базовый комплекс экономико-правовых знаний, позволяющий им 
усвоить специфику функционирования и развития экономических и 
юридических процессов на профессиональном русском языке. 
 
 
                                 Тематический план дисциплины 
 
1. Предмет, методы и функции основ права и экономической теории. 
2. Общественное производство. Проблемы выбора в экономике. Основы 

экологического и земельного права. 
3. Собственность и социально-экономические отношения. Основные 

понятия о государстве, праве и государственно-правовых явлениях. 
4. Общественные формы хозяйствования. Товар и деньги. Экономические 

системы общества. 
5. Рынок. Инфраструктура рынка. Рыночный механизм и его элементы. 
6. Рынок  факторов производства. Доходы и издержки производства. 
7. Национальная экономика: сущность и измерение результатов. 

Государственное управление в РК. Основы административного права. 
Основы финансового права. 

8. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. Трудовое 
право и право социального обеспечения. 

9. Основы гражданского права и cемейное право РК. Процессуальное право. 
10. Мировые экономические отношения. 
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                              Содержание дисциплины 

 
                                                Введение 
 
Экономическая теория и основы права на профессиональном русском 

языке являются науками об общей теории собственности, содержанием 
которой является социально-экономические отношения людей. Она изучает 
общие и частные теории структуры и функционирования различных 
экономических систем. 

Объектом ее исследования и изучения выступает любое хозяйство, 
экономические и правовые явления и процессы в многообразных формах 
своего функционирования и проявления на профессиональном русском 
языке. 

Экономическая теория и основы права – фундаментальные 
теоретические науки. Вся существующая система экономических и правовых 
наук, дисциплин и курсов получают теоретическую подпитку от них. 

Роль данных наук заключается в выработке научной, 
общетеоретической «Экономико-правовой картины мира» - экономических 
систем различных уровней и принципов организации, путем изучения 
бесконечного многообразия экономических и правовых объектов и 
выделении в них наиболее типичных черт, связей и закономерностей 
установленных всей системой экономических и правовых наук на 
профессиональном русском языке. 

 
Тема 1. Предмет, методы и функции основ права и экономической 
теории. 

Значение терминов «Экономика», «Право». Профессиональная 
экономико-правовая терминология и фразеология на русском языке. 
Возникновение экономической теории и основ права, этапы становления 
экономической теории как науки. Современные направления экономической 
мысли: кейнсианство, институционализм, неоконсерватизм, неоклассический 
синтез, неолиберализм, монетаризм. Предмет экономической теории и ее 
структура. Система учебного курса «Основы права». Основы формирования 
овладения предметно-языковым материалом. 

Соотношение политэкономии и экономикса. Методы исследования 
экономической теории: метод научной абстракции, анализа, синтеза, 
математического моделирования, индукции и дедукции. Функции 
экономической теории. 

 
Тема 2. Общественное производство. Проблемы выбора в экономике. 
Основы экологического и земельного права. 

Профессиональный русский язык как дисциплинарный феномен, 
обслуживающий определенную сферу человеческой деятельности. 
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Производство и его роль в жизни общества. Ресурсы и факторы 
производства. Производственная возможность экономической системы. 
Проблема выбора в условиях ограниченности ресурсов Кривая 
производственных возможностей. 

Ответственность за нарушение экологического законодательства. 
Институты земельного права. Механизмы защиты окружающей среды. 
Профессиональная экономико-правовая терминология и фразеология на  
русском языке. 

 
Тема 3. Собственность и социально-экономические отношения. 
Основные понятия о государстве, праве и государственно-правовых 
явлениях. 

Собственность как экономическая категория на профессиональном 
русском языке. Объекты и субъекты собственности. Отношения присвоения, 
хозяйственного использования, экономической реализации собственности. 
Правовое содержание категории собственности. Физическое и юридическое 
лицо. Формы собственности. 

Основные понятия о государстве. Основные понятия о праве и 
государственно-правовых явлениях. Разгосударствление и приватизация в 
РК. Цели, этапы проведения, принципы, результаты, проблемы. 
Профессиональная экономико-правовая терминология и фразеология на  
русском языке. 
 
Тема 4. Общественные формы хозяйствования. Товар и деньги. 
Экономические системы общества. 

Натуральное хозяйство, его характеристика и особенности. Товарное 
производство: сущность, основные предпосылки возникновения. Товар и его 
свойства: потребительная стоимость и стоимость. Производительность труда 
и интенсивность труда. 

Сущность денег и их возникновение. Функции денег. Законы 
денежного обращения. Профессиональная экономико-правовая терминология 
и фразеология в теме определение и характеристика экономической системы 
общества. Экономическая система как способ производства. 
Технологические способы производства. Стадии экономического роста 
У.Ростоу. Современные экономисты об экономических системах. Основные 
модели экономических систем: традиционная экономика, рыночная 
экономика, командно-административная и смешанная экономика и их 
сравнительная характеристика и  профессиональная экономико-правовая 
терминология и фразеология на  русском языке. 

 
 

Тема 5. Рынок. Инфраструктура рынка. Рыночный механизм и его 
элементы. 
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Эволюция товарно-денежных отношений и формирование рынка. 
Профессиональная экономико-правовая терминология и фразеология на  
русском языке в теме сущность рынка и его структура. Функции рынка. 
Субъекты и объекты рыночных отношений. 

Спрос. Кривая спроса и закон спроса. Неценовые факторы спроса. 
Предложение. Кривая предложения и закон предложения. Неценовые 
факторы предложения. Формирование равновесной цены и ее динамики. 
Эластичность спроса и предложения. Конкуренция как основной элемент 
рыночного механизма. 

 
Тема 6. Рынок  факторов производства. Доходы и издержки 
производства. 

Рынок  факторов производства. Профессиональная экономическая  
терминология и фразеология. 

Рынок труда и занятость. Заработная плата и ее формы. Рынок земли и 
особенности аграрных отношений в РК. Земельная рента. Рынок капитала. 
Сущность, функциональные формы и структура капитала. Превращение 
денег в капитал. Издержки производства, их виды и профессиональная 
экономико-правовая терминология и фразеология на  русском языке. 

. 
 

Тема 7. Национальная экономика: сущность и измерение результатов. 
Государственное управление в РК. Основы административного права. 
Основы финансового права. 

Национальная экономика и ее основные цели. Измерение результатов 
функционирования национальной экономики. Система национальных счетов. 
Макроэкономика и ее показатели. Макроэкономическое равновесие. 
Экономический рост, типы  и факторы. 

Основы государственного управления. Система, организация и формы 
государственного управления. Административное право. Государственные 
служащие. Управление административно-политической сферой. 

Профессиональная экономико-правовая терминология и фразеология 
на  русском языке в теме основные положения финансового права. 
Бюджетное право РК. Общие положения налогового права РК. 

 
Тема 8. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. 
Трудовое право и право социального обеспечения. 

Профессиональная экономико-правовая терминология и фразеология 
на  русском языке. Безработица и занятость. Экономически активное и 
неактивное население. Уровень безработицы. Основные виды и причины 
безработицы. Понятие естественной безработицы и полной занятости. 
Сущность инфляции и ее виды. Причины инфляции. Кривая Филлипса. 
        Основы трудового права. Основы права социального обеспечения.         
Экономические колебания: краткосрочные, долгосрочные, среднесрочные. 
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Экономические кризисы: общие и частные. Циклическое развитие как 
экономическая закономерность. «Длинные волны» Н.Кондратьева, 
Шумпетера и др. Специальный профессионально-ориентированный материал 
и его использование в заданных профессиональных ситуациях по теме 
антикризисное регулирование экономики на русском языке. 

 

Тема 9. Основы гражданского права и cемейное право РК. 
Процессуальное право. 

Общие положения гражданского права. Правовые основы 
предпринимательства в РК. Профессиональная экономико-правовая 
терминология и фразеология на  русском языке. 

Право собственности и иные вещные права. Основы 
обязательственного права. Право интеллектуальной собственности. 
Основные положения семейного права РК. Основы процессуального права и 
характеристика   содержания на профессиональном  русском языке. 

 

Тема 10. Мировые экономические отношения. 
Профессиональная экономико-правовая терминология и фразеология 

на  русском языке в теме сущность и структура мирового хозяйства. 
Интернационализация хозяйственной жизни, международное разделение 
труда. Формирование и расширение мирового рынка. Международная 
торговля. Торговля и торговый баланс. Торговая политика. Свободная 
торговля и политика протекционизма.  Экспорт и импорт. 

Международная миграция капитала и его современные особенности.  
Международная миграция трудовых ресурсов. Международные валютные 
системы. Казахстан в системе мирохозяйственных связей. 
 
 
                         Примерный перечень тем СРСП 
 
1.Базовый категориально -понятийный аппарат на русском языке по теме  
«Предмет, методы и функции основ права и экономической теории». 
2. Базовый категориально -понятийный аппарат на русском языке по теме  
«Общественное производство. Проблемы выбора в экономике. Основы 
экологического и земельного права». 
3. Базовый категориально -понятийный аппарат на русском языке по теме  
«Собственность и социально-экономические отношения. Основные понятия 
о государстве, праве и государственно-правовых явлениях». 
4. Базовый категориально -понятийный аппарат на русском языке по теме 
«Общественные формы хозяйствования. Товар и деньги. Экономические 
системы общества». 
5. Базовый категориально -понятийный аппарат на русском языке по теме 
«Рынок. Инфраструктура рынка. Рыночный механизм и его элементы». 
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6. Базовый категориально -понятийный аппарат на русском языке по теме 
«Рынок  факторов производства. Доходы и издержки производства». 
7. Базовый категориально -понятийный аппарат на русском языке по теме 
«Национальная экономика: сущность и измерение результатов. 
Государственное управление в РК. Основы административного права. 
Основы финансового права». 
8. Базовый категориально -понятийный аппарат на русском языке по теме 
«Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. Трудовое 
право и право социального обеспечения». 
9. Базовый категориально -понятийный аппарат на русском языке по теме 
«Основы гражданского права и cемейное право РК. Процессуальное право». 
10. Базовый категориально -понятийный аппарат на русском языке по теме   
« Мировые экономические отношения» 
 
                
                                  Примерный перечень тем СРС 

 

1. Проблемы выбора в экономике. Кривая производственных 
возможностей и ориентация в текстах на русском языке.Базовый 
категориально -понятийный аппарат на русском языке , монологическое 
высказывание профессионального   содержания. 

2. Роль государства в экономике. Государственное регулирование и 
ориентация в текстах на русском языке. Базовый категориально -
понятийный аппарат на русском языке, монологическое высказывание 
профессионального   содержания. 

3. Виды и причины безработицы в РК и ориентация в текстах на русском 
языке.  Базовый категориально -понятийный аппарат на русском языке, 
монологическое высказывание профессионального   содержания. 

4. Направления государственной политики в РК и ориентация в текстах на 
русском языке. Базовый категориально -понятийный аппарат на русском 
языке, монологическое высказывание профессионального   содержания. 

5. Антикризисное регулирование экономики и ориентация в текстах на 
русском языке.  Базовый категориально -понятийный аппарат на 
русском языке, монологическое высказывание профессионального   
содержания. 

6. Вывоз капитала и его формы. ТНК и ориентация в текстах на русском 
языке.  Базовый категориально -понятийный аппарат на русском языке, 
монологическое высказывание профессионального   содержания. 

7. Развитие малого и среднего бизнеса в РК и ориентация в текстах 
русском языке. Базовый категориально -понятийный аппарат на русском 
языке, монологическое высказывание профессионального   содержания. 

8. Эффективность общественного производства и ее показатели и 
ориентация в текстах на русском языке.  Базовый категориально -
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понятийный аппарат на русском языке, монологическое высказывание 
профессионального   содержания. 

9. Производительность и интенсивность труда и ориентация в текстах на 
русском языке.  Базовый категориально -понятийный аппарат на 
русском языке, монологическое высказывание профессионального   
содержания. 

10. Проблемы и перспективы Казахстана в ВТО и ориентация в текстах на 
русском языке. Базовый категориально -понятийный аппарат на русском 
языке, монологическое высказывание профессионального   содержания. 

11. Основные макроэкономические показатели и ориентация в текстах на 
русском языке.  Базовый категориально -понятийный аппарат на 
русском языке, монологическое высказывание профессионального   
содержания. 

12. Рынок труда в РК и проблемы его функционирования и ориентация в 
текстах на русском языке. Базовый категориально -понятийный аппарат 
на русском языке, монологическое высказывание профессионального   
содержания. 

13. Формы и системы заработной платы и ориентация в текстах на русском 
языке.  Базовый категориально -понятийный аппарат на русском языке, 
монологическое высказывание профессионального   содержания. 

14. Инфляционные процессы в РК и ориентация в текстах на русском языке.  
Базовый категориально -понятийный аппарат на русском языке, 
монологическое высказывание профессионального   содержания. 

15. Экономическое развитие Казахстана в посткризисный период и 
ориентация в текстах на русском языке, монологическое высказывание 
профессионального   содержания. 

16. Политическая система общества и ориентация в текстах на русском 
языке, монологическое высказывание профессионального   содержания. 

17. Органы национальной безопасности и ориентация в текстах на русском 
языке, монологическое высказывание профессионального   содержания. 

18. Конституционные принципы  государственного управления и 
ориентация в текстах русском языке, монологическое высказывание 
профессионального   содержания. 

19. Семейное право. Брак и ориентация в текстах русском языке, 
монологическое высказывание профессионального   содержания. 

20. Уголовная ответственность несовершеннолетних и ориентация в текстах 
русском языке,монологическое высказывание профессионального   
содержания. 

21. Преступление – как социальное явление и ориентация в текстах русском 
языке, монологическое высказывание профессионального   содержания. 

 
                       Вопросы для I -го рубежного контроля: 
1.Экономическая мысль в  РК и ориентация в текстах на русском языке, 
монологическое высказывание профессионального   содержания. 
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2.Познание и использование экономических законов и ориентация в текстах 
на русском языке, монологическое высказывание профессионального   
содержания. 
3.Дайте характеристику основных методов экономического исследования на 
русском языке. 
4.Взаимозаменяемость факторов производства. Предельный продукт и 
ориентация в текстах на профессиональном русском языке, монологическое 
высказывание профессионального   содержания. 
5.Дайте характеристику понятия «экономические ресурсы» и приведите 
классификацию экономических ресурсов на профессиональном русском 
языке. 
6.Роль производства в жизни общества и ориентация в текстах на русском 
языке, монологическое высказывание профессионального   содержания. 
7.Какие общественные формы и модели хозяйства на профессиональном 
русском  языке вы знаете? 
8. В чем заключаются особенности натуральной формы хозяйства на 
профессиональном русском  языке? 
9.Каковы условия зарождения и каково содержание товарного хозяйства? 
10.Каковы два свойства товара и две стороны труда согласно трудовой 
теории стоимости на профессиональном русском  языке ? 
11. Профессиональная правовая  терминология и фразеология на русском 
языке в теме факторы производства и их взаимосвязь. 
12.Что понимается под кругооборотом и оборотом капитала и 
характеристика   содержания на русском  языке. 
13.В чем сущность деления капитала на основной и оборотный и ориентация 
в текстах на русском языке. 
14.Каковы сущность и формы заработной платы, монологическое 
высказывание профессионального   содержания на русском языке. 
15. Виды земельной ренты, каково ее влияние на цену земли и 
профессиональная экономико-правовая терминология и фразеологияна 
русском языке. 
16.Многообразие форм собственности в странах СНГ и ориентация в текстах 
на профессиональном русском  языке, монологическое высказывание 
профессионального   содержания. 
17.Что такое приватизация, каково ее содержание на профессиональном 
русском  языке. 
18.Современные экономисты об экономических системах и ориентация в 
текстах на русском  языке, монологическое высказывание 
профессионального   содержания. 
19.Дайте характеристику основных видов рынка на профессиональном 
русском  языке. 
20. Роль конкуренции в рыночной экономике, ориентация в текстах на 
русском языке, монологическое высказывание профессионального   
содержания. 
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21.Дайте характеристику закона спроса. Факторы, воздействующие на спрос 
на профессиональном русском  языке. 
22.Охарактеризуйте закон предложения. Факторы, воздействующие на 
предложение на профессиональном русском  языке. 
23.Раскройте содержание теории поведения потребителя и ориентация в 
текстах на русском языке, монологическое высказывание профессионального   
содержания. 
24.Теория капитала в рыночных условиях и ориентация в текстах на русском 
языке, монологическое высказывание профессионального   содержания. 
25.Этапы становления  конституционного законодательства в республике 
Казахстан и ориентация в текстах на русском языке, монологическое 
высказывание профессионального   содержания. 
 

             Вопросы для I I -го рубежного контроля: 
1.Антиинфляционная политика государства и ориентация в текстах на 
русском языке, монологическое высказывание профессионального   
содержания. 
2.Проблемы интеграции РК: Таможенный союз и его влияние на экономику 
РК и ориентация в текстах на русском языке, монологическое высказывание 
профессионального   содержания. 
3.Инновационно - индустриальная политика в РК и ориентация в текстах на 
русском языке, монологическое высказывание профессионального   
содержания. 
4.Правовые основы банковского кредита и ориентация в текстах на русском 
языке, монологическое высказывание профессионального   содержания. 
5. Специальный профессионально-ориентированный материал и его 
использование в заданных профессиональных ситуациях по теме 
антикризисное регулирование экономики на русском языке. 
6. Основы процессуального права и характеристика   содержания на русском 
языке. 
7.Правовые основы предпринимательства в РК и  профессиональная 
экономико-правовая терминология и фразеология на русском языке. 
8.Профессиональная правовая терминология и фразеология в теме основные 
положения финансового права на русском языке. 
9.Общие положения налогового права РК и  характеристика   содержания на 
русском языке. 
10.Специальный профессионально-ориентированный материал и его 
использование в заданных профессиональных ситуациях по теме      основы 
трудового права на русском языке. 
11. Профессиональная правовая терминология и фразеология в теме 

интернационализация хозяйственной жизни, международное разделение 
труда на  русском языке. 

12. Общие положения гражданского права и характеристика   содержания на 
русском языке. 
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13. Право интеллектуальной собственности и характеристика   содержания на 
русском языке. 

14. Основные положения семейного права РК и характеристика   содержания 
на русском языке. 

15. Специальный профессионально-ориентированный материал и его 
использование в заданных профессиональных ситуациях по теме 
международная торговля, торговля и торговый баланс, торговая политика 
на русском языке. 
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Түсінік хат 
 
Экономикалық-құқықтық білім берудің университеттік жүйесінде кəсіби 

бағытталған шетел тілі маңызды курстардың бірі болып саналады. 
Студенттерді үш тілде оқытудың енгізілуіне байланысты «Құқық жəне 
экономика негіздері» мамандығы бойынша білім беру бакалаврының кəсіби 
дайындығы экономика жəне құқық пəндерінің негіздерін меңгеруді, 
шаруашылық жүйелердің барлық типтерінің жай-күйі мен даму 
тенденциясын сипаттайтын заманауи экономикалық жəне құқықтық 
теорияны жан-жақты талдау жасауды кəсіби шетел тілінде меңгеруден 
құралады. «Кəсіби бағытталған шетел тілі» құқық жəне экономика негіздері 
бойынша болашақ мамандардың шет тіліндегі əдебиетпен жұмыс жасай 
отырып, оларға қажетті шет тіліндегі құқықтық жəне экономикалық 
санаттық-түсіндірмелі аппаратпен танысуына жəне дамытуына мүмкіндік 
береді. Қазіргі кезде экономикалық-құқықтық қатынастар жаһандық жəне 
əлеуметтік-бағыттағы сипат алып отыр. Бұл ғылымдардың негізгі əлемдік 
стандарттарға сəйкес əлемдік тəжірибеге барынша жақын болатын қоғамдық 
өндірістің, оның көптүрлілігіне жəне бірлігіне байланысты дамуының 
тенденцияларын, заңдылықтарын зерттеу болып табылады. 

Кəсіби бағытталған шетел тілін оқыту үрдісінде «Құқық жəне экономика 
негіздері» мамандығының студенттері шет тіліндегі мəтіндерді меңгеру, 
құқықтық жəне экономикалық материалдың кəсіби мазмұнын монолог 
түрінде жеткізе білу тəрізді қажетті дайындыққа ие болады. 

Бағдарламада құқық пен экономиканың кəсіби бағытталған шет тілімен 
өзара қарым-қатынасына ерекше көңіл бөлінеді. «Кəсіби бағытталған шетел 
тілі» пəні құқық жəне экономика ғылымдарының белгілі бір кезеңдердегі 
қоғамның дамуын көрсетеді. 

«Кəсіби бағытталған шетел тілі» курсын оқыту мақсаты – студенттерге 
кең түрде  құқықтық-экономикалық сұрақтарды талқылауға, қоғамдық 
дамудың жаңа жəне кертартпа тенденцияларын  бағалауға, студенттердің 
құқықтық жəне экономикалық білімдеріне негізделген позицияларын өз 
бетінше анықтауына, практикалық қызметке даяр болуына жəне өзіндік 
өмірге деген көзқарасын арнайы кəсіби шетел тіліндегі əдебиет негізінде 
қалыптастыруға көмектесу. 

 
Курстың негізгі міндеттері: 
- экономикалық жəне құқықтық ұғымдар мен заңдардың мəнін терең  

талқылауға, сонымен қатар оны  жүйелік  өзара  байланыста  жəне  бірлікте  
логикалық, тізбектей қарастыруды дамыта алуға; 

- шаруашылық құбылыстар арасындағы себеп-салдарлы байланыстарды 
ашу үшін, экономикалық жəне құқықтық қызметтердің даму тенденциясын  
ашу үшін логикалық талдауды қолдануға; 
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- негізгі ұғымдар жиынтығынан ғылыми таным əдістерін (тарихи, 
статистикалық, математикалық жəне т.б.) шығармашылық түрде  
пайдаланумен үзіліссіз байланыста зерттеуге; 

- маңызды экономикалық жəне құқықтық ұғымдарды зерттеуге қазіргі  
қоғам дамуындағы жаңа құбылыстарды талдаумен органикалық байланыста  
болатын шетел тілінде экономикалық жəне құқықтық теорияның негізгі 
ережелерін білуге; 

- студенттерге кəсіби шетел тілі мен экономикалық-құқықтық 
ғылымдардың дамуы барысында сұрыпталған жалпы ғылымның арасындағы 
байланысты көрсету. 
 
«Кəсіби бағытталған шетел тілі» курсын меңгеру «Экономикалық 
теория»,«Құқық негіздері», «Микроэкономика», «Мемлекет жəне құқық 
теориясы», «Азаматтық құқық», «Казақстан құқығы» секілді құқықтық жəне 
экономикалық үрдістердің қалыптасу жəне даму ерекшеліктерін, 
экономикалық-құқықтық білімдердің базалық кешенін қалыптастыратын 
пəндерді шетел тілінде оқып-үйренуге мүмкіндік береді. 
 
 
Пəннің тақырыптық жоспары 
 
1. Экономикалық теория жəне құқық негіздері пəні, əдістері жəне оның 

атқаратын  қызметтері. 
2. Қоғамдық өндіріс. Экономикадағы таңдау мəселесі. Экологиялық жəне 

жер құқығы негіздері. 
3. Меншік жəне əлеуметтік-экономикалық қатынастар. Мемлекет, құқық 

жəне мемлекеттік құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. 
4. Шаруашылықтың  қоғамдық  формалары. Тауар жəне ақша. Қоғамдық 

экономикалық жүйелер. 
5. Нарық. Нарықтың инфрақұрылымы. Нарық механизмі мен оның 

элементтері. 
6. Өндіріс факторларының нарығы. Өндіріс табыстары мен шығындары. 
7. Ұлттық экономика жəне оның маңызы мен нəтижесін өлшеу. ҚР 

мемлекеттік басқару. ҚР əкімшілік құқығының негіздері. ҚР қаржы 
құқығы. 

8. Макроэкономикалық тұрақсыздық: жұмыссыздық жəне инфляция. ҚР 
еңбек құқығы жəне əлеуметтік қамтамасыз ету құқығы. 

9. ҚР азаматтық жəне отбасы құқығының негіздері. ҚР іс жүргізу құқығы. 
10. Əлемдік экономикалық қатынастар. 
 

Пəн мазмұны 
Кіріспе 

Кəсіби бағытталған шетел тіліндегі экономикалық теория жəне құқық 
негіздері адамдардың əлеуметтік-экономикалық  қатынасының  мазмұны 
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болып табылатын, меншіктің жалпы теориясының  ғылымы болып табылады. 
Олар əртүрлі экономикалық жүйелердің  құрылымы мен  қызмет  істеуінің 
жалпы жəне жеке теорияларын зерттейді. 

Кəсіби бағытталған шетел тіліндегі экономикалық теория жəне құқық 
негіздері пəндерінің зерттеу жəне зерделеу обьектісі ретінде кез келген 
шаруашылық, экономикалық-құқықтық құбылыстар мен процестер болып 
табылады. 

Экономикалық теория жəне құқық негіздері - іргелі теориялық 
ғылымдар. Барлық экономикалық-құқықтық ғылымдар жүйесі, пəндер мен 
курстар  теориялық қоректі осы  пəндерден алады. 

Бұл ғылымдардың рөлі ғылыми, жалпы теориялық «Əлемнің 
экономикалық-құқықтық бейнесін» жасау - экономикалық жүйенің əртүлі 
деңгейлері мен ұйымдастыру қағидаларын экономикалық, құқықтық  
обьектілерді зерделеу арқылы  барлық экономикалық-құқықтық ғылымдар 
жүйесіне тəн болатын белгілерін, байланыстарын жəне заңдылықтарын 
кəсіби бағытталған шетел тілінде бөліп  алып қарастыру болып табылады. 

 
1-тақырып. Экономикалық теория жəне құқық негіздері пəні, əдістері 
жəне оның атқаратын  қызметтері. 

«Экономика», «құқық» терминдерінің мазмұны. Арнайы экономикалық 
жəне құқықтық терминология жəне фразеология шетел тілінде. 

Экономикалық теория мен құқық негіздерінің пайда  болуы  мен  
экономикалық  теорияның  ғылым ретінде қалыптасу кезеңдері. Қазіргі 
экономикалық ойлардың  бағыттары: кейнстік, институционализм, 
неоконсерватизм, неоклассикалық  синтез, неолиберализм, монетаризм. 
Экономикалық  теорияның пəні  жəне  оның құрылымы. «Құқық негіздері» 
оқу курсының жүйесі. Пəндік-тілдік материалдарды меңгеруді қалыптастыру 
негіздері. 

Саяси экономия мен экономикстің арақатынасы. Экономикалық 
теорияның зерттеу əдістері: ғылыми  абстракция  əдісі, талдау  мен синтез, 
математикалық модельдеу, индукция жəне дедукция. Экономикалық 
теорияның  атқаратын  қызметтері. 

 
2-тақырып. Қоғамдық өндіріс. Экономикадағы таңдау мəселесі. 
Экологиялық жəне жер құқығы негіздері. 

 
Кəсіби бағытталған шетел тілі – адам    іс-əрекетінің экономикалық жəне 

заңдылық          аясын  қамтамасыз ететін пəндік феномен. Өндіріс  жəне  
оның қоғам  өміріндегі рөлі. Өндірістің  ресурстары мен факторлары. 
Экономикалық жүйенің өндірістік мүмкіндіктері. Шектеулі ресурстар 
жағдайындағы таңдау мəселесі. Өндіріс мүмкіндігінің қисық сызығы. 

Экологиялық заң бұзушылық үшін жауапкершілік.Жер құқығының 
институттары. Қоршаған ортаны қорғау механизмі. Арнайы экономикалық 
,заңдық терминология жəне фразеология шетел тілінде. 
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3-тақырып. Меншік жəне əлеуметтік-экономикалық қатынастар. 
Мемлекет, құқық жəне мемлекеттік құқықтық құбылыстар туралы 
негізгі ұғымдар. 
 
Меншік экономикалық ұғым ретінде кəсіби бағытталған шетел тілінде. 
Меншіктің объектілері мен  субьектілері. Иемдену, шаруашылық пайдалану, 
меншікті экономикалық  өткізуді жүзеге асыру қатынастары. Меншік 
ұғымының құқықтық мазмұны. Заңды жəне жеке тұлға. Меншіктің 
формалары. 

Мемлекет туралы негізгі түсініктер. Құқық жəне мемлекеттік-құқықтық 
құбылыстардың негізгі түсінігі кəсіби бағытталған шетел тілінде. ҚР-дағы 
мемлекетсіздендіру жəне жекешелендіру. Жүргізу кезеңдері, мақсаттары, 
қағидалары, нəтижелері, мəселелері. Кəсіби экономикалық жəне құқықтық 
терминология жəне фразеология шетел тілінде. 

 
 

4-тақырып. Шаруашылықтың  қоғамдық  формалары. Тауар жəне 
ақша. Қоғамдық экономикалық жүйелер. 

 
Натуралды шаруашылық, оның сипаттамасы мен ерекшеліктері. 

Тауарлы шаруашылық: маңызы, пайда болуының алғышарттары. Тауар  жəне 
оның қасиеттері: тұтыну құны жəне құн. Еңбек өнімділігі мен еңбек 
қарқындылығы.Ақшаның маңызы мен пайда болуы. Ақшаның атқаратын 
қызметтері. Ақша айналысы заңдары жəне кəсіби бағытталған шетел 
тіліндегі  кəсіби терминология. 

 
Қоғамның  экономикалық  жүйелерінің  анықтамасы  жəне  сипаттамасы 

тақырыбындағы кəсіби бағытталған шетел тіліндегі  кəсіби терминология.  
Экономикалық жүйе өндіріс тəсілі ретінде. Өндірістің технологиялық  
тəсілдері У. Ростоудың экономикалық өсу стадиялары. Экономикалық  
жүйенің негізгі модельдері: дəстүрлі экономика, əкімшілдік-əміршілдік жəне 
аралас экономика, олардың салыстырмалы сипаттамасы. 

 
5-тақырып. Нарық. Нарықтың инфрақұрылымы. Нарық механизмі мен 
оның элементтері. 
 
Тауар-ақша қатынастарының эволюциясы мен нарықтың қалыптасуы. 
Нарықтың маңызы мен оның құрылымы тақырыбындағы кəсіби бағытталған 
шетел тіліндегі  кəсіби терминология. 

Нарықтың атқаратын қызметтері. Нарық қатынастарының субьектісі мен 
обьектісі. 
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Сұраныс. Сұраныс қисығы мен сұраныс заңы. Сұраныстың баға емес  
факторлары. Ұсыныс. Ұсыныс қисығы, ұсыныс заңы мен ұсыныстың баға  
емес факторлары. Тепе-теңдік бағаның құрылуы мен динамикасы. Сұраныс  
пен ұсыныстың икемділігі. Бəсеке нарық механизмінің негізгі элементі 
ретінде. 

 
6-тақырып. Өндіріс факторларының нарығы. Өндіріс табыстары мен 
шығындары. 
 
Өндіріс факторларының нарығы. Арнайы экономикалық терминология жəне 
фразеология.Еңбек нарығы жəне жұмысбастылық. Еңбек нарығындағы тепе-
теңдік. Жалақының маңызы мен оның формалары. Жер нарығы жəне ҚР-ғы 
аграрлық қатынастардың ерекшеліктері. Жер рентасы. Капитал нарығы. 
Капиталдың маңызы, функционалдық формалары  мен құрылымы. Ақшаның 
капиталға айналуы. Өндіріс шығындары мен  оның  түрлеріне байланысты 
кəсіби бағытталған шетел тіліндегі  кəсіби терминология. 

. 
7-тақырып. Ұлттық экономика жəне оның маңызы мен нəтижесін 
өлшеу. ҚР мемлекеттік басқару. ҚР əкімшілік құқығының негіздері. ҚР 
қаржы құқығы. 
 
Ұлттық экономика жəне оның негізгі мақсаттары. Ұлттық  экономиканың 
қызмет етуінің нəтижелерін өлшеу. Ұлттық есеп жүйесі. Макроэкономика 
жəне оның көрсеткіштері. Макроэкономикалық тепе-теңдік. 

Мемлекеттік басқару негіздері. Мемлекеттік басқару жүйесі, 
ұйымдастырылуы жəне нысаны. Əкімшілік құқық пəні, əдісі жəне жүйесі. 
Мемлекеттік қызметкерлер. Əкімшілік-саяси аяны басқару. 

ҚР қаржы құқығының негіздері мен кəсіби бағытталған шетел тіліндегі  
кəсіби терминология. ҚР бюджет құқығы. ҚР салық құқығының жалпы 
ережелері.Экономикалық өсу, типтері мен факторлары. 

 
8-тақырып. Макроэкономикалық тұрақсыздық: жұмыссыздық жəне 
инфляция. ҚР еңбек құқығы жəне əлеуметтік қамтамасыз ету құқығы. 

 
Арнайы экономикалық жəне құқықтық терминология жəне фразеология. 

Жұмыссыздық жəне жұмысбастылық ұғымдарының түсінігі. Экономикалық 
белсенді жəне белсенді емес халық. Жұмыссыздық  деңгейі. 
Жұмыссыздықтың негізгі түрлері мен себептері.  Табиғи жұмыссыздық жəне 
толық жұмысбастылық түсінігі. Инфляцияның мəні мен оның түрлері. 
Инфляцияның себептері. Филлипс қисығы. 

Еңбек құқығының негіздері. Əлеуметтік қамтамасыз ету құқығының 
негіздері. 
Экономикалық  ауытқулар: қысқа, орта, ұзақ  мерзімді. Экономикалық  
дағдарыстар: жалпы жəне ішінара. Циклдық даму экономикалық заңдылық  
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ретінде. И. Шумпетердің, Н. Кондратьевтің “Ұзын толқыны”  т.б. 
Экономикалық дағдарыстан шығу мəселелері тақырыптарындағы  арнайы 
кəсіби бағыттағы материал жəне оны берілген кəсіби жағдаяттарда 
пайдалану. 

. 
9-тақырып. ҚР азаматтық жəне отбасы құқығының негіздері. ҚР іс 
жүргізу құқығы. 

 
Жалпы ережелер. ҚР нарықтық қатынастарды реттеудің құқықтық 

негіздері. Арнайы құқықтық терминология жəне фразеология. 
Меншік құқығы жəне өзге де заттық құқықтар. Міндеттемелік құқық 
негіздері. Интеллектуалдық меншік құқығы. ҚР отбасы құқығының негізгі 
ережелері. Іс жүргізу құқығының негіздері жəне  кəсіби бағытталған шетел 
тілінде мазмұнына сипаттама. 
 
10-тақырып. Əлемдік экономикалық қатынастар. 
 
Əлемдік шаруашылықтың маңызы мен құрылымы, оның обьективті негіздері 
жəне кəсіби бағытталған шетел тіліндегі  кəсіби терминология. 
Шаруашылық өмірді интернационализациялау, халықаралық еңбек  бөлінісі. 
Əлемдік нарықтың құрылуы мен көбеюі. Халықаралық сауда. Сауда  жəне 
төлем балансы. Сауда саясаты. Еркін сауда жəне протекционизм  саясаты. 
Экспорт жəне импорт. 

Капиталдың халықаралық миграциясы жəне оның қазіргі  ерекшеліктері. 
Капиталды шетке шығарудың формалары: кəсіпкерлік жəне қарыз. Еңбек 
ресурстарының халықаралық миграциясы. Халықаралық валюта жүйесі. 
Валюталық курс жəне оны реттеуші құралдар. 
 
Студенттердің оқытушы жетекшілігімен өзіндік жұмысы(СОӨЖ) 
1.«Экономикалық теория жəне құқық негіздері пəні, əдістері жəне оның 
атқаратын  қызметтері» тақырыбындағы əмбебап терминдер мен ұғымдар 
шетел тілінде. 
2.«Қоғамдық өндіріс. Экономикадағы таңдау мəселесі. Экологиялық жəне 
жер құқығы негіздері» тақырыбы бойынша терминдер мен түсініктер шетел 
тілінде. 
3.«Меншік жəне əлеуметтік-экономикалық қатынастар. Мемлекет, құқық 
жəне мемлекеттік құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар» тақырыбы 
бойынша шетел тілінде ұғымдар мен фразеология. 
4. «Шаруашылықтың  қоғамдық  формалары. Тауар жəне ақша. Қоғамдық 
экономикалық жүйелер» тақырыбы бойынша арнайы түсініктер шетел 
тілінде. 
5.«Нарық. Нарықтың инфрақұрылымы. Нарық механизмі мен оның 
элементтері» тақырыбындағы категориялы-түсіндірмелі аппарат шетел 
тілінде. 
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6. «Өндіріс факторларының нарығы. Өндіріс табыстары мен шығындары» 
тақырыбы бойынша əмбебап терминдер мен ұғымдар шетел тілінде. 
7.«Ұлттық экономика жəне оның маңызы мен нəтижесін өлшеу. ҚР 
мемлекеттік басқару. ҚР əкімшілік құқығының негіздері. ҚР қаржы құқығы» 
тақырыбындағы категориялы-түсіндірмелі аппарат шетел тілінде. 
8. «Макроэкономикалық тұрақсыздық: жұмыссыздық жəне инфляция. ҚР 
еңбек құқығы жəне əлеуметтік қамтамасыз ету құқығы» тақырыбы бойынша 
категориялы-түсіндірмелі аппарат шетел тілінде. 
9.«ҚР азаматтық жəне отбасы құқығының негіздері. ҚР іс жүргізу құқығы» 
тақырыбы бойынша əмбебап терминдер мен ұғымдар шетел тілінде. 
10.«Əлемдік экономикалық қатынастар» тақырыбы бойынша əмбебап 
терминдер мен ұғымдар шетел тілінде. 
 
Студенттердің өзіндік жұмысы(СӨЖ) 
1. Экономикада таңдау мəселелері. Өндірістік мүмкіндігінің қисығы 

сұрақтары бойынша шетел тілінде экономикалық мəтіндерді оқу жəне 
аударма жасау. 

2. Экономикалық жүйелер туралы қазіргі экономистер пікірлерісұрақтары 
бойынша шетел тілінде экономикалық мəтіндерді оқу жəне аударма 
жасау. 

3. ҚР-ғы жұмыссыздықтың түрлері мен себептерісұрақтары бойынша 
шетел тілінде экономикалық мəтіндерді оқу жəне аударма жасау. 

4. ҚР-ғы мемлекеттік саясат бағыттары сұрақтары бойынша шетел тілінде 
экономикалық жəне құқықтық мəтіндерді оқу жəне аударма жасау. 

5. Мемлекеттің инфляцияға қарсы саясатымəселесі бойынша шетел тілінде 
экономикалық мəтіндерді оқу жəне аударма жасау. 

6. Экономиканы дағдарысқа қарсы реттеумəселесі бойынша шетел тілінде 
экономикалық мəтіндерді оқу жəне аударма жасау. 

7. Капиталды сыртқа шығару жəне оның формалары. ТҰКсұрақтары 
бойынша шетел тілінде экономикалық мəтіндерді оқу жəне аударма 
жасау. 

8. ҚР-ғы шағын жəне орта бизнестің дамуымəселесі бойынша шетел 
тілінде экономикалық мəтіндерді оқу жəне аударма жасау. 

9. Өндіріс факторларының бірін-бірі алмастырушылығымəселесі бойынша 
шетел тілінде экономикалық мəтіндерді оқу жəне аударма жасау. 

10. Нарықтық экономика жағдайындағы капитал теориясы сұрақтары 
бойынша шетел тілінде экономикалық мəтіндерді оқу жəне аударма 
жасау. 

11. ҚР-ғы интеграция мəселелері: Кеден одағы жəне оның Қазақстан 
экономикасына əсері сұрақтары бойынша шетел тілінде экономикалық 
мəтіндерді оқу жəне аударма жасау. 

12. Кəсіпкерлік шаруашылық жүргізудің əдісі ретінде сұрақтары бойынша 
шетел тілінде экономикалық мəтіндерді оқу жəне аударма жасау. 



36 

 

13. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер сұрақтары бойынша шетел 
тілінде экономикалық мəтіндерді оқу жəне аударма жасау. 

14. ҚР-ғы еңбек нарығы жəне оның қызмет етуінің мəселелері бойынша 
шетел тілінде экономикалық мəтіндерді оқу жəне аударма жасау. 

15. ҚР-ғы инновациялық – индустриалдық саясаты сұрақтары бойынша 
шетел тілінде экономикалық мəтіндерді оқу жəне аударма жасау. 

16. Қоғамның саяси жүйесі сұрақтары бойынша шетел тілінде заңдық 
мəтіндерді оқу жəне аударма жасау. 

17. Қазақстан Республикасының конституциялық заңдылығының қалыптасу 
кезеңдері сұрақтары бойынша шетел тілінде заңдық мəтіндерді оқу жəне 
аударма жасау. 

18. Ұлттық қауіпсіздік органдары сұрақтары бойынша шетел тілінде заңдық 
мəтіндерді оқу жəне аударма жасау. 

19. Азаматтық құқықтың жалпы ережелері сұрақтары бойынша шетел 
тілінде заңдық мəтіндерді оқу жəне аударма жасау. 

20. Жеке меншік құқығы жəне өзге де заттардың құқығы сұрақтары 
бойынша шетел тілінде заңдық мəтіндерді оқу жəне аударма жасау. 

 
 

I -ші аралық бақылауға арналған  сұрақтар: 
1. «Сұраныс  жəне  ұсыныс теориясының негіздері» тақырыбы бойынша 

шетел тілінде түсініктер мен фразеология. 
2. «Бəсеке жəне монополия» тақырыбындағы əмбебап терминдер мен 

ұғымдар шетел тілінде. 
3. «Кəсіпкерлік қызмет, оның негізгі түрлері мен формалары» тақырыбы 

бойынша арнайы экономикалық ұғымдар шетел тілінде. 
4. «Кəсіпорын капиталының (қоры) айналымы жəне айналымдылығы. 

Кəсіпорын (фирма) шығындары мен табыстары» тақырыбы бойынша 
əмбебап терминдер мен ұғымдар шетел тілінде. 

5. «Макроэкономикалық тепе-теңдік» тақырыбы бойынша шетел тілінде 
арнайы түсініктер. 

6. «Экономикалық өсу жəне экономикалық дамудың циклділігі» 
тақырыбындағы əмбебап терминдер мен ұғымдар шетел тілінде. 

7. «Жұмыссыздық жəне инфляция экономикалық тұрақсыздықты 
тудырушы себептер» тақырыбы бойынша шетел тілінде кəсіби 
терминдер мен ұғымдар. 

8. «Мемлекеттік реттеу: мəні, мақсаты, құралдары» тақырыбы бойынша 
арнайы түсініктер шетел тілінде. 

9. Мемлекет жəне құқық туралы негізгі ұғымдарды меңгеру. 
10. «Конституциялық құқықтың қазақстандық құқық жүйесіндегі орны» 

тақырыбы бойынша əмбебап терминдер мен ұғымдар шетел тілінде. 
11. «Құқық қорғау органдарының сипаттамасы» тақырыбы бойынша шетел 

тілінде арнайы түсініктер. 
12. Мемлекеттік басқарудың маңызы мен мақсатын қарастыру. 
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13. «Əкімшілік құқықтың сала ретінде» тақырыбы бойынша шетел тілінде 
кəсіби терминдер мен ұғымдар туралы түсінік қалыптастыру. 

14. «Азаматтық заңдылық пен азаматтық келісімдердің негізгі түрлері» 
тақырыбы бойынша арнайы түсініктер шетел тілінде. 

15. «Қаржы жəне қаржылық іс-əрекет», «Бюджет», «Салықтық құқық» 
түсініктерін шетел тілінде анықтау. 

16. «Еңбек заңдылығы» тақырыбы бойынша шетел тілінде кəсіби терминдер 
мен түсініктер. 

17. «Экологиялық жəне жер құқығы негіздері» тақырыбындағы негізгі 
терминдер жəне түсініктермен шетел тілінде танысу. 

18. «Қылмыстық құқық түсінігін сала ретінде» тақырыбы бойынша арнайы 
ұғымдар шетел тілінде. 

19. «Мемлекеттік басқарудың конституциялық қағидалары» тақырыбы 
бойынша арнайы түсініктер шетел тілінде. 

20. «Отбасы құқығы. Неке» тақырыбы бойынша шетел тілінде кəсіби 
терминдер мен түсініктер. 
 

I I -ші аралық бақылауға арналған  сұрақтар: 
 

1.«Банктік несиенің құқықтық негіздері» тақырыбындағы шетел тілінде 
категориялы-түсіндірмелі аппарат. 
2.«Кəмелеттік жасқа толмаған жасөспірімдердің қылмыстық жауапкершілігі» 
тақырыбы бойынша арнайы түсініктер шетел тілінде. 
3.«Қылмыс - əлеуметтік құбылыс ретінде» түсінігін шетел тілінде анықтау. 
4.Экономикадағы мемлекеттің рөлі. Мемлекеттік  реттеу сұрақтары бойынша 
шетел тілінде экономикалық мəтіндерді оқу жəне аударма жасау. 
5.Қоғам өміріндегі өндіріс рөлі сұрақтары бойынша шетел тілінде 
экономикалық мəтіндерді оқу жəне аударма жасау. 
6.Қоғамдық өндіріс тиімділігі жəне оның көрсеткіштері сұрақтары бойынша 
шетел тілінде экономикалық мəтіндерді оқу жəне аударма жасау. 
7.Еңбекақы нысандары мен жүйелері сұрақтары бойынша шетел тілінде 
экономикалық жəне құқықтық мəтіндерді оқу жəне аударма жасау. 
8.ҚР-ғы инфляциялық процестер мəселесі бойынша шетел тілінде 
экономикалық мəтіндерді оқу жəне аударма жасау. 
9.Қазақстанның дағдарыстан кейінгі кезеңдегі экономикалық дамуы мəселесі 
бойынша шетел тілінде экономикалық мəтіндерді оқу жəне аударма жасау. 
10.ТМД елдеріндегі меншік нысандарының көп түрлілігі сұрақтары бойынша 
шетел тілінде экономикалық жəне құқықтық мəтіндерді оқу жəне аударма 
жасау. 
11.ҚР-ғы экономикалық ой сұрақтары бойынша шетел тілінде экономикалық 
мəтіндерді оқу жəне аударма жасау. 
12.Экономикалық заңдарды тану жəне пайдалану сұрақтары бойынша шетел 
тілінде экономикалық мəтіндерді оқу жəне аударма жасау. 
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13.Еңбек өнімділігі жəне интенсивтілігі сұрақтары бойынша шетел тілінде 
экономикалық мəтіндерді оқу жəне аударма жасау. 
14. Жұмыссыздық  жəне оның түрлері . Қазақстандағы  жұмысбастылық 
мəселесі бойынша шетел тілінде экономикалық мəтіндерді оқу жəне аударма 
жасау. 
15.Инфляцияның əлеуметтік-экономикалық салдары. Инфляцияға қарсы 
саясатмəселесі бойынша шетел тілінде экономикалық мəтіндерді оқу жəне 
аударма жасау. 
16.Экономикалық цикл жəне кезеңдері. Экономикалық коньюнктураның 
негізгі көрсеткіштері жəне оның цикл кезеңдеріндегі əртүрлі 
динамикасымəселесібойынша шетел тілінде экономикалық мəтіндерді оқу 
жəне аударма жасау. 
17.Экономикалық өсу типтері мен факторлары. Экономикалық өсу 
модельдері сұрақтары бойынша шетел тілінде экономикалық мəтіндерді оқу 
жəне аударма жасау. 
18.Əлемдік интеграциялық процестер мен халықаралық экономикалық 
ұйымдарға Қазақстанның қатысуы мəселесібойынша шетел тілінде 
экономикалық мəтіндерді оқу жəне аударма жасау. 
19.Фискалды саясаттың маңызы мен құралдары сұрақтары бойынша шетел 
тілінде экономикалық мəтіндерді оқу жəне аударма жасау. 
20. Мемлекеттік қарыз: сыртқы жəне ішкі сұрақтары бойынша шетел 
тілінде экономикалық мəтіндерді оқу жəне аударма жа 
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Негізгі əдебиеттер : 
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Фолиант, 2010. - 302 б. 
2. Жұмағұлова, Арзан. Кəсіби қазақ тілі: оқу құралы. - Алматы : Қазақ 

университеті, 2011. - 227 б. 
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12.Қазақстандағы əлемдегі бəсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына 
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А.2004. 
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15.Өзбекұлы С., Копабаев Ө Мемлекет жəне құқық теориясы: Оқулық, 
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16.Егембердиев Е.О. Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу 
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Пояснительная записка 
 

«Профессионально-ориентированный иностранный язык» является 
одним из важнейших курсов в университетской системе экономико-
правового образования. В связи с введением трехязычного обучения 
студентов профессиональная подготовка бакалавров по специальности 
5В011500 – Основы права и экономики включает в себя овладение основами 
экономико-правовых дисциплин, всесторонний анализ современной 
экономической и правовой теории, раскрывающей состояние и тенденции 
развития всех типов хозяйственных систем на профессионально-
ориентированном  иностранном языке. «Профессионально-ориентированный 
иностранный язык» позволяет ознакомиться с правовым и экономическим 
категориально-понятийным аппаратом на профессиональном иностранном 
языке, необходимый в дальнейшем развитии и подготовке специалистов по 
основам права и экономики, для их работы с литературой на 
профессиональном иностранном языке. 

В настоящее время экономико-правовые отношения принимают все 
более глобальный и социально-ориентированный характер. Основной 
заслугой этой науки является поиск закономерностей, тенденций развития 
общественного производства во всем его многообразии и единстве, которое 
должно быть приближено к мировой практике и мировым стандартам. 

В процессе обучения профессионального иностранного языка студенты 
специальности «Основы права и экономики» получают необходимую 
подготовку для ориентации в текстах на иностранном языке, 
монологического высказывания профессионального содержания правового и 
экономического материала на иностранном языке и т.д. 

В программе особое внимание уделяется взаимодействию права и 
экономики с  предметом   «Профессионально-ориентированный иностранный 
язык». Предмет «Профессионально-ориентированный иностранный язык» 
отражает развитие правовой и экономической наук применительно к 
определенному периоду развития общества на иностранном языке. 

Цель преподавания курса «Профессионально-ориентированный 
иностранный язык» - помочь студентам разобраться в широком круге 
правовых и  экономических вопросов, оценить консервативные и новые 
тенденции общественного развития, чтобы самостоятельно определить свою 
позицию в преобразованиях основанную на юридических и экономических 
знаниях, быть готовыми к практической деятельности и иметь определенное 
миропонимание через специальную литературу на профессиональном 
иностранном языке. 

 
Основными задачами курса являются: 

• глубоко разобраться в сущности экономико-правовых понятий и законов, 
а также развить умение логически, последовательно рассматривать их в 
системной взаимосвязи и единстве; 
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• применять логический анализ для раскрытия причинно-следственной 
связи  между хозяйственными явлениями, освещения тенденций развития 
юридической и экономической деятельности; 
• изучить всю совокупность основных понятий в  неразрывной связи с 
творческим использованием методов научного познания (исторического, 
статистического, математического и др.); 
• изучить важнейшие экономические и правовые категории, знать 
основные положения теорий в органической связи с анализом новых явлений 
в развитии современного общества на иностранном языке; 
• показать студентам связь профессионального иностранного языка с 
экономико-правовыми дисциплинами в результате развития науки в целом. 

 
Изучению курса «Профессионально-ориентированный иностранный 

язык» предшествуют такие дисциплины как«Экономическая теория», 
«Основы права», «Микроэкономика», «Теория государства и права», 
«Гражданское право», «Казахстанское право», которые формируют у 
студентов базовый комплекс экономико-правовых знаний, позволяющий им 
усвоить специфику функционирования и развития экономических и 
юридических процессов на профессиональном иностранном языке. 
 
 

Тематический план дисциплины 
 
16. Предмет, методы и функции основ права и экономической теории. 
17. Общественное производство. Проблемы выбора в экономике. Основы 

экологического и земельного права. 
18. Собственность и социально-экономические отношения. Основные 

понятия о государстве, праве и государственно-правовых явлениях. 
19. Общественные формы хозяйствования. Товар и деньги. Экономические 

системы общества. 
20. Рынок. Инфраструктура  рынка. Рыночный механизм и его элементы. 
21. Рынок  факторов производства. Доходы и издержки производства. 
22. Национальная экономика: сущность и измерение результатов. 

Государственное управление в РК. Основы административного права. 
Основы финансового права. 

23. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. Трудовое 
право и право социального обеспечения. 

24. Основы гражданского права и cемейное право РК. Процессуальное право. 
25. Мировые экономические отношения. 
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Содержание дисциплины 
 

Введение 
Экономическая теория и основы праванапрофессионально-

ориентированном  иностранном языке являются науками об общей теории 
собственности, содержанием которой является социально-экономические 
отношения людей. Она изучает общие и частные теории структуры и 
функционирования различных экономических систем. 

Объектом ее исследования и изучения выступает любое хозяйство, 
экономические и правовые явления и процессы в многообразных формах 
своего функционирования и проявления напрофессионально-
ориентированном  иностранном языке. 

Экономическая теория и основы права – фундаментальные 
теоретические науки. Вся существующая система экономических и правовых 
наук, дисциплин и курсов получают теоретическую подпитку от них. 

Роль данных наук заключается в выработке научной, 
общетеоретической «Экономико-правовой картины мира» - экономических 
систем различных уровней и принципов организации, путем изучения 
бесконечного многообразия экономических и правовых объектов и 
выделении в них наиболее типичных черт, связей и закономерностей 
установленных всей системой экономических и правовых наук 
напрофессионально-ориентированном  иностранном языке. 

 
Тема 1. Предмет, методы и функции основ права и экономической 
теории. 

Значение терминов «Экономика», «Право». Профессиональная 
экономико-правовая иностранная терминология и фразеология. 
Возникновение экономической теории и основ права, этапы становления 
экономической теории как науки. Современные направления экономической 
мысли: кейнсианство, институционализм, неоконсерватизм, неоклассический 
синтез, неолиберализм, монетаризм. Предмет экономической теории и ее 
структура. Система учебного курса «Основы права». Основы формирования 
овладения предметно-языковым материалом. 

Соотношение политэкономии и экономикса. Методы исследования 
экономической теории: метод научной абстракции, анализа, синтеза, 
математического моделирования, индукции и дедукции. Функции 
экономической теории. 

 
Тема 2. Общественное производство. Проблемы выбора в экономике. 
Основы экологического и земельного права. 

Профессионально-ориентированный иностранный язык как 
дисциплинарный феномен, обслуживающий определенную сферу 
человеческой деятельности.Производство и его роль в жизни общества. 
Ресурсы и факторы производства. Производственная возможность 
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экономической системы. Проблема выбора в условиях ограниченности 
ресурсов Кривая производственных возможностей. 

Ответственность за нарушение экологического законодательства. 
Институты земельного права. Механизмы защиты окружающей среды. 
Профессиональная экономико-правовая иностранная терминология и 
фразеология. 

 
Тема 3. Собственность и социально-экономические 
отношения.Основные понятия о государстве, праве и государственно-
правовых явлениях. 

Собственность как экономическая категория напрофессионально-
ориентированном  иностранном языке. Объекты и субъекты собственности. 
Отношения присвоения, хозяйственного использования, экономической 
реализации собственности. Правовое содержание категории собственности. 
Физическое и юридическое лицо. Формы собственности. 

Основные понятия о государстве. Основные понятия о праве и 
государственно-правовых явлениях.Разгосударствление и приватизация в РК. 
Цели, этапы проведения, принципы, результаты, проблемы. 
Профессиональная экономико-правовая иностранная терминология и 
фразеология. 

 
 
Тема 4. Общественные формы хозяйствования. Товар и деньги. 
Экономические системы общества. 

Натуральное хозяйство, его характеристика и особенности.Товарное 
производство: сущность, основные предпосылки возникновения.Товар и его 
свойства: потребительная стоимость и стоимость. Производительность труда 
и интенсивность труда. 

Сущность денег и их возникновение. Функции денег. Законы 
денежного обращения. Профессиональная экономико-правовая иностранная 
терминология и фразеология в теме определение и характеристика 
экономической системы общества. Экономическая система как способ 
производства. Технологические способы производства. Стадии 
экономического роста У.Ростоу. Современные экономисты об 
экономических системах. Основные модели экономических систем: 
традиционная экономика, рыночная экономика, командно-административная 
и смешанная экономика и их сравнительная характеристика и  
профессиональная экономико-правовая иностранная терминология и 
фразеология. 

 
Тема 5. Рынок. Инфраструктура рынка.Рыночный механизм и его 
элементы. 

Эволюция товарно-денежных отношений и формирование рынка. 
Профессиональная иностранная терминология и фразеология в теме 
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сущность рынка и его структура. Функции рынка. Субъекты и объекты 
рыночных отношений. 

Спрос. Кривая спроса и закон спроса. Неценовые факторы спроса. 
Предложение. Кривая предложения и закон предложения. Неценовые 
факторы предложения. Формирование равновесной цены и ее динамики. 
Эластичность спроса и предложения. Конкуренция как основной элемент 
рыночного механизма. 

 
Тема 6. Рынок  факторов производства. Доходы и издержки 
производства. 

Рынок  факторов производства. Профессиональная экономическая 
иностранная терминология и фразеология. 

Рынок труда и занятость. Заработная плата и ее формы. Рынок земли и 
особенности аграрных отношений в РК. Земельная рента. Рынок капитала. 
Сущность, функциональные формы и структура капитала. Превращение 
денег в капитал. Издержки производства и их виды и профессиональная 
экономическая иностранная терминология и фразеология. 

. 
 

Тема 7. Национальная экономика: сущность и измерение 
результатов.Государственное управление в РК. Основы 
административного права. Основы финансового права. 

Национальная экономика и ее основные цели. Измерение результатов 
функционирования национальной экономики. Система национальных счетов. 
Макроэкономика и ее показатели. Макроэкономическое равновесие. 
Экономический рост, типы  и факторы. 

Основы государственного управления. Система, организация и формы 
государственного управления. Административное право. Государственные 
служащие. Управление административно-политической сферой. 
Профессиональная правовая иностранная терминология и фразеология в теме 
основные положения финансового права. Бюджетное право РК. Общие 
положения налогового права РК. 

 
Тема 8. Макроэкономическая нестабильность: безработица и 
инфляция.Трудовое право и право социального обеспечения. 

Профессиональная экономико-правовая иностранная терминология и 
фразеология.Безработица и занятость. Экономически активное и неактивное 
население. Уровень безработицы. Основные виды и причины безработицы. 
Понятие естественной безработицы и полной занятости. Сущность инфляции 
и ее виды. Причины инфляции. Кривая Филлипса. 
Основы трудового права. Основы права социального 
обеспечения.Экономические колебания: краткосрочные, долгосрочные, 
среднесрочные. Экономические кризисы: общие и частные. Циклическое 
развитие как экономическая закономерность. «Длинные волны» 
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Н.Кондратьева, Шумпетера и др. Специальный профессионально-
ориентированный материал и его использование в заданных 
профессиональных ситуациях по теме антикризисное регулирование 
экономики. 

 
Тема 9. Основы гражданского права иcемейное право РК. 
Процессуальное право. 

Общие положения гражданского права. Правовые основы 
предпринимательства в РК. Профессиональная экономико-правовая 
иностранная терминология и фразеология. 

Право собственности и иные вещные права. Основы 
обязательственного права. Право интеллектуальной собственности. 
Основные положения семейного права РК.Основы процессуального права и 
характеристика   содержания на иностранном языке. 

 
Тема 10. Мировые экономические отношения. 

Профессиональная экономико-правовая иностранная терминология и 
фразеология в теме сущность и структура мирового хозяйства. 
Интернационализация хозяйственной жизни, международное разделение 
труда. Формирование и расширение мирового рынка. Международная 
торговля. Торговля и торговый баланс. Торговая политика. Свободная 
торговля и политика протекционизма.  Экспорт и импорт. 

Международная миграция капитала и его современные особенности.  
Международная миграция трудовых ресурсов. Международные валютные 
системы. Казахстан в системе мирохозяйственных связей. 
 
Примерный перечень тем СРСП 
 
1.Базовый категориально -понятийный аппарат в его иноязычном выражении 
по теме  «Предмет, методы и функции основ права и экономической теории». 
2. Базовый категориально -понятийный аппарат в его иноязычном выражении 
по теме  «Общественное производство. Проблемы выбора в экономике. 
Основы экологического и земельного права». 
3.Базовый категориально -понятийный аппарат в его иноязычном выражении 
по теме  «Собственность и социально-экономические отношения.Основные 
понятия о государстве, праве и государственно-правовых явлениях». 
4.Базовый категориально -понятийный аппарат в его иноязычном выражении 
по теме «Общественные формы хозяйствования. Товар и деньги. 
Экономические системы общества». 
5.Базовый категориально -понятийный аппарат в его иноязычном выражении 
по теме «Рынок. Инфраструктура рынка.Рыночный механизм и его 
элементы». 
6.Базовый категориально -понятийный аппарат в его иноязычном выражении 
по теме «Рынок  факторов производства. Доходы и издержки производства». 
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7.Базовый категориально -понятийный аппарат в его иноязычном выражении 
по теме «Национальная экономика: сущность и измерение 
результатов.Государственное управление в РК. Основы административного 
права. Основы финансового права». 
8.Базовый категориально -понятийный аппарат в его иноязычном выражении 
по теме «Макроэкономическая нестабильность: безработица и 
инфляция.Трудовое право и право социального обеспечения». 
9.Базовый категориально -понятийный аппарат в его иноязычном выражении 
по теме «Основы гражданского права иcемейное право РК. Процессуальное 
право». 
10.Базовый категориально -понятийный аппарат в его иноязычном 
выражении по теме  «Мировые экономические отношения» 
 
Примерный перечень тем СРС 
 
1. Проблемы выбора в экономике. Кривая производственных 
возможностей и ориентация в текстах на иностранном языке, 
монологическое высказывание профессионального   содержания. 
2. Роль государства в экономике. Государственное регулирование и 
ориентация в текстах на иностранном языке, монологическое высказывание 
профессионального   содержания. 
3. Виды и причины безработицы в РК и ориентация в текстах на 
иностранном языке, монологическое высказывание профессионального   
содержания. 
4. Направления государственной политики в РК и ориентация в текстах на 
иностранном языке, монологическое высказывание профессионального   
содержания. 
5. Антикризисное регулирование экономики и ориентация в текстах на 
иностранном языке, монологическое высказывание профессионального   
содержания. 
6. Вывоз капитала и его формы. ТНК и ориентация в текстах на 
иностранном языке, монологическое высказывание профессионального   
содержания. 
7. Развитие малого и среднего бизнеса в РК и ориентация в текстах на 
иностранном языке, монологическое высказывание профессионального   
содержания. 
8. Эффективность общественного производства и ее показатели и 
ориентация в текстах на иностранном языке, монологическое высказывание 
профессионального   содержания. 
9. Производительность и интенсивность труда и ориентация в текстах на 
иностранном языке, монологическое высказывание профессионального   
содержания. 
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10. Проблемы и перспективы Казахстана в ВТО и ориентация в текстах на 
иностранном языке, монологическое высказывание профессионального   
содержания. 
11. Основные макроэкономические показатели и ориентация в текстах на 
иностранном языке, монологическое высказывание профессионального   
содержания. 
12. Рынок труда в РК и проблемы его функционирования и ориентация в 
текстах на иностранном языке, монологическое высказывание 
профессионального   содержания. 
13. Формы и системы заработной платы и ориентация в текстах на 
иностранном языке, монологическое высказывание профессионального   
содержания. 
14. Инфляционные процессы в РК и ориентация в текстах на иностранном 
языке, монологическое высказывание профессионального   содержания. 
15. Экономическое развитие Казахстана в посткризисный период и 
ориентация в текстах на иностранном языке, монологическое высказывание 
профессионального   содержания. 
16. Политическая система общества и ориентация в текстах на иностранном 
языке, монологическое высказывание профессионального   содержания. 
17. Органы национальной безопасности и ориентация в текстах на 
иностранном языке, монологическое высказывание профессионального   
содержания. 
18. Конституционные принципы государственного управления и 
ориентация в текстах на иностранном языке, монологическое высказывание 
профессионального   содержания. 
19. Семейное право. Брак и ориентация в текстах на иностранном языке, 
монологическое высказывание профессионального   содержания. 
20. Уголовная ответственность несовершеннолетних и ориентация в текстах 
на иностранном языке, монологическое высказывание профессионального   
содержания. 
21. Преступление – как социальноеявление и ориентация в текстах на 
иностранном языке, монологическое высказывание профессионального   
содержания. 
 
Вопросы для I -го рубежного контроля: 
1.Экономическая мысль в  РК и ориентация в текстах на иностранном языке, 
монологическое высказывание профессионального   содержания. 
2.Познание и использование экономических законов и ориентация в текстах 
на иностранном языке, монологическое высказывание профессионального   
содержания. 
3.Дайте характеристику основных методов экономического исследования 
напрофессионально-ориентированном  иностранном языке. 
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4.Взаимозаменяемость факторов производства. Предельный продукт и 
ориентация в текстах на иностранном языке, монологическое высказывание 
профессионального   содержания. 
5.Дайте характеристику понятия «экономические ресурсы» и приведите 
классификацию экономических ресурсов напрофессионально-
ориентированном  иностранном языке. 
6.Роль производства в жизни общества и ориентация в текстах на 
иностранном языке, монологическое высказывание профессионального   
содержания. 
7.Какие общественные формы и модели хозяйства напрофессионально-
ориентированном  иностранном языке вы знаете? 
8. В чем заключаются особенности натуральной формы хозяйства 
напрофессионально-ориентированном  иностранном языке.? 
9.Каковы условия зарождения и каково содержание товарного хозяйства? 
10.Каковы два свойства товара и две стороны труда согласно трудовой 
теории стоимости напрофессионально-ориентированном  иностранном 
языке? 
11. Профессиональная правовая иностранная терминология и фразеология в 
теме факторы производства и их взаимосвязь. 
12.Что понимается под кругооборотом и оборотом капитала и 
характеристика   содержания на иностранном языке. 
13.В чем сущность деления капитала на основной и оборотный и ориентация 
в текстах на иностранном языке. 
14.Каковы сущность и формы заработной платы, монологическое 
высказывание профессионального   содержания. 
15. Виды земельной ренты, каково ее влияние на цену земли и 
профессиональная экономико-правовая иностранная терминология и 
фразеология. 
16.Многообразие форм собственности в странах СНГ и ориентация в текстах 
на иностранном языке, монологическое высказывание профессионального   
содержания. 
17.Что такое приватизация, каково ее содержание напрофессионально-
ориентированном  иностранном языке. 
18.Современные экономисты об экономических системах и ориентация в 
текстах на иностранном языке, монологическое высказывание 
профессионального   содержания. 
19.Дайте характеристику основных видов рынка напрофессионально-
ориентированном  иностранном языке. 
20. Роль конкуренции в рыночной экономике, ориентация в текстах на 
иностранном языке, монологическое высказывание профессионального   
содержания. 
21.Дайте характеристику закона спроса. Факторы, воздействующие на спрос 
напрофессионально-ориентированном  иностранном языке. 
22.Охарактеризуйте закон предложения. Факторы, воздействующие на 
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предложение напрофессионально-ориентированном  иностранном языке. 
23.Раскройте содержание теории поведения потребителя и ориентация в 
текстах на иностранном языке, монологическое высказывание 
профессионального   содержания. 
24.Теория капитала в рыночных условиях и ориентация в текстах на 
иностранном языке, монологическое высказывание профессионального   
содержания. 
25.Этапы становления  конституционного законодательства в республике 
Казахстан и ориентация в текстах на иностранном языке, монологическое 
высказывание профессионального   содержания. 
 

Вопросы для I I -горубежного контроля: 
1.Антиинфляционная политика государства и ориентация в текстах на 
иностранном языке, монологическое высказывание профессионального   
содержания. 
2.Проблемы интеграции РК: Таможенный союз и его влияние на экономику 
РК и ориентация в текстах на иностранном языке, монологическое 
высказывание профессионального   содержания. 
3.Инновационно - индустриальная политика в РК и ориентация в текстах на 
иностранном языке, монологическое высказывание профессионального   
содержания. 
4.Правовые основы банковского кредита и ориентация в текстах на 
иностранном языке, монологическое высказывание профессионального   
содержания. 
5. Специальный профессионально-ориентированный материал и его 
использование в заданных профессиональных ситуациях по теме 
антикризисное регулирование экономики. 
6. Основы процессуального права и характеристика   содержания на 
иностранном языке. 
7.Правовые основы предпринимательства в РК и  профессиональная 
экономико-правовая иностранная терминология и фразеология. 
8.Профессиональная правовая иностранная терминология и фразеология в 
теме основные положения финансового права. 
9.Общие положения налогового права РК и  характеристика   содержания на 
иностранном языке. 
10.Специальный профессионально-ориентированный материал и его 
использование в заданных профессиональных ситуациях по теме      основы 
трудового права. 
1. Профессиональная правовая иностранная терминология и фразеология 
в теме интернационализация хозяйственной жизни, международное 
разделение труда. 
2. Общие положения гражданского права и характеристика   содержания 
на иностранном языке. 
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3. Право интеллектуальной собственности и характеристика   содержания 
на иностранном языке. 
4. Основные положения семейного права РК и характеристика   
содержания на иностранном языке. 
5. Специальный профессионально-ориентированный материал и его 
использование в заданных профессиональных ситуациях по теме 
международная торговля, торговля и торговый баланс, торговая политика. 
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Түсінік хат 
 

    Құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамның ең маңызды 
шарттарының бiрi құқықтық сана, жеке тұлғаның құқықтық жəне 
адамгершілік мəдениетін қалыптастыру  болып табылады. Бұл мəселенің 
шешiмi жалпы құқықтық құндылықтар негізінде оқушыларға құқықтық 
тəрбие ұстанымдары мен қағидаларын таныстыру  арқылы жүзеге асады.   
Бүгін білім беру ұйымдарының əсіресе жоғары оқу орындарының алдында 
қойылған басты міндет-халық шаруашылығының əр түрлi  саласында еңбек 
етуге  қабiлеттi, бiлiктi мамандарды даярлау. Осыған орай, құқықтық, 
экономикалық тəрбиенің мақсаты оқушыны мемлекет заңдары мен қоғамда 
өмір сүру ережелерін құрметтеуге, қоғам заңдылықтарын бұзуға 
төзбеушілікке, қоғамдық тəртіпті сақтауға жəне экономикалық 
сауатттылыққа тəрбиелеу болып табылады. Осындай маңызды міндеттерді 
іске асыру үшін жоғары оқу орындарында "Құқық жəне экономика негіздерін 
оқыту əдістемесі" курсы оқытылады.  
    Еліміздің барлық тұрғынын оқыту мен тəрбиелеу іс жүзінде жалпы білім 
беретін мектеп-əлеуметтік институтта іске асады. Экономикалық жəне 
құқықтық сананың сапасы көп жағдайда құқық жəне экономика негіздерінен 
білім беретін мұғалімдерді даярлаудың деңгейіне байланысты. Болашақ 
маман мұғалімдердің экономикалық жəне құқықтық ойлауы мен санасын 
қалыптастыруда «Құқық жəне экономика негіздерін оқыту əдістемесі» 
курсының алатын орны ерекше. 

«Құқық жəне экономика негіздерін оқыту əдістемесі» курсының 
мақсаты: 
   Қазақстан қоғамындағы өзгерістерге мектеп оқушыларын əлеуметтік 
бейімдеу əрі оларды экономика мен құқық саласына кəсіптік бағдарлауға 
қажеттіктерін қанағаттандыру үшін болашақ мұғалімдердің құқықтық жəне 
экономикалық сауаттылығын қалыптастыру. 
Студенттерде «Құқық жəне экономика негіздерін оқыту əдістемесі» курсын 
оқып үйрену жəне меңгеру негізінде алған білімдерін тəжірибеде пайдалану 
біліктері мен дағдылары берік қалыптасады. Прогматикалық аспектіде-
студенттердің кəсіби дағдыларын қалыптастыруда қазіргі қоғамның 
құқықтық жəне экономикалық даму ерекшеліктерін оқып үйренуді 
құзырлылық тұрғыдан қарастыру өзекті болып табылады. Дидактикалық 
аспекті-бұл студенттердің құқықтық жəне экономикалық пəндердің өзіндік 
ерекшеліктерін ескере отырып, алған білімдері мен теориялық нұсқауларын 
пайдалана алуы. Əдістемелік аспекті-педагогикалық əрекет барысында ойын 
тұжырымдап айту, моделдеу мен білім беру міндеттерін шешу біліктері. 
Ізденушілік аспекті-нақты зерттеудің міндеттеріне сүйене отырып, зерттеудің 
замануи əдістерін таңдау мен  бейімдеу біліктерін қалыптастыруға мүмкіндік 
береді.    
 «Құқық жəне экономика негіздерін оқыту əдістемесі» курсының негізгі 
міндеттері: 
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-құқықтық жəне экономикалық заңдар жəне олардың ұстанымдарын, 
кəсiпкерлiктi жүргiзу ережесін, отбасы қаражатын  тиiмдi жұмсаудың, 
кəсiпкерлiктегi іс-əрекетке қатысудың бастапқы дағдыларын меңгеру; 
- құқық, нарықтық экономика жəне кəсiпкерлiктiң негiздерi бiлiмдерiн игеру;  
-кəсiпкерлiктi жүргiзу дағдыларын қалыптастыру, құқықтық жəне 
экономикалық білімін  практикада қолдану; 
-түрлі жағдайды  қорытындылау, бағалау, болжау үшін құқықтық жəне 
экономикалық жəне  кəсiпкерлiк ойлауды дамыту; 
- көшбасшылық пен белсенділік қабілеттерін дамыту, өздігінше білімін 
жетілдіру жəне өздігінен дамуын, шешім қабылдай білуін  
қалыптастыру. 

Пəннің тақырыптық жоспары: 
 
№ Тақырыптың атаулары 
1 Құқық жəне экономика негіздерін оқыту əдістемесінің ғылым 

жүйесіндегі орны жəне оның пəні  
2 Құқық жəне экономика негіздерін оқыту əдістемесі курсының 

дүниетанымдық, əдіснамалық жəне логикалық негіздері  
3 Құқық жəне экономика негіздерін оқыту əдістемесінің міндеттері, 

қазіргі жағдайы жəне жетілдіру бағыттары  
4 Құқықтық жəне экономикалық пəндерді оқытудың қазіргі 

тенденциялары 
5 Құқықтық жəне экономикалық пəндерді оқыту принциптері 
6 
 

Құқық жəне экономика негіздерін оқыту барысында оқушылардың 
өзіндік жұмысын ұйымдастыру əдістемесі 

7 Құқық жəне экономика негіздерін оқытуда көрнекілік пен 
техникалық құралдарды пайдалану əдістемесі 

8 Құқық жəне экономика негіздерін оқытуда интерактивті жəне 
инновациялық əдістерді пайдалану əдістемесі  

9 Құқық жəне экономика негіздерін оқытуды ұйымдастырудың  
формасы. Құқық жəне экономика негіздері сабағы 

10 Құқық жəне экономика негіздерін оқытудың əдістері мен əдістемелік  
тəсілдері 

11 Құқық жəне экономика негіздерін оқытуда педагогикалық 
технологияны пайдалану 

12 Оқушылардың танымдық қызметінің белсенді əдістері мен түрлері 
жəне психологиялық -педагогикалық негіздері 

13 Құқық жəне экономика негіздерін оқытуда  оқушылардың білімін  
тексеруді ұйымдастыру əдістемесі 

14 Құқық жəне экономика негіздерін оқыту үрдісінде оқушыларды 
тəрбиелеу 

15  Құқық жəне экономика негіздері пəнінің қазіргі мұғалімінің тұлғасы 
 
Бітірушінің пəндік құзыреттіліктерінің сипаттамасы: 
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- құқық жəне экономика негіздерін оқыту əдістемесінің 
тұжырымдамалық,теориялық жəне ғылыми-педагогикалық негіздерін  
игереді; 

- ҚР азаматтарының құқықтары мен міндеттерін анықтайтын жеке тұлға 
мен мемлекеттің арасындағы құқықтық-экономикалық қарым- 
қатынасты реттейтін негізгі заңдардың мазмұнын біледі; 

- құқық жəне экономиканың дамуының негізгі бағыттарын түсінеді; 
- қажетті жағдайда жеке тұлғаның құқықтары мен міндеттерін, оларды 

іске асыру тəртібін, құқықтарын қорғау əдістері мен құралдарын  
қолданады;  

- құқықтық жəне экономикалық білімдерді пайдалана алады, заңдарға  
түсініктеме  бере алады. 

Пəн пререквизиттері: "Экономика негіздері," "Құқық негіздері", "Қазақстан 
тарихы",  "Дүние жүзі тарихы",  "Педагогика", "Психология",  "Тəрбие 
жұмысының əдістемесі", "Мұғалімнің кəсіби педагогикалық мəдениетін 
арттыру". 
Пəн постреквизиттері: "Ғылым мен басқаруды кіріктіру негіздері", "Қазіргі 
білім беру жағдайындағы менеджмент", "Білім берудегі инновациялық 
үдерістер", "Деректану", "Тарихнама". 
                            

Пəннің мазмұны 
1. Құқық жəне экономика негіздерін оқыту əдістемесінің  ғылым 

жүйесіндегі орны жəне оның пəні 
   Оқыту əдістемесі туралы жалпы ұғым.  «Құқық жəне экономика негіздерін 
оқыту əдістемесінің» пəні, мақсаты мен міндеттері, оның дидактикалық 
негіздері. Оқыту əдістемесі пəнінің негізгі функциялары. Курстың жалпы 
сипаттамасы мен оның негізгі ерекшеліктері. Құқық жəне экономика 
негіздерін оқыту əдістемесінің педагогика, психология, логика, мемлекет пен 
құқық теориясы жəне мектеп тəжірибесімен байланыстылығы.   
  Курстың негізгі ұғымдары мен жалпы идеялары. Оқушыларға құқықтық 
жəне экономикалық білім мен тəрбие берудің негізгі міндеттері туралы 
Қазақстан Республикасының білім туралы Заңнамаларын, нормативті 
құжаттарын талдау.  

2. Құқық жəне экономика негіздерін оқыту əдістемесі курсының 
дүниетанымдық, əдіснамалық жəне логикалық негіздері 

Құқық жəне экономика негіздерін оқыту əдістемесінің ғылыми мəртебесі. 
Зерттеу пəні мен зерттеу объектісі, міндеттері, ғылыми мəні жəне ұғымдық 
аппараты. Құқық жəне экономика негіздерін оқыту үрдісінің зерттеу əдістері. 
Құқық жəне экономика негіздері курсының теориялық жəне əдіснамалық 
негіздері.  
   Курс мазмұнын іріктеу көрсеткіштері мен олардың ерекшеліктері.  
Курстың негізгі мазмұны мен құрылымы. Курс мазмұнының қоғам өмірімен 
байланысы. Курстың оқушыларға құқықтық жəне экономикалық тəрбие беру 
жүйесіндегі орны мен рөлі.  
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  3. Құқық жəне экономика негіздерін оқыту əдістемесінің міндеттері, 
қазіргі жағдайы жəне жетілдіру бағыттары 

Құқық жəне экономика негіздерін оқыту əдістемесінің мақсаты, міндеттері 
мен қазіргі жағдайы. Қазіргі кезеңде құқық жəне экономика негіздерін оқыту 
əдістемесін жетілдіру жолдары мен негізгі бағыттары. Тəуелсіз 
Қазақстандағы  құқықтық жəне экономикалық  білім беру мəселелері.   
     Құқық жəне экономика негіздерін оқыту əдістемесі-құқықтық жəне 
экономикалық білім берудің  сапасын арттырудың қазіргі механизмі, 
оқушылардың құқықтық жəне экономикалық санасын, мəдениетін 
қалыптастырушы ретінде.  Құқықтық жəне экономикалық пəндерді   оқыту 
əдістемесі-құқықтық жəне экономикалық оқыту мен білім берудің сапасын 
арттыру факторы. 
4.Құқықтық жəне экономикалық пəндерді  оқытудың қазіргі тенденциялары 
   Болон декларациясының  негізгі қағидаттары. Болон үрдісіне қосылғаннан 
кейінгі Қазақстан Республикасының білім беру жүйесіндегі қайта құру 
мəселелері.  Құқықтық жəне экономикалық білім берудің мазмұны.   
 Шет елдердегі құқықтық жəне экономикалық пəндерді оқыту тəжірибесі. 
Құқықтық жəне экономикалық білім беруді дамыту міндеттері, мəселелері 
мен тенденциялары. Құқықтық жəне экономикалық құбылыстарды, 
категориялар мен заңдарды игерудегі оқушылардың танымдық іс-əрекеті. 

5.Құқықтық жəне экономикалық пəндерді оқытудың принциптері 
Принциптер оқытудың мазмұнына, ұйымдастырылуына жəне əдістемесіне 

қойылатын талаптарды анықтайтын қағидалар ретінде. 
 Оқыту принциптерінің жүйесі: білім берудің ғылымилық принципі, оқу 
үрдісінің тəжірибелік бағыттылығы; оқытудың жүйелілік, бірізділік жəне 
кешенділік принципі; оқушылардың құқықтық жəне экономикалық 
сауаттылығын ескере отырып, оқытудың түсініктілік,  көрнекілік принципі; 
күрделіктің жоғарғы деңгейінде оқыту принципі; білімді, іскерлікті жəне 
дағдыны меңгеру беріктілігі принципі; білім алушылардың жеке 
ерекшеліктерін ескеретін,  ұжымдық жəне даралық тұрғыдағы принцип. 
6.Құқық жəне экономика негіздерін оқыту барысында оқушылардың өзіндік 

жұмысын ұйымдастыру əдістемесі 
   «Өзіндік жұмысы» ұғымы. Оқушыларының өзіндік жұмыстарының 
мақсаты мен міндеттері. Өзіндік жұмыстың түрлері. Оқушылардың өзіндік 
жұмысын ұйымдастыруда түрлі деректерді пайдалану. Өзіндік жұмысын 
ұйымдастырудың мəні. Өзіндік жұмыстардың құқықтық жəне 
экономикалық мағлұматтарды меңгерудегі орны мен рөлі. Оқушылардың 
құжаттармен өзіндік жұмысында тапсырмалар жүйесін дайындау.  

 

7. Құқық жəне экономика негіздерін оқытуда көрнекілік пен техникалық 
құралдарды пайдалану əдістемесі 

Экономика жəне құқық  негіздері курсын оқытудағы көрнекілік 
құралдардың маңызы мен функциялары. Көрнекілік жəне техникалық 
құралдарды қолданудың дидактикалық негіздері, олардың оқу үрдісіндегі  
рөлі. Курс бойынша, сабақта көрнекілік құралдарды қолданудың тиімді 
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əдістемесі, сабақта оқыту мен тəрбиелеуде кұралдарды кешенді қолдану. 
Мектеп кабинеті, экономика жəне құқық бұрышы, оның мазмұны, 
ұйымдастыру жəне безендіру.  

ТҚЖ жəне кабинетті жабдықтау. Экономика жəне құқық  негіздері курсын 
оқытуда көрнекілік құралдар мен ТҚЖ қолдану. Мұғалім мен оқушылардың 
көрнекілік жəне техникалық оқыту құралдармен жұмысында əдістемелік 
тəсілдерді анықтауы. 

8.Құқық жəне экономика негіздерін оқытуда интерактивті жəне 
инновациялық əдістерді пайдалану əдістемесі  

   Интерактивті əдістеменің мақсаты, міндеттері жəне функциялары. 
Оқытудың интерактивті əдістерін пайдаланудың мəні мен  жұмыс істеу 
тəсілдері. Сабақты  ұйымдастыру мен басқаруда оқытудың интерактивті 
əдісті қолдану. Құқық жəне экономика негіздерін оқытуда интерактивті əдісті 
пайдалану жолдары. Құқық жəне экономика негіздерін оқытуда ақпараттық 
технологияны пайдалану. Құқық жəне экономика негіздерін оқытуда ойын 
түрін пайдаланудың əдістемелік аспектілері. 
   Оқу үрдісінде  оқытудың ойын түрін іске асыру технологиясы. Оқу 
үрдісінде ақпараттық-коммуникативтік технологияны (АКТ) соның ішінде 
компьютер мен интернетті қолдану. Сабақтың жаңа түрлерінің мазмұны, 
құрлымы, өткізуі жəне ұйымдастыруы.  
9.Құқық жəне экономика негіздерін оқытуды ұйымдастырудың  формасы. 

Құқық жəне экономика негіздері сабағы 
   Сабақ–оқу жұмысын ұйымдастырудың негізгі формасы ретінде. Сабақтың  
құқықтық жəне экономикалық курстың, бөлімнің, тақырыптың мазмұн 
жүйесіндегі орны. Сабақ мұғалім мен оқушының іс-əрекеті, əдістемелік 
тəсілдері мен мазмұнының бірлігі ретінде. Құқық жəне экономика негіздері 
сабағының түрлері, сабақтың типтерін таңдау факторлары.  
    Экономикалық жəне құқықтық мəліметтерді меңгеруде оқушылардың  
түрлі өзіндік жұмыстарын дайындауы. Құқық жəне экономика негіздері 
сабағының дидактикалық материалдарын дайындау. Мектептегі құқық жəне 
экономика сабақтары: мақсаты, құрылымы. Сабақтың жоспар конспектісін 
құру. Тақырыптық жəне күнтізбелік жоспарлау. 

10.Құқық жəне экономика негіздерін оқытудың əдістері мен əдістемелік  
тəсілдері 

   Оқыту əдісі ұғымы. Құқық жəне экономика негіздерін оқыту əдістерінің 
классификациясы. Оқыту əдістерін таңдаудың оңтайлы өлшемдері. Оқыту 
«əдісі» мен «тəсілі» ұғымдарының ара қатынасы. Құқық жəне экономика 
негіздерін оқыту үрдісіндегі əдістер мен тəсілдердің танымдық, тəрбиелік 
жəне дамытушылық рөлі. Ауызша оқыту əдісі, оқытудың көрнекілік əдісі, 
оқытудың практикалық əдісі. Материалды ауызша баяндаудың рөлі: əңгіме, 
конспектілік, образды, сюжетті əңгімелеу, картиналық жəне аналитикалық 
суреттеу, сипаттама, түсіндіру, мектеп дəрісі. Құқық жəне экономика 
негіздерін түсіндірмелі-иллюстративті жəне проблемалық оқыту əдістері. 
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Оқушылардың негізгі біліктерін қалыптастырушы, тəсілдер мен құралдарды 
ұтымды іріктеу. 
11. Құқық жəне экономика негіздерін оқытуда педагогикалық технологияны 

пайдалану  
    «Технология» ұғымы. Педагогикалық технология пəні,  міндеттері мен 
функциялары. Педагогикалық технология мен əдістемені салыстырмалы    
талдау.  Педагогикалық технологияның  кезеңдері мен түрлері. 
    Педагогикалық технология-оқушылардың белсенді іс-əрекетін 
қалыптастырудың  əдістері мен үрдістердің жиынтығы мен бірізділігі 
ретінде. Педагогикалық технология оқушыларды оқытуға, дамытуға, 
тəрбиелеуге, өзін-өзі іске асыруға, жетілдіруге бағытталған. Құқық жəне 
экономика негіздерін  оқытуда педагогикалық технологияны пайдаланудың 
жолдары.  

12.  Оқушылардың танымдық қызметінің белсенді əдістері мен түрлері 
жəне психологиялық -педагогикалық негіздері 

«Танымдық əрекет», «танымдық қызығушылық» ұғымдарының 
анықтамасы. Құқық жəне экономика негіздерін оқыту əдістемесінде 
оқушылардың танымдық мүмкіндіктері мəселесін оқып үйрену. Негізгі 
таным үрдісіне қысқаша сипаттама. Құқық жəне экономика негіздеріне 
оқушылардың  танымдық қызығушылығының ерекшеліктері.  Құқық жəне 
экономика негіздерін оқытуда оқушыларды дифференциалдық тұрғыдан 
оқыту мəселелері. 
    Оқушылардың танымдық қызметін ұйымдастырудағы оқу 
материалдарының мүмкіндіктерін анықтау жəне сабақтың өтілуін талдау. 
Оқушылардың негізгі біліктерін қалыптастыруда ұтымды əдіс-тəсілдерді 
іріктеу. Құқықтық жəне экономикалық мəліметтерді меңгертуде 
оқушылардың түрлі өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру. Құқық жəне 
экономика негіздері сабағына дидактикалық материалдарды дайындау.  

 13. Құқық жəне экономика негіздерін оқытуда  оқушылардың білімін  
тексеруді ұйымдастыру əдістемесі 

Оқушылардың білімін тексеру-оқу үрдісінің құрамдас бөлігі. Құқықтық жəне 
экономикалық пəндерді оқыту барысында тексеру мен бағалау оқу- əдістемелік 
мəселе ретінде. «Бақылау», «бағалау», «есепке алу» ұғымдарының өзара 
байланыстылығы.  Құқық жəне экономика негіздерін оқытуда білім тексеру мен 
бағалау нəтижесінің міндеттері жəне мазмұны. Білім тексеруді ұйымдастыру, 
түрлері мен тəсілдері. Оқушылардың өзіндік жұмысында ағымды жəне 
қорытынды бақылауды өткізу əдістемесі. Білім алушылардың үлгерімін бақылау 
мен бағалау жүйесі.  
   Құқық жəне экономика негіздерін оқыту нəтижесін мұғалімнің  бағалауы мен 
түсіндіруі. Оқушылардың білім мен біліктерін тексеру мен есепке алу- 
мұғалімнің өзін-өзі тексеру жұмысының маңызды құралы. 

14.Құқық жəне экономика негіздерін оқыту үрдісінде  оқушыларды 
тəрбиелеу 
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       Құқық жəне экономика негіздері курсының тəрбиелік мақсаты мен 
мүмкіндіктерін іске асырудың əдістемелік жолдары.  Қазақстандық 
патриотизмге, толеранттылыққа, ізгілікке, конфессияаралық жəне 
этникааралық келісімге тəрбиелеуді іске асыру. Тəрбиелік міндеттерді 
шешудің тиімді түрлері мен əдістерін таңдау. Сенім-нəтиже мен 
педагогикалық ықпал құралы ретінде. 

15. Құқық жəне экономика пəнінің қазіргі мұғалімінің тұлғасы 
   Құқық жəне экономика негіздері пəнін оқытуға мұғалімінің  дайындығы. 
Курсты оқытуға мұғалімнің теориялық жəне əдістемелік дайындығы.Құқық 
жəне экономика негіздерін оқытуға қажетті оқу материалдарын жинақтау, 
іріктеу, жүйелеу. Сабақ – біртұтас жүйе. 
 Сабақтың компоненттері мен олардың өзара байланысы. Сабақтың 
тиімділігін арттыру жолдары.  Дамыта оқыту  жағдайында құқық жəне 
экономика сабағына қойылатын талаптар мен оның ерекшеліктері. 
Тақырыптық жəне күнтізбелік жоспарлау. Мұғалімнің кəсібилігін арттыру 
жолдары. Оқушылардың экономикалық сауаттылығы мен құқықтық 
тəрбиелеуде  құқық жəне экономика негіздері сабақтарының маңызы. 
 
      Семинар  жəне практикалық сабақтардың тақырыптарының тізімі 

 
№ Тақырыптардың аттары 
1 Құқық жəне экономика негіздерін оқыту əдістемесінің ғылым 

жүйесіндегі орны жəне оның пəні.  
2 Құқық жəне экономика негіздерін оқыту əдістемесі курсының 

дүниетанымдық, əдіснамалық жəне логикалық негіздері.  
3 Құқық жəне экономика негіздерін оқыту əдістемесінің міндеттері, 

қазіргі жағдайы жəне жетілдіру бағыттары.  
4 Құқықтық жəне экономикалық пəндерді оқытудың қазіргі 

тенденциялары. 
5 Құқықтық жəне экономикалық пəндерді оқыту принциптері. 
6 
 

Құқық жəне экономика негіздерін оқыту барысында оқушылардың 
өзіндік жұмысын ұйымдастыру əдістемесі. 

7 Құқық жəне экономика негіздерін оқытуда көрнекілік пен 
техникалық құралдарды пайдалану əдістемесі. 

8 Құқық жəне экономика негіздерін оқытуда интерактивті жəне 
инновациялық əдістерді пайдалану əдістемесі.  

9 Құқық жəне экономика негіздерін оқытуды ұйымдастырудың  
формасы. Құқық жəне экономика негіздері сабағы. 

10 Құқық жəне экономика негіздерін оқытудың əдістері мен əдістемелік  
тəсілдері. 

11 Құқық жəне экономика негіздерін оқытуда педагогикалық 
технологияны пайдалану. 

12 Оқушылардың танымдық қызметінің белсенді əдістері мен түрлері 
жəне психологиялық -педагогикалық негіздері. 
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13 Құқық жəне экономика негіздерін оқытуда  оқушылардың білімін  
тексеруді ұйымдастыру əдістемесі. 

14 Құқық жəне экономика негіздерін оқыту үрдісінде оқушыларды 
тəрбиелеу. 

15  Құқық жəне экономика негіздері пəнінің қазіргі мұғалімінің тұлғасы. 
 
Студенттердің оқытушы жетекшілігімен жасайтын өзіндік жұмыстары тізімі 

 
№ СОӨЖ тақырыптардың аттары жəне тапсырмаларының мазмұны 

1 Орта мектептегі құқықтық жəне экономикалық  білім берудің қазіргі 
жүйесі. 

2 Құқық жəне экономика бойынша құқықтық жəне экономикалық 
құжаттарды, заңдарды жəне басқа деректерді оқып үйрену. 

3 Оқушылардың  құқықтық жəне экономикалық  білімін қалыптастыру 
үрдісі. 

4  Құқық жəне экономика негіздерін оқытуда оқушылардың біліктері 
мен дағдыларын қалыптастыру. 

5 Құқық жəне экономика негіздерін оқытудағы пəнаралық жəне 
курсаралық байланыстар. 

6 
 

Құқық жəне экономика негіздерін оқыту əдістері мен əдістемелік 
тəсілдері.  

7 Құқық жəне экономика негіздері сабағында оқыту əдістерін ғылыми 
тұрғыдан таңдауды қалыптастыру.  

8  Мектептегі құқық жəне экономика негіздері курсындағы құқықтық 
жəне кəсіпкерлік қызметтің міндетері мен негізгі мазмұны.  

9  Құқық жəне экономика негіздерін оқыту үрдісінде ақпараттық білім 
беру технологиясы мен  тəжірибелік-бағдарлы   едеуір тиімді 
əдістерді пайдалану.  

10  Білім беру үрдісінің мониторингінің формалары мен əдістері. 
11 Құқық жəне экономика негіздерін оқыту үрдісінде оқулық, 

анықтамалықтар  жəне басқа мəліметтер деректерімен жұмыс істеу 
біліктері мен дағдаларын қалыптастыру.  

12 Құқық жəне экономика негіздерін оқытуда оқушылардың өзіндік 
жұмысын орындау барысындағы жылдам бақылау əдістері.  

13 Құқық жəне экономика негіздері сабақтарындағы интерактивті жəне 
проблемалық оқыту əдістері. 

14 Оқытудың ойын түрі-құқық жəне экономика негіздерін оқытудағы 
белсенді əдістің бірі ретінде.   

15 Көрнекілік жəне техникалық құралдарды пайдаланудың 
дидактикалық негіздері жəне оның оқыту үрдісіндегі рөлі. 

 
 

Студенттердің өзіндік жұмысының тізімі 
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№ СӨЖ  тақырыптардың аттары жəне тапсырмаларының мазмұны 
1   Құқық жəне экономика  пəнінің мұғалімі. Жеке тұлғалық жəне 

кəсіби кұзереттілігі. 
2  Құқық жəне экономика  негіздері бойынша сабақтан тыс жұмыстар. 
3 
 

Құқық жəне экономика негіздерін оқыту құралдарына сипаттама. 

4 
 

Құқық жəне экономика  негіздерін оқытудағы жаңа технологиялар. 

5 
 

 Мектепте құқық жəне экономика негіздерін оқытуды жүйелеу 
мəселелері.  

6 
 

Құқық жəне экономика негіздерін оқытуда оқушылардың өзіндік 
жұмысын орындау барысын жылдам бақылау əдістері.  

7 
 

Оқушылардың білімін тексерудің  əдістері мен əдістемелік тəсілдері.  

8 
 

Құқық жəне экономика негіздерін оқып үйренудің дамытушылық 
маңызы. 

9 
 

Құқық жəне экономика негіздері сабағына қойылатын жаңа 
талаптар.  

10 Құқық жəне экономика негіздерін оқытуда оқушыларды талдау мен 
қорытынды жасауға үйрету. 

11 Құқық жəне экономика негіздерін құзіреттілік тұрғыда  оқыту. 
12 Құқық жəне экономика негіздері курсы бойынша оқу-əдістемелік 

кешенге сипаттама. 
13 Құқықтық жəне экономикалық ұғымдарды қалыптастырудың  

əдістемелік жолдары. 
14 Рөлдік ойын өткізу əдістемесі. 
15 Құқық жəне экономика негіздерін оқыту əдістерінің жалпы 

сипаттамасы.  
Рефераттардың тақырыптары 

1.Құқық жəне экономика негiздерiн оқытуда ақпараттық технологияларды 
пайдалану. 
2.Құқық жəне экономика негiздерiн оқытуда құқықтық, экономикалық 
деректермен, құжаттармен жұмыс істеу тəсілдері. 
3. Дамыта оқытудың құқықтық жəне экономикалық білім қалыптастырудағы 
рөлі. 
4.Құқық жəне экономика негiздерi курсын оқыту үрдісінде жетекші идеялар 
мен ұғымдарды қалыптастыру əдістемесі. 
5.Құқық жəне экономика негiздерiн оқытуда оқушылардың танымдық өзіндік 
жұмыстарын ұйымдастырудың мəні. 
6.Құқық жəне экономика негiздерi курсын игерудегі көрнекілік құралдарды 
пайдаланудың рөлі. 
7.Құқық жəне экономика негiздерiн оқытудағы инновациялық əдістер. 
8. Құқықтық жəне экономикалық білімдерді қорытындылау əдістері.  
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9.Пəнаралық жəне курсаралық байланыстарды іріктеудің əдістері мен 
құралдары. 
10.Құқық жəне  экономика негiздерi курсының тəрбиелік маңызы. 
11.Құқық жəне экономика негiздерiн оқытудың əдістеріне жалпы сипаттама. 
12.Құқық жəне экономика негiздерiн оқыту үрдісіндегі оқушылардың өзіндік 
жұмыстары. 
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Түсінік хат 
 
Мемлекет жəне құқық теориясын оқытудың мақсаты студенттерге 

мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы, жалпы тұтас алғанда: мемлекет 
пен құқықтың пайда болуы, дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтары, 
олардың демократиялық қоғамдағы рөлі, мемлекеттің типтері мен 
нысандары, мемлекеттік билікті жүзеге асырудың əдістері мен нысандары 
туралы; жеке тұлға мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасы, азаматтық қоғам 
мен құқықтық мемлекеттің табиғаты мен мəні туралы; қазіргі таңдағы 
құқықтың мəнін түсінудің əртүрлі жолдарын, оның реттеушілік 
мүмкіндіктерін; құқық шығармашылықтың ерекшеліктері мен құқықтық 
реттеудің механизмі туралы, заңдылық пен конституциялылық, адам 
құқықтары мен бостандықтары жəне оларды қамтамасыз етудегі заңның рөлі 
туралы, құқықтық қатынастардың түрлері, құқыққа сай жəне құқыққа қайшы 
мінез-құлық, т.б. туралы қазіргі таңдағы білім беру. 

Пəннің міндеті. Мемлекет жəне құқық теориясы негізгі теориялық пəн 
болғандықтан, ол мемлекет пен құқықты біртұтас жүйе ретінде оқып-
зерттеуді қамтамасыз етеді, сонымен қатар мемлекет пен құқық теориясы 
салалық заң ғылымдарында     қолданылатын     негізгі     ұғымдар     мен 
категорияларды,  қатынастардың барлық түрлерін зерттеудің əдіснамалық 
негізін жасайды. Студенттердің заңи ойлауы мен пайымдауын, кəсіби 
құқықтық сана-сезімдерін; алған білімдерін қолдана білу қабілеттерін 
қалыптастырады. Бұл пəнді оқып-үйрену барысында студенттер мемлекеттік-
құқықтық өмірдің құбылыстарына сай дəстүрлі əдіс-тəсілдермен танысып 
қана қоймай, сонымен қатар Қазақстанда қалыптасқан мемлекеттік-құқықтық 
тəжірибеге де талдау жасайды. Студенттерге қазіргі таңдағы мемлекеттік-
құқықтық институттардың қоғамдағы атқаратын рөлі мен орны, олардың 
мүмкіндіктері туралы шынайы əрі жан-жақты білім беру үшін пəнді оқыту 
барысында барынша ғылыми негізділік пен обьективтілікке ұмтылу қажет. 

Аталған пəнді оқытудың əдістемелеріне жатады:  
- дəрістер оқу,  
- тəжірибелік сабақтар өткізу;  
- СОӨЖ;  
- СӨЖ. 
 
Студенттер білулері жəне меңгерулері қажет: мемлекет жəне 

құқық теориясы пəнін оқып-үйренудің нəтижесінде студенттер мемлекеттік 
органдардың құқықтық мəртебесі мен құзырына, олардың өзара қарым-
қатынасы мен құрылу тəртібіне қатысты негізгі нормативтік актілер мен 
Конституцияның мазмұнын білуге, практикадан мысалдар келтіре білуге, 
СӨЖ орындауда жəне казустарды шешуде НҚА дұрыс қолданып, өзекті 
мəселелерді семинар сабағында талқылай білуге міндетті. Ол үшін 
студенттер негізгі жəне қосымша əдебиеттерді оқып, қажет болған жағдайда 
оқытушыдан ақыл-кеңес алулары қажет. 
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Оқу пəнінің тақырыптарын теориялық тұрғыдан ғана ұғынып-түсініп 
қоймай, сонымен қатар қоғам өміріндегі болып жатқан мемлекеттік-
құқықтық өзгерістерді талдап, қабылданатын қандай да бір нормативтік 
актілердің салдарлары мен нəтижелері туралы болжамдар жасай білуге 
дағдылану маңызды болып табылады. 

Жалпы мəдени құзыреттілік (ОҚ): 
кəсіби міндеттерін адал орындау, заңгерлер этикасы қағидаларын 

сақтау: 
ойлау мəдениетін, ақпаратты талдау, қабылдау жəне түйіндеу қабілетін 

меңгеру, мақсат қою жəне оған жетудің жолдарын таңдау; 
ауызша жəне жазбаша сөздерін логикалық тұрғыдан дұрыс, дəлелді 

жəне анық жеткізе білу; 
жемқорлық іс-əрекеттерге қарсы тұру, құқық пен заңды сақтау; 
өзін-өзі дамытуға, біліктілігін жəне шеберлігін жетілдіруге ұмтылу. 
 
Кəсіби құзыреттілік (КҚ): 
кəсіби қызметін құқықтық сананың, құқықтық ойлаудың жəне 

құқықтық мəдениеттің жоғары дамыған дейгейінде жүзеге асыру; 
тек қана заңды шешімдер қабылдау жəне заңи əрекеттер жасау; 
кəсіби қызмет барысында нормативтік құқықтық актілер қолдану, 

материалдық жəне процессуалдық құқық нормаларын жүзеге асыру; 
фактілер мен мəн-жайларды заң тұрғысынан дұрыс саралау; 
құқықтық құжаттарды дайындау; 
жеке адамдардың қадір-қасиеті мен ар-намысын құрметтеу, адам мен 

азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын сақтау; 
əртүрлі құқықтық актілерге түсінік беру. 
 
Пəн пререквизиттері 

Мемлекет жəне құқық теориясын оқып-үйрену үшін студенттердің алдымен 
мына пəндермен танысқаны абзал: 

1. Мемлекет пен құқықтың жалпы тарихы. Тақырыптар:   Мемлекет 
пен құқықтың тарихи нысандары. Тарихи құқық ескерткіштері. 

2. Қазақстан Республикасы мемлекет жəне құқық тарихы. Тақырыптар: 
Қазақ    мемлекеттілігінің    пайда    болуының тарихи    алғы шарттары. 
Егеменділіктің қалыптасу кезеңдері жəне қазақстандық мемлекеттіліктің 
даму келешектері. «Жеті Жарғы» жəне басқа да бұрынғы құқықтық 
ескерткіштер. 

3. Конституциялық   құқық.     Тақырыптар:     Мемлекеттік    билік,     
оның ерекшеліктері. Тікелей жəне өкілді демократия. Адам құқықтары мен 
бостандықтары. Мемлекет, жеке тұлға, қоғам. Қазақстан Республикасы 
Президентінің, Парламентінің, Үкіметінің, Конституиялық кеңестің, 
Жоғарғы Соттың конституциялық мəртебесі. 

4. Шетелдердің мемлекет жəне құқық тарихы. Тақырыптар: мемлекет 
жəне құқықтың тарихи типтері жəне нысандары. Тарихи құқықтық 
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ескерткіштер. Ежелгі дүние, орта ғасыр, жаңа жəне қазіргі заман мемлекет 
жəне құқығы.  

Пəн постреквизиттері: мемлекет пен құқық теориясы  негізгі жəне 
əдіснамалық пəн, бұл пəнді оқып-үйрену заң салаларының барлық пəндерін 
меңгеруде маңызды болып табылады. 

2. Оқу пəнінің тақырыптық жоспары 
мемлекет жəне құқық теориясы 

 

№ Тақырып атаулары 

Контактілік сағаттар  

С
О
Ө
Ж

 

С
Ө
Ж

 Бар 
лығ
ы 

Соның ішінде 

Дəріс Сем. 
Сабақ. 

Лабо
р. 

Саба
қ. 

 1 бөлім 
1 Мемлекет жəне құқық 

теориясы ғылым жəне оқу 
пəні ретінде. Мемлекет 
жəне құқық теориясының 
пəні мен əдістері. Мемлекет 
жəне құқық теориясы заң 
ғылымдары жүйесінде. 

 
 
 
6 1 1 - 

 
2 

 
2 

2 Қоғам жəне мемлекет. 
Қоғамының саяси 
жүйесіндегі мемлекет. 

6 1 1 
- 

 
2 

 
2 

3 Мемлекет түсінігі, мəні, 
функциялары. Мемлекеттік 
билік жəне мемлекет 
механизмі. 

6 1 1 

- 

 
2 

 
2 

4 Мемлекет типологиясы. 
Мемлекет нысандары. 

6 1 1 
- 

 
2 

 
2 

5 Мемлекет, құқық, тұлға. 
Азаматтық қоғам жəне 
құқықтық мемлекет. 

7 1 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
2 

 
2 

6 Құқықтың түсінігі, мəні 
жəне əлеуметтік 

6 1 
1 - 

 
2 

 
2 
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тағайындалуы. Қоғамда 
құқықтың өзге əлеуметтік 
нормалармен өзара 
əрекеттесуі. 

7 Құқық түсінушіліктің 
негізгі концепциялары. 

5 1 
- - 

 
2 

 
2 

 2 бөлім 
8 Құқық нормалары жəне 

нысандары (қайнар 
көздері). 

6 1 
1 - 

 
2 

 
2 

9 Құқықтық жүйе, құқық 
жүйесі жəне заңнама 
жүйесі. Қазіргі замандағы 
құқықтық жүйелер. 

6 1 

1 - 

 
2 

 
2 

10 Құқық шығармашылық 
жəне нормативтік 
құқықтық актілерді 
жүйелеу. Заң техникасы. 

6 1 

1 - 

 
2 

 
2 

11 Құқықты іске асыру жəне 
қолдану. Құқық 
нормаларына түсінік беру. 

6 1 
1 - 

 
2 

 
2 

12 Құқықтық сана жəне 
құқықтық мəдениет. 

6 1 
1 - 

 
2 

 
2 

13 Құқықтық қатынастар. 6 1 
1 - 

 
2 

 
2 

14 Құқыққа сай жүріс-тұрыс, 
құқық бұзушылық, заңды 
жауапкершілік. 
Заңдылықты құқықтық 
тəртіпті нығайту жолдары. 

7 1 

2 - 

 
2 

 
2 

15 Құқықтық реттеу 
механизмі. 

 
5 

 
1 

- - 
 
2 

 
2 

 Барлығы:  90 15 15 - 30 30 
 

3. Оқу пəнінің мазмұны 
 Тақырып 1. Мемлекет жəне құқық теориясы ғылым жəне оқу пəні 
ретінде. Мемлекет жəне құқық теориясының пəні мен əдістері. 
Мемлекет жəне құқық теориясы заң ғылымдары жүйесінде. 

Мемлекет жəне құқық теориясының ғылымилық қағидасы. Мемлекет 
жəне құқық теориясының функциялары: зерттеуші-танымдық, бағыттаушы, 
тəрбиелеуші, болжаушы. Мемлекет жəне құқық теориясы курсының жүйесі. 
Заңи дүниетаным қалыптасуындағы жəне кəсіби-заңгерді қалыптастырудағы 
мемлекет жəне құқық теориясының рөлі. Мемлекет жəне құқық теориясының 
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фундаментальді жəне қолданбалы міндеттерінің үйлесуі жəне олардың өзара 
толықтырылуы. 

Мемлекет жəне құқық теориясындағы жалпы ғылыми жəне жеке 
ғылыми əдістемелердің үйлесімділігі. Салыстырмалы, нақты-əлеуметтік, 
статистикалық, формальды-заңдылық, кибернетикалық жəне басқа да жеке 
əдістер жəне олардың ғылыми танымдағы рөлі. 

Мемлекет жəне құқық теориясында талдау, синтез, индукция, 
дедукция, болжау (гипотеза) сияқты ғылыми əдістерді қолдану. 

Мемлекет жəне құқық теориясы мен негізгі гуманитарлық 
ғылымдардың (философия, саясаттану, əлеуметтану, экономикалық теория) 
өзара қатынасы. Заңтанудың əдістемесін қалыптастыру жəне дамыту үшін 
мемлекет жəне құқық теориясында философия ережелерін қолдану. 

Мемлекеттік-құқықтық құбылыстарды зерттейтін ғылым жүйесіндегі 
мемлекет жəне құқық теориясының алатын орны. Мемлекет жəне құқық 
теориясы жəне шетелдердің мемлекет жəне құқық тарихы, сонымен қатар, 
ҚР-ның Мемлекет жəне құқық тарихымен өзара байланысы. Мемлекеттік-
құқықтық құбылыстарды зерттеудегі тарихи қағидасы. Мемлекет жəне құқық 
теориясы мен нақты (соның ішінде салалық) юридикалық пəндер. 
 Нақты юридикалық ғылымдарды зерттеу жəне таным қызметтерінің 
тəжірибелерін жалпылау, сонымен қатар, мемлекеттік-құқықтық даму 
заңдылыығын жеке талдау заңтану саласындағы əдістемелік маңызы бар 
мемлекет жəне құқық теориясының жалпы қағидаларының негізі ретінде.  
 
Тақырып 2. Қоғам жəне мемлекет. Қоғамының саяси жүйесіндегі 
мемлекет. 

Мемлекет қоғамның саяси жүйесінің маңызды бөлігі ретінде. Саяси 
жəне мемлекеттік-құқықтық институттары, құрылымы, қатынастары; 
олардың қасиеттері мен белгілерін ажырату қажеттілігі. 

Қоғамның саяси жүйесінің құрылымы. Саяси партиялардың, қоғамдық 
ұйымдардың, жаппай қозғалыстардың саяси жүйедегі алатын орны, олардың 
мемлекетпен оның органдарымен өзара қатынасы. Мемлекетті басқаруға 
саяси партияның қатысу нысандары.  

Қазіргі кезеңдегі ҚР-ның саяси жүйесінің эволоциясы.  
 

Тақырып 3. Мемлекет түсінігі, мəні, функциялары. Мемлекеттік билік 
жəне мемлекет механизмі. 

Мемлекет – саяси, құрылымдық, территориалдық ұйым ретінде жəне 
оның бұқаралық билік, бодандарын территориалық бөлу, аппаратты ұстау 
үшін тұрғындардан салықты жинау тірізді белгілері мен қасиеттерінің 
қалыптасуы. 

Мемлекеттің пайда болуы туралы негізгі теориялар: патерналистік, 
теологиялық, келісім-шарттық, психологиялық, күштеу, диалектико-
материалдық жəне тағы басқалары. Көрсетілген теориялардың жағымды 
жақтары мен кемшіліктерін ғылыми бағалау. 
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Мемлекет адамзаттың жалпы өмір сүруінің ерекше саяси ұйымы 
ретінде. Мемлекеттің мəні жəне оның эволюциясы: мемлекет дамуының 
əртүрлі сатысындағы мемлекетпен шешілетін жалпы əлеуметтік жəне таптық 
міндеттері қатынасындағы өзгерістер. Мемлекеттің негізгі ерекше белгілері, 
олардың басқа қоғамдағы ұйымдардан айырмашылығы. Мемлекеттің қызмет 
етуіне оның алдында тұрған міндеттер мен мемлекет мəнінің ықпалы.  
Мемлекет функциялары (қызметтері) ұғымының қалыптасуына деген əр 
түрлі көзқарастар. Мемлекет функцияларының жіктелуі: ішкі жəне сыртқы, 
тұрақты жəне уақытша, негізгі жəна негізгі емес. 

Қазіргі кезеңдегі мемлекет функцияларының даму эволюциясы. Адам 
құқықтарын қамтамасыз ету, кепілдік беру жəне қорғау функциясы – 
либералды-демократиялық мемлекеттің басты функциясы. Мемлекеттің 
экономикалық, əлеуметтік жəне қорғаушылық функцияларының жəне басқа 
да мемлекеттермен ынтымақтасуды күшейту функциясының жоғарылау рөлі. 

Мемлекет функцияларының жүзеге асырылуының құқықтық жəне 
ұйымдастырушылық нысандары. Мемлекет функцияларының мазмұны, 
əрекет ету объектілері жəне жүзеге асырылу əдістері. Мемлекет 
функциялары мен мемлекеттік органдардың функцияларының ара қатынасы. 

Қоғамның жаңару, нарықтық қатынасқа өту, əлемдік қауымдастыққа 
өту кезеңдерінде мемлекет функцияларының дамуы. Мемлекеттік биліктің 
егеменділігі – мемлекеттің саяси-юридикалық өзіндік сипаты  ретінде. 
Мемлекеттік билік əлеуметтік биліктің түрі ретінде, оның жүзеге асырылу 
тəсілдері мен нысандары. Құқық мемлекеттік билікті шектеу үшін тиімді 
тəсіл ретінде жəне оны соққыға ұшыратпау. Мемлекет бұқаралық-құқықтық 
қауым ретінде. Мемлекет жəне мемлекеттілік: шектері мен арақатынасы. 

Мемлекет механизмі (аппараты) түсінігі, оның құрылымдық 
қағидалары жəне қызмет ету қағидалары: биліктің бөлінуі, демократизм, 
интернационализм, кəсібилік, заңдылық, тұрғындардың мүдделерін жүзеге 
асыру. 

Мемлекеттік аппараттың кадрлары. Мемлекеттік қызмет институтының 
дамуы. Мемлекеттік қызметкерлердің саяси жəне əкімшілік болып бөлінуі, 
олардың мəртебелерінің айырмашылығы.  

Мемлекет механизмі (аппарат) құрылымы. Мемлекет органы, оның 
міндеттері, функциялары, құзыреті. Билік өкілеттігінің болуы – мемлекет 
органның ерекше белгісі. Мемлекет органдарының заң шығарушы, атқарушы 
жəне сот органдарына жіктелуі. Мемлекеттің жоғары жəне жергілікті 
органдары. Жалпы жəне арнайы құзыретті органдар.  

Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдар жүйесі: Президент, 
Парламент, Үкімет, Конституциялық Кеңес, Жоғары Сот, Прокуратура, 
министрліктер жəне ведомстволар, жергілікті мемлекеттік органдар, 
жергілікті өзін-өзі басқару органдары. 

Биліктің ұйымдастырушылық-мəжбүрлеуші құралдары (əскер, барлау, 
түрме) мемлекет механизмінің құрамдас бөлігі ретінде. Олардың заңға қатаң 
сəйкес қызмет етуі. 
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Тақырып 4. Мемлекет типологиясы. Мемлекет нысандары. 
Мемлекеттің мəнін жəне оның қоғамыдық тағайындалуын дұрыс түсіну 

үшін мемлекет типологиясының ғылыми маңызы. 
Осы кезеңде болған қоғамдық-экономикалық формация мен 

мемлекеттің өзара байланысының ажырамас қажеттілігі ретінде 
қарастырудан туындайтын мемлекет типологиясының формациялық 
негіздері. Мемлекет типологиясына деген мəдени жəне социомəдени 
факторларды (құндылық, діни, психологиялық, этнодіни, демографиялық 
жəне т.б.) ескере отырып, мемлекет типологиясының өркениеттік негіздерін 
зерттеудің табандық қаажеттілігі. 

Мемлекеттің  типологиясының формациялық жəне өркениеттік 
өлшемдерінің тиімді үйлесуі – қоғам өміріндегі оының рөлі мен 
маңыздылығын дұрыс түсіндіруге жəне өлшемді бағалауға деген жолы.  

Мемлекет нысаны түсінігі. Мемлекет нысанын мемлекет мəнімен 
салыстырғандағы мемлекет нысанының қатысты дербестігі. Мемлекет 
нысанын анықтайтын факторлар: экономикалық, саяси, тарихи, ұлттық, 
географиялық, климаттық, басшының жеке қасиеттері. 

Басқару нысаны.  Басқарудың монархиялық жəне республикалық 
нысандары, олардың  түрлері, ерекшеліктері жəне қоғам өміріндегі рөлі.  

Мемлекет құрылым нысаны. Унитарлы жəне федеративті мемлекеттер 
олардың ерекшеліктері. Ұлттық-этникалық белгілеріне негізделген 
федерациядан, территориалды-мемлекеттік қағидаға негізделіп құрылған 
федерацияның айырмашылығы. Аралас федерация. Федерацияның 
конфедерациядан айырмашылығы. Басқа да мемлекеттік жəне 
мемлекетаралық ұйымдар: қауымдар, достастықтар, империялар. 
Мемлекеттің əкімшілік-аумақтық бөліністері. 

Мемлекеттік-саяси режим жəне оның түрлері. Либералды-
демократиялық, авторитарлық жəне тоталитарлы режимдердің сипаты.  
 
Тақырып 5. Мемлекет, құқық, тұлға. Азаматтық қоғам жəне құқықтық 
мемлекет 

Мемлекеттің əлеуметтік тағайындалуындағы дуализм: мемлекет 
қоғамды басқару құралы жəне таптық дауды шешу құралы ретінде. 
Қоғамдағы үстем таптың немесе үстем əлеуметтік қабаттың мемлекетті 
біржақты таптық бағдарына көндіру ұмтылысы. Осындай ұмтылыстан баяу 
құтылу жəне либералды-демократиялық бағдарды орнықтыру – қоғамның 
алдыңғы қатарлы күшін қолдау арқылы қазіргі саяси-құқықтық дамудың ең 
маңызды тенденциясы. Ірі ресурстарды (ұйымдастырушылық, материалдық, 
қаржылық, адамдық) жəне мүмкіндіктерді (биліктік өкілеттікті пайдалану, 
мəжбүрлеу жəне т.б.) мемлекетте шоғырландыру, сонымен қатар, осыған 
байланысты қоғамның экономикалық, əлеуметтік жəне рухани процестеріне 
позитивті жəне негативті əсер ету қабілеті, қоғамның даму деңгейіне жəне 
оның бағытына белгілі көлемде ықпал ету. 
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Қазіргі замандағы саяси-құқықтық дамуының тенденцияның бірі 
ретінде жеке тұлғаның басымдылығының баяу бекуі. 

Азаматтылық институтының демократиялануы. Азаматтың құқықтары 
мен бостандықтары түсінігі. Азаматтың құқықтары мен бостандықтары жəне 
адам құқықтары мен бостандықтары арақатынасы. Мемлекет пен азаматтың 
өзара жауапкершілігі. Тұлғаның құқықтары мен бостандықтары бұзылған 
жағдайда, оның əлеуметтік жəне заңды қорғалуының бекітілуі.  Тұлғаның 
құқықтары мен бостандықтарын сақтаумен күресудегі халықаралық 
құқықтың күшеюі. 

Азаматтық қоғамның қалыптасуы – құқықтық мемлекеттің қалыптасуы 
мен дамуының əлеуметтік-экономикалық алғышарттары. Мемлекеттің 
қысымына қарсы тұру мүмкіндігі бар, азаматтық қоғамның институттары 
(партиялар, қоғамдық ұйымдар, тəуелсіз баспалар, қоғамдық пікір). 

Құқықтық мемлекетті құрудың объективтік қажеттілігі, оның негізгі 
сипаттамасы: мақсаттары, міндеттері, қызметтері, əлеуметтік тағайындау. 
Құқықтық мемлекеттің саяси, экономикалық жəне адамгершілік тұғыры.  

Этатистік мемлекеттен құқықтық мемлекеттің айырмашылығы. Адам 
құқығының қамтамасыз етілуі, қорғалуы – құқықтық мемлекеттегі саяси 
режимнің қасиеті. Құқық жəне бостандықтың нақтылығы, олардың кепілдігі 
жеке тұлғаның еркін жəне абыройлы өмір сүруіне жағдай жасау. Мемлекет 
пен жеке тұлғаның өзара жауапкершілігі. 

Құқық пен заңның бірлігі – құқықтық мемлекеттің нормативтік 
жүйесінің ерекшелігі. Заңдылық жəне əділеттілік, заңның үстемділігі, құқық 
қолдану жəне құқық қорғау қызметтерінің тиімділігі қағидаларын сақтау. 
Биліктің бөлінуі, тепе-теңдік жəне тежемелік механизмін қатаң қамтамасыз 
ету. Жемқорлықтан тəуелсіз объективті сот, «заңда тыйым салынбағанның 
барлығына рұқсат» қағидасын қамтамасыз ету. 

Қазақстанда құқықтық мемлекет жəне азаматтық қоғам қалыптасу 
жолдары.  
Тақырып 6. Құқықтың түсінігі, мəні жəне əлеуметтік тағайындалуы. 
Қоғамда құқықтың өзге əлеуметтік нормалармен өзара əрекеттесуі. 

Құқықтың өмір сүруінің экономикалық, саяси-əлеуметтік жəне 
идеологиялық себептері. Қоғамның дамуының белгілі кезеңіндегі пайда 
болған қажеттілік жалпы ереже бойынша күннен күнге қайталанып жатқан 
өндіріс, бөлу жəне айырбастау актілерін қамтитындығы туралы Ф. 
Энгельстің ойы. Еңбек жəне мүліктік қатынастарды нормативті реттеудің 
маңыздылығы, мемлекет механизмі қызметінің тəртібін нормативті бекіту, 
олардың құрылымдардың арасындағы міндеттерді бөлу, азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтарын қорғау кепілін бекіту, қылмыстылық жəне 
құқық бұзушылықпен күресу бағыттарын анықтау.  

Құқықтың қоғамдық қатынастарға ықпал етуінің реттеушілік мазмұны: 
бір азаматтың құқық өкілеттігін елестету, басқаларға міндетті жүктеу, құқық 
бұзушыларды жауапкершілікке тарту.  
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Құқық пен мемлекеттің байланысы. Субъективтік құқық жəне 
обьективтік құқық, олардың арақатынасы.  

Қоғамдағы əрекет етуші əлеуметтік нормалардың саналуандығы. 
Əлеуметтік нормалардың жіктелуі, олардың техникалық нормалардан 
айырмашылығы.  

Адамдардың мінез-құлқын реттеу үрдісінде құқықтық, моральдік, 
адамгершілік нормалардың өзара əрекеттену нысандары. Əдет ғұрыптар мен 
дəстүрлерінің ерекшеліктері, оларды тəжірибеде қолдану ортасымен, 
құқықтық нормалармен қатар қоюы. Саяси партиялар нормалары. Діни 
нормалардың əрекеттенуінің күшеюі. 

Қазіргі таңдағы құқық нормаларының гуманизм проблемалары.  
Тақырып 7. Құқық түсінушіліктің негізгі концепциялары. 

Қазіргі замандағы құқық түсінушілікке жалпы мінездеме: құқық 
түсінігіне жеке көзқарастары бар мектептердің көпшілігі. Құқықты түсінудің 
негізгі əдістері: психологиялық жəне əлеуметтік ( құқық нормалар жəне 
жиынтығы ретінде, құқық құқықтық сана ретінде, құқық құқықтық 
қатынастар ретінде). Əр құқық түсінушіліктің əрқайсысына бірен-саран 
мінездеме. 

 
Тақырып 8. Құқық нормалары жəне нысандары (қайнар көздері). 

Құқық нормасы – адамдардың тəртібінің ережесі, үлгісі, өлшемі, мінез-
құлық көлемі ретінде. Құқық нормасының белгілері – оның жалпыға 
міндеттілігі, əрекеттің көп қайталанбалылығы, мемлекеттің ықпал ету 
шарасымен қамтамасыз етілуі, өкілді-міндеттеуші сипаты. Жеке құқықтық 
ұйғарымдардан, сонымен қатар, мемлекеттік органдардың шақыру мен 
жолдаулардан құқықтық норманың айырмашылығы. Құқық нормасы мен 
НҚА баптарының арақатынасы. Диспозиция құқық нормасының негізгі бөлігі 
ретінде, санкция мен гипотезаның функционалдық тағайындалуы. Құқық 
нормасының түрлері. Құқық нормасының жіктелу өлшемдері: заңдық күші, 
адамдардың мінез-құлқына ықпал ету тəсілдері (міндеттеу, тыйым салу, 
рұқсат беру), реттеу пəні мен əдісі, əрекет ету аумағы. 

НҚА, оның белгілері жəне жеке-құқықтық актілерден (қолдану жəне 
талқылау актілерінен) айырмашылығы. 

НҚА түрлері, олардың əртүрлі өлшемдерге (заң күшу, оларды 
шығаратын субъектісі, əрекет ету аумағы жəне т.б. бойынша)  байланысты 
жіктелуі. НҚА иерархиясы. 

Мемлекеттің құқық жүйесінде заңның жетекші орны. Құқық жəне заң. 
Заңның үстемдігі. Заңның түрлері – негізгі, конституциялық, кодекстер жəне 
қарапайым. Заң шығармашылық актілері.  

Заңға бағынышты НҚА: Президент, Парламент, атқару билік, сот, 
жергілікті басқару органдарының актілері. Конституциялық Кеңестің 
актілері.  

Нормативтік актілерді жариялау жəне күшіне енгізу тəртібі. НҚА 
уақытта, кеңістікте жəне тұлға бойынша əрекет етуі.  
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Заң ғылымында құқықтың қайнар көздері түсінігі.  Құқықтың қайнар 
көздерінің түрлері жəне олардың арақатынасы.  Құқықтың қайнар көздерінің 
материалдық жəне заңи мағынасы. Құқықтық əдет-ғұрып, əдет-ғұрып 
құқығы. 

Прецедент англо-саксондық құқық жүйесі бар мемлекеттерде жəне 
кейбір басқа да мемлекеттерде құқықтың қайнар көзі ретінде. Соттық жəне 
əкімшілік прецеденттердіңе рекшеліктері. 

НҚА – қазіргі қазақстандық құқықтың негізгі қайнар көзі.  
Тақырып 9. Құқықтық жүйе, құқық жүйесі жəне заңнама жүйесі. Қазіргі 
замандағы құқықтық жүйелер. 

Қоғамның құқықтық жүйесі жəне оның элементтері. 
Құқық нормаларының құқықтық институттарға, салаларға жəне 

бағынышты салаларға бөліну негіздері. Құқықтық реттеудің пəні мен əдісіне 
сипаттама, сонымен қатар, қоғам өмірінің тиесілі аумағындағы құқықтық 
реттеуге деген мемлекеттің мүдделілігі. Құқық жүйесінің экономикалық, 
əлеуметтік, саяси жəне рухани қатынастарындағы негізділік. 

Материалдық жəне процессуалдық құқық саласы. Бұқаралық жəне жеке 
құқық. Ішкі мемлекеттік құқықтың жүйесі жəне оның халықаралық құқықпен 
арақатынасы. Ұлттық заңнама акті алдындағы халықаралық құқықтың 
үстемділігің баяу бекітілуі. Заңнаманың кешендік саласы. Құқық жүйесі мен 
заңнама жүйесінің ырғақтық динамизм айырмашылықтары. Құқықтық 
институттар мен субинституттарына, саласы мен бағынышты саласына 
жалпы сипаттама.  

Рене Давид «құқықтық отбасы» жəне қазіргі құқықтық жүйелер 
туралы. Континенталды, англосаксонды, дəстүрлі діни құқықтық жүйелерге 
сипаттама. Аралық құқықтық жүйелер (латиноамерикандық, скандинавиялық 
жəне т.б.) 
  
Тақырып 10. Құқық шығармашылық жəне нормативтік құқықтық 
актілерді жүйелеу. Заң техникасы. 

Құқық шығармашылық жəне оны негіздейтін факторлар. Құқық 
шығармашылық  жəне заң шығармашылық үрдісінің сатылары. Заң 
шығармашылықтың бастамасы, оның субъектілері, реттеу нысандары. Заң 
жобаларын дайындау, оны Парламентке енгізу  жəне талқылау. Заңдарды 
жəне басқа да мемлекеттің нормативтік-құқықтық актілерін қаббылдау жəне 
оларды жариялау. Құқық шығармашылықтың қағидалары: демократизм, 
заңдылық, кəсібилік, тұрғындардың мүдделерін ескеру.  

Заңнаманы жүйелеу түсінігі. Жүйелеудің түрлері. НҚА 
инкорпорацияның, кодификацияның, консолидацияның ерекшеліктері. 
Кодификация жəне консолидация актілері: кодекстер, заңнама негіздері, 
заңдар жинағы, ережелер, жарғылар.  

Заң техникасы түсінігі жəне белгілері. Заң техникасының түрлері. Заң 
техникасының нормативтік актілерді жүйелеуде жəне құқық шығармашлық 
сапасын қамтамасыз етудегі орны, оған қолданылатын терминдер мен 
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ұғымдар талаптары. Заңнаманы жүйелендірудің кейбір жұмыстарын 
электронды есепке алу (компьютерлендіру). 

 
Тақырып 11. Құқықты іске асыру жəне қолдану. Құқық нормаларына 
түсінік беру. 

Құқықты  іске асыру оның талаптарын өмірге əкелу. Құқықты  іске 
асыру нысандары (орындау, сақтау, пайдалану жəне құқықты қолдану, 
субъективтік құқықты жүзеге асыру жəне құқықтық қатынас субъектілерінің 
юридикалық міндеттерін орындау). Құқықпен тыйым салынған əрекеттерден 
ұстану. Құқыққа қарсы əрекеттердің алдын алу. Əр құқықтық норма 
əрекерінің қайталанбалығын есепке алу жəне оның соммалық нəтижесі. 
Құқықты іске асырудың юридикалық жəне фактілік сатылары. Құқықты  іске 
асыру мен құқықтық реттеудің арақатынасы. 

Құқықты дұрыс іске асырудың ұйымдастырушылық-юридикалық 
қамтамасыз етілуі. 

Құқық нормаларын  қолдану – құқықты іске асырудың ерекше нысаны. 
Кейбір өмірлік жағдайларға сəйкес, құқықтық нормаларды қолданатын 
субъектілер (мемлекеттік органдар, лауазымды тұлғалар). Құқық қолдану 
қызметі қажеттілігі туындайтын оқиға. 

Құқықтық нормаларды  қолданудың үдерісінің сатылары. Құқықтық 
норманы қолдануды қажет ететін істің нақты мəн жайын ашу, қолданатын 
норманың заңи қасиетін жəне растылығын тексеру, шешім қабылдау жəне 
оны рəсімдеу. Құқық нормаларын  қолдану актілері, олардың түрлері жəне 
ерекше белгілері. Құқық қолдану актілерінің негізділігін жəне заңдылығын 
қамтамасыз ету. Құқық қолдану актілерінің тиімділігі.  

Заңдарға жəне мемлекеттің басқа да НҚА түсінік беру – олардың 
талаптары мен ұйғарымдарын дұрыс қолдануда, орындауда жəне жүзеге 
асырудағы алғышарт ретінде. Түсінік беру нормативтік актілерінің 
юридикалық мазмұнын ұғындыру (логикалық, тарихи-филологиялық, 
жүйелік) ретінде. Түсінік беру талқыланатын актілерді түсіндіру (ресми жəне 
ресми емес; нормативтік жəне казуистикалық; аутентикалық; доктриналдық) 
ретінде. Түсінік беру нормативтік актілерді талқылау (сөзбе-сөз, 
таралымдық, шектеулі) ретінде.  

Құқықтағы ақтаңдақтар, оларды орнын толтыру тəсілдері. Құқық жəне 
заң аналогиясы (ұқсастық).  

 
Тақырып 12. Құқықтық сана жəне құқықтық мəдениет. 

Құқықтық сана қазіргі болмыстың бейнелену нысаны ретінде. 
Қоғамдық, таптық, топтық, жеке құқықтық сананың ерекшеліктері. 
Заңгерлердің кəсіби құқықтық санасы жəне қоғамның құқықтық мəдениетін 
көтерудегі оның алатын орны. 

Құқықтық сананың құрылымы: құқықтық идеология, əлеуметік-
құқықтық психология, олардың байланысы өзара ықпалы, олардың арасында 
қарама қайшылық пен алшақтықтың мүмкіндігі.  
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Құқық пен құқықтық сананың өзара əрекеттестігінің нысаны. Құқық 
шығармашылық, құқықты іске асыру қызметінде құқық бұзушылықтың 
алдын алу, құқыққа сай əрекет жəне іс қимылдарды таңдаудағы құқықтық 
сананың рөлі. Құқықтық сананың қалыптасуы мен дамуына құқықтық 
нормалар мен институттардың ықпалы.  

Қоғамның, социумның, жеке адамдардың құқықтық мəдениеті. 
Құқықтық мəдениет пен саяси мəдениеттің ара байланысы, олардың өзара 
əсері.  
 
Тақырып 13. Құқықтық қатынастар. 
Құқықтық қатынас қоғамдық байланыстың ерекше түрі ретінде. Құқықтық 
қатынасытң экономикалық, əлеуметтік-саяси жəне басқа да қатынастар. 
Құқықтық қатынас құқық нормасының талаптарын іске асыру тəсілі ретінде. 
Құқықтық қатынасты субъектілері, мазмұны жəне объектісі бойынша жіктеу. 

Құқықтық қатынастың субъектілері. Құқықсубъектілік, құқық 
қабілеттілік, əрекет қабілеттілік жəне деликтқабілеттілік. Құқықтық мəртебе. 
Азаматтар (шетелдіктер, азаматтығы жоқ тұлғалар), мемлекеттік органдар, 
қоғамдық ұйымдар құқықтық қатынас субъектілері ретінде. Жеке жəне заңды 
тұлғалар. Мемлекет құқықтық қатынастың ерекше субъектісі ретінде.  

Құқықтық қатынастың объектілері жəне олардың жіктелуі. 
Құқықтық қатынас тараптарының субъективтік құқықтары мен заңды 

міндеттері, оларды байланыстыратын қатынастар. Субъективтік құқық пен 
заңды міндеттердің мазмұны жəне құрылымы.  

Заңды дерек құқықтық қатынастың пайда болу, өзгеру, тоқтату 
негіздері ретінде. Заңды деректің түрлері. Оқиға жəне əрекет, олардың 
арасындағы айырмашылықтар.  

 
Тақырып 14. Құқыққа сай жүріс-тұрыс, құқық бұзушылық, заңды 
жауапкершілік. Заңдылықты құқықтық тəртіпті нығайту жолдары. 

Адамдардың əрекеттері мен қимылдарының құқықтық ұйғарымдарға 
сəйкестенуін қамтамасыз етудің заңды, əлеуметтік жəне психологиялық 
алғышарттары. Құқыққа сай мінез-құлық заңды нормалардың ұйғарымдарға 
сəйкес келетін мінез-құлық ретінде жəне оның мемлекет үшін пайдасы. 
Құқыққа сай мінез-құлықтың объективті жəне субъективті жақтары. Құқыққа 
сай əрекеттің түрлері. Азаматтардың құқықтық белсенділігі. Белсенді жəне 
бəсең құқыққа сай мінез-құлық. Құқыққа сай мінез-құлық ниеттері: құқықтық 
ұйғарымды дұрыс түсінуі, жауапкершіліктен қорқу, конформизм жəне 
маргиналдық адамға тəн қасиеті ретінде. 

Құқық бұзушылық құқыққа қарсы əрекет ретінде. Құқық 
бұзушылықтың заңдық құрамы (субъект, объект, субъективті жағы, 
объективті жағы). Құқық бұзушылықтың түрлері: қылмыс, əкімшілік жəне 
тəртіптік құқық бұзушылық, азаматтық құқық бұзушылық. Қылмыстың 
қоғамға қауіпті сипаты. Қылмыстық емес құқық бұзушылық зияны дəрежесі. 
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Заңды жауапкершіліктің белгілері жəне оның мемлекеттік мəжбүрлеу 
жəне қоғамдық-моральдық жауапкершілікпен арақатынасы. Қылмыстық, 
əкімшілік, азаматық-құқықтық жəне тəртіптік жауапкершіліктің 
ерекшеліктері. Заңды жауапкершілікке тартудың негіздері (құқыққа 
қайшылық, зиян, кінə жəне себепті байланыс) жəне одан босату. Заңды 
жауапкершілік жəне құқықтық санкциялар. Кінəсіздік презумпциясы. 

Заңдылық мемлекеттің жəне қоғам өмірінің құқықтық режимі ретінде. 
Заңдылықтың нормативтік негізі болып табылатын, заңдылық пен 
заңнаманың өзара байланысы. Заңдылық, демократия жəне тəртіп. 
Заңдылықтың юридикалық кепілі. Заңдылық, мақсаттылық, əділеттілік. 

Құқықтық нормаларды іске асыру нəтижесінде қалыптасқан қоғамдағы 
тəртіп, құқықтық тəртіп ретінде. Заңдылықтың талаптарын жүзеге асырудың 
логикалық салдары. Құқықтық тəртіп жəне қоғамдық тəртіп. Құқықтық 
тəртіптің заңдылықпен арақатынасы. 

Заңдылықты жəне құқықтық тəрттіпті сақтау қазіргі таңдағы қоғамның 
əлеуметтік экономикалық жəне рухани дамуының объективті талабы ретінде.  

 
Тақырып 15. Құқықтық реттеу механизмі. 

Құқықтық реттеу механизмінің түсінігі. Құқықтық реттеудің пəні жəне 
əдістері. Құқықтық реттеудің сатылары. Құқықтық реттеу механизмі 
элементтері. 

 
4. Семинар сабақтарының жоспарлары 

Тақырып 1. Мемлекет жəне құқық теориясының пəні мен əдісі. 
1. Мемлекет жəне құқық теориясының пəні.    
2. Мемлекет жəне құқық теориясындағы жалпы ғылыми жəне жеке ғылыми 
əдістер. 
3. Мемлекет жəне құқық теориясының функциялары. Мемлекет жəне құқық 
теориясы курсының жүйесі. 
4. Мемлекет жəне құқық теориясы мен негізгі гуманитарлық ғылымдардың 
өзара қатынасы. 
5. Мемлекеттік-құқықтық құбылыстарды зерттейтін ғылым жүйесіндегі 
мемлекет жəне құқық теориясының алатын орны.  
6. Отандық мемлекет жəне құқық теориясы жəне оның дамуы. 
 
Тақырып 2. Қоғамының саяси жүйесі жəне ондағы мемлекеттің орны. 
1. Мемлекет қоғамның саяси жүйесінің маңызды бөлігі ретінде.  
2. Саяси жəне мемлекеттік-құқықтық институттары, құрылымы, 
қатынастары; олардың қасиеттері мен белгілерін ажырату қажеттілігі. 
3. Қоғамның саяси жүйесінің құрылымы. 
4. Саяси партиялардың, қоғамдық ұйымдардың, жаппай қозғалыстардың 
саяси жүйедегі алатын орны, олардың мемлекетпен оның органдарымен 
өзара қатынасы. 
5. Мемлекетті басқаруға саяси партияның қатысу нысандары.  
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6. Қазіргі кезеңдегі ҚР-ның саяси жүйесінің эволоциясы. 
 

Тақырып 3. Мемлекет жəне құқықтың пайда болуы. Мемлекет 
функциялары. Мемлекеттік аппарат. 
1. Мемлекеттің пайда болуы туралы негізгі теориялар: патерналистік, 
теологиялық, келісім-шарттық, психологиялық, күштеу, диалектико-
материалдық жəне тағы басқалары. Мемлекеттің негізгі ерекше белгілері. 
2. Құқықтың пайда болуының жолдары жəне құқықтың пайда болуы туралы 
негізгі теориялар.  
3. Мемлекет функциялары жəне оның жіктелуі. Қазіргі кезеңдегі мемлекет 
функцияларының даму эволюциясы. 
4. Мемлекет функцияларының жүзеге асырылуының құқықтық жəне 
ұйымдастырушылық нысандары. 
5. Мемлекет механизмі (аппараты) түсінігі, оның құрылымдық қағидалары 
жəне қызмет ету қағидалары. Мемлекет органы, оның міндеттері, 
функциялары, құзыреті. 
6. Мемлекет органдарының заң шығарушы, атқарушы жəне сот органдарына 
жіктелуі. Мемлекеттің жоғары жəне жергілікті органдары. Жалпы жəне 
арнайы құзыретті органдар.  
7. ҚР мемлекеттік қызмет институтының дамуы жəне оның ерекшеліктері. 
8. ҚР-ның мемлекет органдар жүйесі. 
 
Тақырып 4. Мемлекет жəне құқықтың мəні жəне типтері. Мемлекет 
нысаны. 
1. Мемлекет жəне құқықтың мəні жəне оның эволюциясы.  
2. Мемлекеттің мəнін жəне оның қоғамдық тағайындалуын дұрыс түсіну 
үшін мемлекет типологиясының ғылыми маңызы. 
3. Мемлекет жəне құқықтың формациялық жəне өркениеттік тəсіл бойынша 
типтері.  
4. Мемлекет нысаны түсінігі. Мемлекет нысанын мемлекет мəнімен 
салыстырғандағы мемлекет нысанының қатысты дербестігі.  
5. Мемлекет нысанын анықтайтын факторлар.      
6. Басқару нысаны, монархия жəне республикалық басқару нысандары, 
олардың  түрлері мен белгілері. 
7. Мемлекеттің құрылым нысаны. Унитарлы, федеративті жəне 
конфедеративті мемлекеттер, олардың белгілері мен түрлері.  
8. Саяси (мемлекеттік) режим жəне оның түрлері.  
9. Қазақстан Республикасы мемлекеті нысанының сипаттамасы. 

 
Тақырып 5. Құқықтық мемлекет.  
1. Мемлекеттің əлеуметтік тағайындалуындағы дуализм: мемлекет қоғамды 
басқару құралы жəне таптық дауды шешу құралы ретінде.  
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2. Азаматтық қоғамның қалыптасуы – құқықтық мемлекеттің қалыптасуы 
мен дамуының əлеуметтік-экономикалық алғышарттары. Азаматтық 
қоғамның институттары. 
3 Құқықтық мемлекетті құрудың объективтік қажеттілігі, оның негізгі 
сипаттамасы: мақсаттары, міндеттері, қызметтері, əлеуметтік тағайындау. 
4. Этатистік мемлекеттен құқықтық мемлекеттің айырмашылығы.  
5. Құқықтық мемлекеттің белгілері мен қағидалары.  
6. Қазақстанда құқықтық мемлекет жəне азаматтық қоғам қалыптасу 
жолында.  

 
Тақырып 6. Құқықтың мəні.   
1. Құқықтың өмір сүруінің экономикалық, саяси-əлеуметтік жəне 
идеологиялық себептері. 
2. Құқықтың қоғамдық қатынастарға ықпал етуінің реттеушілік мазмұны: бір 
азаматтың құқық өкілеттігін елестету, басқаларға міндетті жүктеу, құқық 
бұзушыларды жауапкершілікке тарту.  
3. Құқық пен мемлекеттің байланысы. Субъективтік құқық жəне обьективтік 
құқық, олардың арақатынасы.  
4. Қоғамдағы əрекет етуші əлеуметтік нормалардың саналуандығы. 
Əлеуметтік нормалардың жіктелуі, олардың техникалық нормалардан 
айырмашылығы.  
5. Адамдардың мінез-құлқын реттеу үрдісінде құқықтық, моральдік, 
адамгершілік нормалардың өзара əрекеттену нысандары. Əдет ғұрыптар мен 
дəстүрлерінің ерекшеліктері. Саяси партиялар нормалары. Діни нормалар 
əрекеттенуінің күшеюі. 
6. Қазіргі таңдағы құқық нормаларының гуманизм проблемалары.  

 
Тақырып 7. Құқық нормасы. Құқықтың қайнар көздері. 
1. Құқық нормасының түсінігі жəне белгілері. 
2. Құқық нормасы мен НҚА баптарының арақатынасы. 
3. Құқық нормасының құрылымы: диспозиция, гипотеза, санкция жəне оның 
түрлері. 
4. Құқық нормасының түрлері. Құқық нормасының жіктелу өлшемдері. 
5. Заң ғылымында құқықтың қайнар көздері түсінігі жəне оның түрлері  
6. НҚА түрлері, олардың əртүрлі өлшемдерге байланысты жіктелуі. НҚА 
иерархиясы. 
7. НҚА – қазіргі қазақстандық құқықтың негізгі қайнар көзі. 
 
Тақырып 8. Құқық жүйесі.  
1. Қоғамның құқықтық жүйесі жəне оның элементтері. 
2. Құқық нормаларының құқықтық институттарға, салаларға жəне 
бағынышты салаларға бөліну негіздері.  
3. Құқықтық реттеудің пəні мен əдісіне сипаттама.  
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4. Материалдық жəне процессуалдық құқық саласы. Бұқаралық жəне жеке 
құқық. Ішкі мемлекеттік құқықтың жүйесі жəне оның халықаралық құқықпен 
арақатынасы.  
5. Заңнаманың кешендік саласы.  
6. Құқықтық институттар мен субинституттарына, саласы мен бағынышты 
саласына жалпы сипаттама.  
 
Тақырып 9. Құқық шығармашылық.  Заңнаманы жүйелендіру.  
1. Құқық шығармашылық жəне оны негіздейтін факторлар.  
2. Құқық шығармашылық  жəне заң шығармашылық үрдісінің сатылары.  
3. Құқық шығармашылықтың қағидалары: демократизм, заңдылық, кəсібилік, 
тұрғындардың мүдделерін ескеру.  
4. Заңнаманы жүйелеу түсінігі. Жүйелеудің түрлері. Инкорпорация, 
кодификация, консолидация. 
5. Заң техникасы түсінігі жəне белгілері. Заң техникасының түрлері.  
6. Заң техникасының нормативтік актілерді жүйелеуде жəне құқық 
шығармашлық сапасын қамтамасыз етудегі орны, оған қолданылатын 
терминдер мен ұғымдар талаптары. 

 
Тақырып 10. Құқықты іске асыру жəне оның нысандары. Құқықтық 
актіге түсінік беру. Құқықтағы ақтаңдақтар. 
1. Құқықты  іске асыру оның талаптарын өмірге əкелу. 
2. Құқықты  іске асыру нысандары: орындау, сақтау, пайдалану жəне 
құқықты қолдану.  
3. Құқықты  іске асыру мен құқықтық реттеудің арақатынасы. 
4. Құқық нормаларын  қолдану – құқықты іске асырудың күрделі нысаны.  
5. Құқық нормаларын  қолдану актілері, олардың түрлері жəне ерекше 
белгілері.  
6. Заңдарға жəне мемлекеттің басқа да НҚА түсінік беру. 
7. Құқық нормаларына түсінік беру əдістері (логикалық, тарихи-
филологиялық, жүйелік) мен түрлері (ресми, ресми емес; нормативтік, 
казуистикалық, аутентикалық, доктриналдық; сөзбе-сөз, таралымдық, 
шектеулі). 
8. Құқықтағы ақтаңдақтар, оларды орнын толтыру тəсілдері. Құқық жəне заң 
аналогиясы (ұқсастық). 

 
Тақырып 11. Құқықтық сана жəне құқықтық мəдениет. 
1. Құқықтық сананың түсінігі.   
2. Қоғамдық, таптық, топтық, жеке құқықтық сананың ерекшеліктері. 
Заңгерлердің кəсіби құқықтық санасы жəне қоғамның құқықтық мəдениетін 
көтерудегі оның алатын орны. 
3. Құқықтық сананың құрылымы: құқықтық идеология, əлеуметік-құқықтық 
психология.  
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4. Құқық пен құқықтық сананың өзара əрекеттестігінің нысаны. Құқық 
шығармашылық, құқықты іске асыру қызметінде құқық бұзушылықтың 
алдын алу, құқыққа сай əрекет жəне іс қимылдарды таңдаудағы құқықтық 
сананың рөлі. 
5. Құқықтық сананың қалыптасуы мен дамуына құқықтық нормалар мен 
институттардың ықпалы.  
6. Қоғамның, социумның, жеке адамдардың құқықтық мəдениеті. 
7.  Құқықтық мəдениет пен саяси мəдениеттің ара байланысы, олардың өзара 
əсері.  

 
Тақырып 12. Құқықтық қатынастар. 
1. Құқықтық қатынас қоғамдық байланыстың ерекше түрі ретінде.  
2. Құқықтық қатынастың субъектілері, мазмұны жəне объектісі бойынша 
жіктеу. 
3. Құқықтық қатынастың субъектілері. Құқықсубъектілік, құқық қабілеттілік, 
əрекет қабілеттілік жəне деликтқабілеттілік. Құқықтық мəртебе. Жеке жəне 
заңды тұлғалар, олардың түрлері.  
4. Мемлекет құқықтық қатынастың ерекше субъектісі ретінде.  
5. Құқықтық қатынастың объектілері жəне олардың жіктелуі. 
6. Құқықтық қатынас тараптарының субъективтік құқықтары мен заңды 
міндеттері, оларды байланыстыратын қатынастар. Субъективтік құқық пен 
заңды міндеттердің мазмұны жəне құрылымы.  
7.Заңды дерек құқықтық қатынасытың пайда болу, өзгеру, тоқтату негіздері 
ретінде. Заңды деректің түрлері. Оқиға жəне əрекет, олардың арасындағы 
айырмашылықтар.  

 
Тақырып 13. Құқық жəне мінез-құлық. Құқық бұзушылық жəне заңды 
жауапкершілік. 1. Құқыққа сай мінез-құлық заңды нормалардың 
ұйғарымдарға сəйкес келетін мінез-құлық ретінде жəне оның мемлекет үшін 
пайдасы.  
2. Құқыққа сай мінез-құлықтың объективті жəне субъективті жақтары.  
3. Құқыққа сай əрекеттің түрлері. Құқыққа сай мінез-құлық ниеттері. 
4. Құқық бұзушылық құқыққа қарсы əрекет ретінде.  
5. Құқық бұзушылықтың заңдық құрамы (субъект, объект, субъективті жағы, 
объективті жағы) 
6. Құқық бұзушылықтың түрлері: қылмыс, əкімшілік жəне тəртіптік құқық 
бұзушылық, азаматтық құқық бұзушылық. 
7.Заңды жауапкершіліктің түсінігі жəне оның белгілері.  
8.Заңды жауапкершіліктің қағидалары жəне оның түрлері (қылмыстық, 
əкімшілік, тəртіптік жəне азаматтық-құқықтық).  
 
Тақырып 14. Заңдылық жəне құқықтық тəртіп. 
1. Заңдылықтың юридикалық кепілі. Заңдылық, мақсаттылық, əділеттілік.  
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2. Құқықтық тəртіп жəне қоғамдық тəртіп. Құқықтық тəртіптің заңдылықпен 
арақатынасы. 
3. Заңдылықты жəне құқықтық тəрттіпті сақтау қазіргі таңдағы қоғамның 
əлеуметтік экономикалық жəне рухани дамуының объективті талабы ретінде.  
 
Тақырып 15. Құқық жəне тұлға. 
1. Қазіргі замандағы саяси-құқықтық дамуының тенденцияның бірі ретінде 
жеке тұлғаның басымдылығының баяу бекуі. 
2. Азаматтылық институтының демократиялануы. Азаматтың құқықтары мен 
бостандықтары түсінігі.  
3. Азаматтың құқықтары мен бостандықтары жəне адам құқықтары мен 
бостандықтары арақатынасы.  
4. Мемлекет пен азаматтың өзара жауапкершілігі.  
5. Тұлғаның құқықтары мен бостандықтарын сақтаумен күресудегі 
халықаралық құқықтың күшеюі. 

 
. 

5. СОӨЖ  тапсырмалары 

№ СОӨЖ тақырыптардың аттары жəне 
тапсырмаларының мазмұны 

Бақылау  
формасы 

1  
 

Мемлекет жəне құқық теориясы ғылым жəне оқу 
пəні ретінде. Мемлекет жəне құқық теориясының 
пəні мен əдістері. Мемлекет жəне құқық теориясы 
заң ғылымдары жүйесінде. 

Конспект жасау 

2  
 

Қоғам жəне мемлекет. Қоғамының саяси 
жүйесіндегі мемлекет. 

Реферат жазу 
 

3  
 

Мемлекет түсінігі, мəні, функциялары. 
Мемлекеттік билік жəне мемлекет механизмі. 

Кесте жасау 
 

4 Мемлекет типологиясы. Мемлекет нысандары. Конспект жазу 
5 Мемлекет, құқық, тұлға. Азаматтық қоғам жəне 

құқықтық мемлекет. 
Кесте жасау 

 
6 Құқықтың түсінігі, мəні жəне əлеуметтік 

тағайындалуы. Қоғамда құқықтың өзге əлеуметтік 
нормалармен өзара əрекеттесуі. 

Реферат 

7 Құқық түсінушіліктің негізгі концепциялары. Реферат 
8 Құқық нормалары жəне нысандары (қайнар 

көздері). 
Конспект жасау 

9 Құқықтық жүйе, құқық жүйесі жəне заңнама 
жүйесі. Қазіргі замандағы құқықтық жүйелер. 

Жазбаша 

10 Құқық шығармашылық жəне нормативтік 
құқықтық актілерді жүйелеу. Заң техникасы. 

Конспект жасау 

11 Құқықты іске асыру жəне қолдану. Құқық 
нормаларына түсінік беру. 

Акт жобасын 
жасап өткізу 
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12 Құқықтық сана жəне құқықтық мəдениет. Кесте жасау 

 
13 Құқықтық қатынастар. глоссарий 
14 Құқыққа сай жүріс-тұрыс, құқық бұзушылық, 

заңды жауапкершілік. Заңдылықты құқықтық 
тəртіпті нығайту жолдары. 

глоссарий 

15 Құқықтық реттеу механизмі. реферат 
 

6. СӨЖ  тапсырмалары 

№ СӨЖ тақырыптардың аттары жəне 
тапсырмаларының мазмұны 

Бақылау  
формасы 

1  
 

«Мемлекет түсінігі жəне белгілері» 
«Мемлекеттің пайда болуы жəне тарихи дамуы» 
«Мемлекет жəне құқықтың пайда болуының 
негізгі теориялары» 

Реферат жазу 

2 «Мемлекет механизмі» 
«Қазіргі мемлекеттердің функциялары» 

Реферат жазу 

3 «Саяси-құқықтық режим мемлекет нысанының 
құрамдас бөлігі ретінде» 

Реферат жазу 

4 «Құқықтық мемлекет жəне оның Қазақстан 
Республикасында қалыптасу тəжірибесі» 

Реферат жазу 

5 «Құқық: түсінігі, мəні, қағидалары» Реферат жазу 
6 «Құқықтың қайнар көздері» Реферат жазу 
7 «Құқық нормасы əлеуметтік нормалар жүйесінде» Реферат жазу 
8 «Қазіргі қоғамдағы құқықтық қатынастар» 

«Құқық нормасы жəне құқықтық қатынас» 
Реферат жазу 

9 «Құқық жүйесі» Реферат жазу 
10 «Құқыққа түсінік беру жəне олардың түрлері» Реферат жазу 
11 «Құқықты іске асырудың нысандыр» Реферат жазу 
12 «Құқықтық сана жəне құқықтық мəдениет. 

Құқықтық нигилизм» 
«Құқықтық сана жəне қоғамдық қатынастың 
дамуындағы оның рөлі» 

Реферат жазу 

13 «Заңгердің кəсіби құқықтық санасы» Реферат жазу 
14 «Құқық жəне жеке тұлға» Реферат жазу 
15 «Адам құқықтары жəне оларды қамсыздандыру 

əдістері» 
Реферат жазу 

 
Оқу - əдістемелік материалдары 

ҚР Нормативтік-құқықтық актілері 
1. ҚР 1995 жылдың 30 тамызында қабылданған Конституциясы 
(02.02.2011 ж. жағдайына толықтырулар мен өзгерістермен) 
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2. Қазақстан Республикасының Президенті туралы ҚР 1995 жылғы 25 
желтоқсандағы № 2733 Конституциялық Заңы; 

3. Қазақстан Республикасының Парламенті жəне оның депутаттарының 
мəртебесі туралы  ҚР 1995 жылғы 16 қазан № 2529 Конституциялық 
Заңы; 

4. Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы ҚР 1995 жылғы 18 
желтоқсандағы № 2688 Конституциялық Заңы; 

5. ҚР Сот жүйесі жəне судьялардың мəртебесі туралы. ҚР 2000 жылғы 25 
желтоқсандағы №132-11 конституциялық Заңы. 

6. Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілер туралы 
1998 жылғы 24 наурыздағы Заңы. 

 
Негізгі əдебиет: 

1. Ағдарбеков Т.А. Құқық жəне мемлекет теориясы: - Қарағанды: 
Болашақ-Баспа, 2002. 

2. Зиманов С.З. Қазақтың ата заңдары - Древний мир права казахов, т. 2, 
Алматы, 2003. 

3. Конституция Республики Казахстан. Научно-практический 
комментарий / отв.ред. Баймаханов М.Т. -  Алматы, 2010.  

4. Алексеев С.С. Государство и право: учеб.пос., - М., 2008. 
5. Нерсесянц В.С. Теория права и государства: краткий учеб. Курс., - М., 

2007. 
6. Марченко М.Н. Теория государства иправа: учебник. – М., 2012. 
7. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: ред. В.Г. Стрекозова. – 5-е 

изд. – М., 2011. 
8. Сапарғалиев Ғ., Ибраева А.С. Мемлекет жəне құқық теориясы. Оқулық. 

- Астана: Фолиант, 2007.  
9. Өзбекұлы С., Қопабаев Ө. Мемлекет жəне құқық теориясы. - Алматы, 

2006. 
10. Матузов Н.И., Малько А.В. Мемлекет жəне құқық теориясы / Оқулық 

орыс тілінен қазақшаға аударған: Б.Ө. Алтынбасов. – Алматы, 2013.  
11. Жоламан Қ.Д., Мұқтарова А.К., Тəуекелев А.Н. Мемлекет жəне құқық 

теориясы. Астана, 2001. 
12. Өміржанов Е.Т. Мемлекет жəне құқық теориясы.  – Алматы, Жеті 

Жарғы, 2015. 
13. Протасов В.Н. Лекции по общей теории права и государства. – М., 

2010. 
14. Габитов Г.Х. Философия права: учеб.пос. – Алматы, 2009. 

 
Ғылыми əдебиеттер:  

1. Зиманов С.З. Казахский суд биев – уникальная судебная система: 
научное издание. – Алматы, 2008. 

2. Зиманов С.З. Парламент Казахстана в трудные годы провозглашения 
независимости. – Алматы, 2011. 
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3. Баймаханов М.Т. Влияние конституции на соотношение 
международного и национального права // Право Европейского союза. - 
Алматы: АЮ-ВШП "Адилет". Фонд "Сорос - Казахстан", 2002. 

4. Бусурманов Ж.Д. Евразийская концепция прав человека. Монография. 
– Алматы, 2005. 

5. Абайдельдинов Е.М. Соотношение международного и национального 
права РК (проблемы становления приоритетности). - Алматы: Казак 
университети, 2002. 

6. Лукашева Е.А. Человек, право, цивилизация: нормативно-ценностное 
измерение. – М., 2009. 

7. Малько А.В. Теория правовой политики: монография. – М., 2012. 
8. Тлембаева Ж.У. Система законодательства Республики Казахстан: 

Проблемы теории и практики: монография / Под ред. М.Т. 
Баймаханова. – Астана, 2012. 

9. Права человека: Учебное пособие. – Алматы, 2002. 
10. Алексеев С.С. Собрание сочинений в 10-и т. Т.4. Линия права. 

Концепция: Сочинения 1990-х 2009 годов: науч.изд. – М., 2010. 
11. Алексеев С.С. Собрание сочинений в 10-и т. Т.3. Проблемы теории  

права: курс лекций. - М., 2010. 
12. Алексеев С.С. Собрание сочинений в 10-и т. Т.6. Восхождение к праву: 

науч.изд.  – М., 2010. 
13. Құқықтық саясат тұжырымдамасы шеңберінде Қазақстанда құқықтық 

мəдениетті қалыптастыру проблемалары мен болашағы: РКМ (2010 
жыл 13 желтоқсан). – астана, 2010. 

 
Қосымша əдебиет:  

1. Қазақстан - 2030 Барлық Қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, 
қауіпсіздігі жəне əл-ауқатының артуы. Ел Президентінің Қазақстан 
халқына Жолдауы. 1998. 

2. Баймаханов  М.Т.  и др. Взаимодействие правового сознания с моралью 
и нравственностью в обществе переходного периода. – Алматы, Жеті 
Жарғы, 1995.   

3. Булгакова Д.А. Мемлекет жəне құқық теориясы. Оқу құралы. – 
Алматы: Заң əдебиеті, 2010 

4. Өміржанов Е.Т. Мемлекет жəне құқық теориясы. Практикум.   – 
Алматы, 2014. 

5. Қасымбек А.О. Мемлекет пен құқық теориясы пəнінен тест сұрақтары, 
оқу-əдістемелік құралы. – Алматы, 2006.  

6. Ибраева А.С. Правовая культура и права: проблемы теории и практики. 
– Алматы, 2002. 

7. Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации. – М., 
2009. 

8. Малько А.В. Теория государства и права в схемах, определениях и 
комментариях - Учебное пособие – 2007 
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9. Сапаргалиев Г.С., Мухамеджанов Э.Б., Жанузакова Л.Т., Сакиева Р.С. 
Правовые проблемы унитаризма в Республике Казахстан. - Алматы, 
2000. 

10. Подопригора Р.А. Государство и релегиозные организации 
(административно-правовые вопросы).  – Алматы, 2002. 

11. Власенко Н.А. Теория государства и права. - Учебное пособие - 2011. 
12. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник.-  М., 2012 

 
Интернет-ресурстар 

1. Анықтамалық жүйе «Əділет.заң.kz» - http://adilet.zan.kz/ 
2. ҚР Президенті - www.prezident.kz. 
3. ҚР Парламенті  - www.parlam.kz. 
4. ҚР Үкіметі  - www.government.kz. 
5. ҚР Орталық сайлау комиссиясы  - www.election.kz 
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