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Түсініктеме хат 
 

             1. Пәннің қысқаша сипаттамасы. Мемлекеттік стандартқа сәйкес мамандық 

бойынша пәнді оқытудың нәтижесі 050301 заңтану мамандығының студенттеріне міндетті: 3 

кредит 1 курс 2-ші семестрда оқытылады.  

Әкімшілік құқық мемлекетгің құқықтык циклдің алдыңғы катарлы құқық салалары 

мен ғылымдарының бірі болып табылады. Бұл ӛз алдына окытушыларға пәннің аса маңызды 

бӛлімдерін жүйелі әрі теренірек окытуда жауапты міндет жүктейді. 

Оқу тәртібінің  мазмұны: әкімшілік құқықтың ұғымдары мен институттарын, аткару 

билігінің жүзеге асырылу механизмін оқыту; әкімшілік құқықтың субъектілерінің құқықтык 

мәртебесін, әкімшілік қызметтің нысандары мен әдістерін, мемлекеттік баскарудағы 

жауапкершілікті қарастыру; сонымен бірге әкімшілік іс, мемлекеттік басқарудағы заңдылык 

пен тәртіпті камтамасыз ету, мемлекеттік басқарудың салалары мен аумақтарындағы (немесе 

кеңістіктеріндегі, шенберіндегі) әкімшілік құқықтық реттеудің сараптамасы. 

Пәннің мақсаты: Болашақ заңгер іс жүзінде білімді әрі білікті маман болып шығу 

үшін құқық салаларын жеке-жеке қарастырып шығу керек. Сол себептен де, әкімшілік 

құқықты терең, жан-жақты біліп шығу үшін арнайы пән ретінде қарастырамыз. Білімгер 

болашақта заңгер болып шығу үшін басқа құқық салаларымен қатар әкімшілік құқықты да 

терең игеруі қажет. Ол әкімшілік-құқықтық актілерді қолдану, оған бағыну, әкімшілік іс 

жүргізу ерекшеліктерін оқып игеруге міндетті. 

Пәннің міндеттері: ҚР-ның Әкімшілік құқығының мәні мен мазмұнын ашып кӛрсету; 

білімгерлерді ҚР-ның атқарушы билік органдарының ұйымдастырылу және қалыптасу 

ерекшеліктерімен таныстыру; жеке және заңды тұлғалардың, мемлекетік органдар мен 

лауазымды тұлғалардың құқықтық мәртебесін анықтап, олардың заң жүзіндегі рӛлін 

ұғындыру; әкімшілік іс жүргізудің сатылары мен олардың ерекшеліктерімен таныстыру; 

мемлекеттік басқару жүйесіндегі мәжбүрлеу және сендіру әдістерінің ерекшеліктерін 

кӛрсету; әкімшілік құқық бұзушылықтың түсінігін, әкімшілік жазаның түсінігі мен түрлерін, 

оны жасаған жеке және заңды тұлғалардың кінәсін анықтау; жаза тағайындаудағы 

жеңілдететін мән-жайларды кӛрсету және т.б. осы пәнге қатысты мәселелерді ашып кӛрсету. 

Әкімшілік құқық мемлекет және құқық теориясы, конституциялық құқық, қаржы 

құқығы, қылмыстык құқық, кеден құқығы сияқты пәндерімен тығыз байланысты екендігін 

айтып кеткен жӛн. Бұл байланыс Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы пәнінің 

ерекшелігімен аныкталады. Аталған түсінігін меңгеру барысында мемлекет және құқық 

теориясының кӛптеген сипаттарын меңгеру кажет; әкімшілік құқықтың субьектілерінің 

құқықтык жағдайын зерттеу кезінде, ең алдымен, конституциялык нормаларды зерттеу 

керек; басқарудағы жауапкершілік туралы тақырыптарды қарастыру барысында қылмыстк 

құқық курсының тиісті ережелерін анализдеу кажет; кеден ісі саласында басқаруды 

үйымдастыруды зерттеу кезінде кеден құқығы курсының тиісті ережелерін білу кажет. 

Осыған сәйкес студенттер негізгі ұғымдар мен әкімшілік құқықтың институты 

бойынша теориялык біліммен жабдыкталуға, оларды игеруге тиіс және алынған білімдерді 

дүрыс колдануды, әкімшілік құқықтык нормативтік түпнүскаларын оқуда тиісті бағыт-бағдар 

жасауды білуі кажет. 

Студент оку дәрістерімен катар, ҚР заңнамасын, монограиялык әдебиеттерді білуге 

тиіс. Оку материалын тестік меңгерудін кӛрсеткіші болып әкімшілік құқықтык 

катынастардыан туындайтын мәселелерді саралау кезінде ӛздігінен логикалық корытынды 

шығару табылады. Берілген пәндерді оқытудың қажеттілігі қамтылған бӛлімдері 

(тақырыптары) кӛрсетілген. 

Зерттеу әдістері: 

Пәнді оқу барысында педагогикалық-құқықтық, дидактикалық құралдар мен әдістерді 

қолданады. Оларға келесілер жатады: проблемалық мәселені одан әрі талқылай отырып, 
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оның ішінде шағын топтарда қоюды болжайтын пікірталас әдісі; сот процестерін жүргізудің 

қазіргі заманғы үлгілеріне негізделген ойын сот және тӛрелік процестерін жүргізу әдісі; 

студенттің ғылыми қызметпен айналысу қабілетін қалыптастыруға бағытталған эссе немесе 

ғылыми жобаларды ұсыну әдісі; сабақ кезінде топты тиімді басқару арқылы дәрістік сабақ 

тақырыбын бекіту мақсатында қолданылатын модерация түріндегі әдіс, барлық студенттерді 

білім беру процесіне барынша толық тарту, сабақ барысында білім алушылардың жоғары 

танымдық белсенділігін қолдау; мультимедиялық интерактивті жаттығуларды құру әдісі 

және студенттерге жоғары білікті мамандардың қалыптасуына кӛмектесетін "интеллект-

карта" құру әдісі. 

 
2. Пререквизиттер 
Аталған пәнді меңгеру үшін Қазақстан тарихы, Қоғамтану, Жалпы тарих, мемлекет 

және құқық теориясы мен тарихы, Конституциялық құқық пәннің (пәндердің) меңгеру 

барысында игерілген білім мен дағдылар қажет. 

Постреквизиттер 

Аталған пәнді меңгеру барысында игерілген білім мен дағдылар келесі пәндерді 

меңгеруге қажет болып табылады конституциялық құқық, әкімшілік құқық, қылмыстық 

құқық және т.б. салалық және қолданбалы заң ғылымдары.  

 

3. Оқу жоспарынан кӛшірме 

Курс__1________ 

Семестр__2_____________ 

Кредит саны___3___________ 

 

Сабақ түрі Жалпы сағат саны 

Дәріс 30 

Тәжірибелік сабақ 15 

Семинар сабақ   

Лабораториялық сабақ  

Студиялық сабақ  

БӚЖ 90 

Барлығы 135 

 
 

МОДУЛЬДЕР БОЙЫНША ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ  

 (академиялық сағатта) 

№ 

апталар 

Модульдің және бағдарламалық материалдардың атауы Сағат саны 

1-5 Модуль 1. Модуль атауы 1-5 

Дәрістер 1  

1.1 Сабақ тақырыбы. Әкімшілік құқықтың пәні мен әдістері 

1. Әкімшілік құқықпен реттелетін қоғамдық қатынастар тобы. Әкімшілік құқықпен 

реттелетін қоғамдық қатынастар түрлері. Әкімшілік құқықпен реттелетін қоғамдық 

қатынастарды жіктеудегі жаңаша кӛзқарастар. 

2. Әкімшілік құқықтың әдісі. Құқықтық реттеу әдісінің жалпы сипаттамасы. 

Мемлекеттік бақару аясында қоғамдық қатынастарды әкімшілік-құқықтық реттеудің 

ерекшеліктері. 

3. Әкімшілік-құқықтық нормалар, олардың түсінігі, қүрылымы. Әкімшілік-құқықтық 

нормалар қүрылымының ерекшеліктері. Әкімшілік-құқықтық нормалардың түрлері. 

Әкімшілік-құқықтық нормаларды жүзеге асыру. Әкімшілік құқықтың нормаларды 

қолданудың түсінігі. 
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Оқытудың формалары мен әдістері: аудиториямен кері байланыс элементтерін 

қолдана отырып материалды еркін баяндау. 

Дәрістер 2. Сабақ тақырыбы. Азаматтардың әкімшілік-құқықтық мәртебесі 
1. Азаматтардың әкімшілік-құқықтық мәртебесінің негіздері және оның элементтері. 

Азаматтардың әкімшілік-құқықтық мәртебесі. Мемлекеттік басқару аясында азамат 

мәртебесінің нормативтік-құқықтық реттелу негіздерінің сипаттамасы. Әкімшілік 

құқыққабілеттілік және әрекетқабілеттілік. 

2. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі азаматтардың құқықтары мен міндеттері. 

Азаматтардың конституциялық құқықтары мен міндеттері. Мемлекетті басқару 

аясында азаматтардың ӛзге де құқықтары мен міндеттері. Азаматтардың жалпы және 

арнайы әкімшілік құқықтық мәртебесі. 

3. Азаматтардың құқықтарының әкімшілік-құқықтық мәртебелерінің 

кепілдіктері мен олардың түрлері. Азаматтардың құқықтарын, бостандықтары мен 

міндеттерін қамтамасыз ету, қорғаудағы атқарушы органдардың рӛлі мен маңызы. 

 

Оқытудың формалары мен әдістері: аудиториямен кері байланыс элементтерін 

қолдана отырып материалды еркін баяндау. 

2 

 Дәрістер 3. Сабақ тақырыбы. Атқарушы билік органдарының әкімшілік 

құқықтық мәртебесі. 

1. Атқарушы билік органдарының түсінігі мен құқықтық мәртебесі. Атқарушы билік 

органдары туралы заңнама. «Атқарушы билік органы» мен «мемлекеттік үйым» 

түсініктерінің ӛзара қатынасы. Атқару билік органдарының басқа мемлекеттік 

органдардан айырмашылығы. 

2. Атқарушы билік органдарының түрлері. Орталық және жергілікті атқарушы билік 

органдары. Атқарушы билік органдары жүйесінің қүрылу қағидалары. 

3. Атқарушы билік аясында Қазақстан Республикасы Президентінің ӛкілеттіліктерінің 

жалпы мінездемесі. Орталық атқарушы биліктің органдарына қатысты Қазақстан 

Республикасы Президентінің ӛкілеттіктері. Жергілікті атқарушы билік органдарына 

қатысты Қазақстан Республикасы Президентінің ӛкілеттіліктері. 

        

Оқытудың түрлері мен әдістері: салыстырмалы талдаудағы материалды екілік 

баяндау. 
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Дәрістер 4. Сабақ тақырыбы. Мемлекеттік қызметшілердің әкімшілік-құқықтық 

мәртебесі. 

1. Мемлекеттік қызметтің түсінігі, оның нормативтік-құқықтық негіздері. 

Мемлекеттік қызмет қағидалары. 

2. Мемлекеттік қызметкерлердің түсінігі және олардың жіктелуі. Мемлекеттік 

қызметкерлердің санаттары. Мемлекеттік лауазымдардың түрлері. 

3. Мемлекеттік қызметкерлердің әкімшілік-құқықтық мәртебесінің негіздері. 

Мемлекеттік қызметкерлердің қызметтік құқықтары мен міндеттері. Мемлекеттік 

қызметкерлерге қатысты шектеулер. 

 

Оқытудың формалары мен әдістері: пікірталас стимулятивті материал баяндау. 
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Дәрістер 5. Сабақ тақырыбы. Кәсіпорындар мен мекемелердің, ұйымдардың 

әкімшілік-құкықтык мәртебесі. 

1. Кәсіпорындар мен мекемелер түсінігі, түрлері.  

2. Кәсіпорындар мен мекемелер туралы заңнама. 

3. Кәсіпорындар мен мекемелер қызметінің қүрылуы және тоқтатылуы.  

           

Оқыту формалары мен әдістері: дамыта оқыту мақсатындағы материалды 

академиялық баяндау. 

2 

Тәжірибелік (семинар) сабақтар   

 1. Тәжірибелік (семинар) сабақтар. Сабақ тақырыбы.  Мемлекет және құқық 

теориясының пәні мен әдістері. 

 Тәжірибелік (семинар) сабағының жоспары.  
1. Әкімшілік құқықтың қайнар кӛздері. Әкімшілік құқықтың қайнар кӛздерінің 

түсінігі және жүйесі. Әкімшілік құқықтың нормаларын жүйелендіру, жүйелендірудің 

мәселелері. 

1 
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ЕҰУ Ф 703-13-17 Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы (Syllabus). Бірінші басылым 

 

2. Әкімшілік құқықтық қатынастар: түсінігі, қүрылымы, мазмүны. Әкімшілік-

құқықтық қатынастардың пайда болуының, ӛзгертілуінің және тоқтатылуының 

негіздері. Әкімшілік-құқықтық қатынастардың түрлері. Кӛлденең және тігінен 

жүретін әкімшілік-құқықтық қатынастар. 

3. Әкімшілік құқықтың жүйесі. Жүйе түсінігі. Әкімшілік құқықтың жалпы бӛліміне 

қатысты нормалары мен институттары. Ерекше бӛлімнің түсінігі. 

 

         Оқытудың формалары мен әдістері: қойылған сұрақ бойынша авторлардың 

пікірлерін талдау арқылы фронтальды сауалнаманы пайдалана отырып, материалды 

ауызша баяндау. 

 2. Сабақ тақырыбы. Азаматтардың әкімшілік-құқықтық мәртебесі. 

Тәжірибелік (семинар) сабағының жоспары. 

1. Азаматтардың жолдамалары. Жолдамалардың түрлері.  

2. Азаматтардың жолдамаларын жүзеге асыру үрдісі. 

3. Әкімшілік және соттық шағым. Жалпы және арнайы шағымдар.            

             

Оқытудың түрлері мен әдістері: дәйексӛзді қолдана отырып, пікірталас әдісін қолдана 

отырып, материалды ауызша баяндау, сондай-ақ шағын топтарда талқылау. 

  

 3. Сабақ тақырыбы. Атқарушы билік органдарының әкімшілік-құқықтық 

мәртебесі. 

Тәжірибелік (семинар) сабағының жоспары.  

1. Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

үйымдасу және қызмет етуінің құқықтық негізі. Үкіметтің қүрылу тәртібі. Үкіметтің 

таратылыуы. Қазақстан Республикасы Үкіметтің ӛкілеттіліктерін тоқтатуы. Үкіметтің 

қүзіреті. Үкіметтің ӛкілеттіліктерін жүзеге асыруының заңды нысандары, Үкіметтің 

Қазақстан Республикасы Президентінің алдында жауаптылығы. Парламентке және 

оның палаталарына қатысты Үкіметтің есеп беруі. Үкіметтің мемлекеттік 

органдармен қатынасы. 

2. Атқарушы биліктің орталық органдары. Олардың қызметін үйымдасуының түсінігі, 

құқықтық негізі. 

3. Жергілікті атқарушы билік органдары олардың түсінігі және қызметін жүйесі, 

үйымдастыру негіздері. 

 

Оқытудың әдіс-тәсілдері: ауызша баяндау, материалды әдісін пайдалана отырып, 

интерактивті презентациялар ұсыну арқылы меңгерілген материалдың слайд 

презентациялар. 

1 

4. Сабақ тақырыбы. Мемлекеттік қызметшілердің әкімшілік-құқықтық 

мәртебесі. 

      Тәжірибелік (семинар) сабағының жоспары. 

1. Мемлекеттік қызметті ӛткерудің әкімшілік-құқықтық реттелуі.  

2.Мемлекеттік қызметті лауазымдарын үйымдастыру.  

3.Мемлекеттік қызметке орналасу, аттестация, мемлекеттік қызметтің тоқтатылуы. 

Мемлекеттік қызметшілердің жауапкершілігі. 

 

Оқытудың түрлері мен әдістері: нормативтік актілерді талдау кезінде мемлекеттік 

қызметшілердің түрлерін визуализациялау әдісін қолдана отырып материалды ауызша 

баяндау. 

1 

5 Сабақ тақырыбы. Кәсіпорындар мен мекемелердің, ұйымдардың әкімшілік-

құқықтық мәртебесі.  

Тәжірибелік (семинар) сабағының жоспары.  
1. Кәсіпорындар мен мекемелер қызметінің қүрылуы және тоқтатылуы.  

2.Кәсіпорындар мен мекемелерді тіркеу тәртібі.  

3.Сот тәртібі бойынша кәсіпорындар мен мекемелердің қайта қүрылу және тоқтатылу 

негіздері, тәртібі. 

          

Оқытудың түрлері мен әдістері: студенттердің әртүрлі елдерде мемлекеттік басқару 

рейтингісін ӛткізу негізінде пікірталас әдісін қолдана отырып, материалды ауызша 

баяндау. 

1 

БӚЖ  
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1. БӚЖ тақырыбы және тапсырмалары. ҚР әкімшілік құқық ғылымының пәні, және 

қайнар кӛздері. Адамдардың әкімшілік құқықтық мәртебесін ашып түсіну. БӚЖ 

тапсыру мерзімі. 1-2 -апта. 

6 

2. БӚЖ тақырыбы және тапсырмалары. Жергілікті атқарушы билік органдары. 

Мемлекеттік қызметкершілердің жауапкершілігі. БӚЖ тапсыру мерзімі 2-апта. 
6 

3 БӚЖ тақырыбы және тапсырмалары. Қоғамдық және діни бірлестіктердің әкімшілік 

құқықтық мәртебесі. Әкімшілік мәжбүрлеулер. БӚЖ тапсыру мерзімі 3-апта. 
6 

4. БӚЖ тақырыбы және тапсырмалары. Әкімшілік жауапкершілік жӛніндегі 

заңнаманың мақсаттары және қағидалары. Басқару актілерін даярлау және қабылдау 

ӛндірісін ажырата білу. БӚЖ тапсыру мерзімі 4- апта. 

6 

5. БӚЖ тақырыбы және тапсырмалары. Азаматтардын жолдамаларын қарастыру 

бойынша ӛндіріс. Мемелекеттік басқару аясындагы заңдылықтын қамтамасыз етудегі 

адам құқықтары жӛніндегі уәкілдін мәртебесі. БӚЖ тапсыру мерзімі 5-апта. 

6 

БӚЖ бойынша барлығы 30 

Модуль 1 бойынша барлығы 45 

 

6-10 

 

Модуль 2. Модуль атауы  

Дәрістер 6.  Сабақ тақырыбы. Атқарушы билікті жүзеге асырудың әкімшілік-

құқықтық нысандары. 

1. Мемлекеттің басқару нысанының түсінігі, түрлері.  

2. Басқару құқықтық актілері: түсінігі, құқықтық маңызы. Басқару құқықтық 

актілерінің түрлері. Дайындау және қабылдау тәртібі.  

3. Атқарушы биліктік органдарының келісім жасауы. Әкімшілік –құқықтық келісім.  

 

         Оқытудың формалары мен әдістері: аудиториямен кері байланыс элементтерін 

қолдана отырып материалды еркін баяндау. 

2 

Дәрістер 7. Сабақ тақырыбы. Атқарушы билікті жүзеге асырудың әкімшілік-

құқықтық әдістері 

1. Әкімшілік-құқықтық әдістердің түсінігі. Мемлекеттік басқару аясында мәжбүрлеу 

және сендіру.  

2. Тікелей басқаруға әсер ететін әдістер. Олардың түрлері, мәні. 

3. Әкімшілік құқық бойынша марапаттау. Марапаттау түрлері. 

 

Оқытудың түрлері мен әдістері: салыстырмалы талдаудағы материалды екілік 

баяндау. 

2 

Дәрістер 8 Сабақ тақырыбы. Әкімшілік мәжбүрлеу 

1. Әкімшілік мәжбүрлеу: мәні және түрлері. Әкімшілік мәжбүрлеудің құқықтық негізі. 

2. Әкімшілік ескерту шараларының түсінігі және тағайындалуы. Бақылау және 

қадағалау шаралары.  

3. Әкімшілік алым алу шараларының түсінігі және тағайындалуы.  

 

        Оқытудың формалары мен әдістері: пікірталас стимулятивті материал баяндау. 

2 

 Дәрістер 9 Сабақ тақырыбы. Әкімшілік жауапкершілік 

1. Әкімшілік жауапкершілік түсінігі, негізгі белгілері. Әкімшілік жауапкершіліктің 

нормативтік-құқықтық негізі. 

2. Әкімшілік құқық бұзушылық, оның қүрамы. Әкімшілік құқық бұзушылықтың 

объектісі, объективтік жағы.  

3. Әкімшілік жазалардың түрлері және түсінігі. Олардың мақсаттары, түрлері. Негізгі 

және қосымша жазалар. 

 

         Оқытудың түрлері мен әдістері: салыстырмалы талдаудағы материалды екілік 

баяндау. 

2 

Дәрістер 10. Сабақ тақырыбы. Әкімшілік процессуалдык қызмет. 

1. Әкімшілік үрдіс: мәні және түрлері. Әкімшілік - процессуалдық қызметтің 

нормативті - құқықтық негіздері.  

2. Әкімшілік юрисдикциялық ӛндіріс: негізгі белгілері, қағидалары, қүрылымы. 

3. Әкімшілік үрдіс: негізгі белгілері, қағидалары, қүрылымы. 

 

           Оқыту формалары мен әдістері: дамыта оқыту мақсатындағы материалды 

академиялық баяндау. 

2 
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 Тәжірибелік (семинар) сабақтар 10 

Тәжірибелік (семинар) сабақтар 6 Сабақ тақырыбы. Атқарушы билікті жүзеге 

асырудың әкімшілік-құқықтық нысандары.  

Тәжірибелік (семинар) сабағының жоспары. 

1. Үйымдастырушылық шараларды жүзеге асыру. Материалды - техникалық 

операцияларды жүзеге асыру. Құқықтық және құқықтық емес қызметтер, олардың 

сәйкестігі. 

2. Басқару актілеріне қойылатын талаптар және олардың сақталуының нәтижелері. 

Басқару актілерін жою және тоқтату тәртібі. 

3. Әрекет ететін заңда оның тағайындалуы және бекітілуі. 

 

Оқыту түрлері мен әдістері: әкімшілік заңнаманы дамытудың әртүрлі кезеңдерінде 

әкімшілік процедураларды зерттеуге негізделген фронтальды сауалнаманы пайдалана 

отырып, материалды ауызша баяндау. 

1 

7 Сабақ тақырыбы. Мемлекет механизмі. 

Тәжірибелік (семинар) сабағының жоспары. 

1.Мемлекетті басқару әдістерінің топтасуы. Мемлекеттік басқару әдістерінің дамуы. 

2. Тікелей және Жанама басқаруға әсер етуші әдістерінің ара қатынасының мәселелері 

3. Әкімшілік құқық бойынша марапаттау. Марапаттау түрлері. 

 

    Оқытудың түрлері мен әдістері: романно-Герман құқықтық жүйесі елдерінде 

мәжбүрлеу шараларын талдауға негізделген ӛз кӛзқарасын қорғау арқылы дискуссия 

әдісін қолдана отырып материалды ауызша баяндау. 

1 

8 Сабақ тақырыбы. Құқық  түсінігі, оның белгілері және қалыптасу әдістері        

Тәжірибелік (семинар) сабағының жоспары.  
1. Әкімшілік алым алу шараларының түсінігі және тағайындалуы.  

2. Заңға қайшы келетін әрекеттерді тоқтату. Күш кӛрсету.  

3. Әкімшілік үстау. Арнайы қүралдары және қаруды қолдану. Қоршаған ортаға зиян 

аурулармен ауыратын түлғаларды мәжбүрлі түрде емдеу. Жүқпалы ауруға 

шалдыққандарды уақытша жүмыстан босату. Бас бостандығынан айыру жерлерінен 

шыққан түлғаларға әкімшілік қадағалау жасау. 

 
Оқытудың әдіс-тәсілдері: ауызша баяндау, материалды әдісін пайдалана отырып, 

интерактивті презентациялар арқылы зерттеу, практикалық материалды орналастырылған 

Жоғарғы Сотының ресми сайтында. 
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 9 Сабақ тақырыбы.  Құқық нормасы  

Тәжірибелік (семинар) сабағының жоспары.  
1. Әкімшілік жазаларды тағайындау. Әкімшілік жауапкершілікті жеңілдететін немесе 

ауырлататын мән-жайлар.  

2. Әкімшілік жауапкершіліктен босату. Бірнеше құқық бұзуға қатысты жазаларды 

тағайындау. 

3. Кәмелет жасына толмағандардың әкімшілік жауапкершілігі. 

 
Оқытудың түрлері мен әдістері: пікірталас әдісін, қолданыстағы ӘҚтК талдауын, сонымен 

қатар 2001 жылғы ӘҚтК-мен салыстыруды қолдана отырып, материалды ауызша баяндау. 

1 

10 Сабақ тақырыбы.  Құқықтың  қайнар кӛздері      

Тәжірибелік (семинар) сабағының жоспары.  

1. Әкімшілік құқық бұзушылық істері бойынша істің жүргізілуі (немесе ӛндіріс). 

Әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша іс жүргізудің жалпы сипаттамасы.  

2. Істердің ведомствалық бағыныштылығы. Әкімшілік құқық бұзушылық бойынша іс 

жүргізуде қолданылатын күштеу шаралары. Іс жүргізу мерзімдері. Іс жүргізу 

сатыларының түсінігі, түрлері. Әкімшілік тергеу, оның сатылары. Тергеуге 

қатысушылар.  

3. Құқық бұзу туралы хаттама, оның мәні. Істі қарау. Қаулы, оның мазмүны және 

түрлері. Қаулылардың қайта қаралуы. Қайта қарауға құқығы бар субъектілер,   оның   

процессу алдық   негіздері.   Атқарушылық ӛндіріс. 

 

     Оқытудың әдіс-тәсілдері: ауызша баяндау, материалды әдісін пайдалана отырып, 

визуализация арқылы ӛткізу ойын сот және арбитраждық процестер, негізделген 

қазіргі заманғы модельдері сот процестерін ӛткізу. 
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ұлттық университеті 

 

Оқу  (модульдік) жұмыс бағдарламасы (Syllabus) 

 

Басылым: бірінші 

 

ЕҰУ Ф 703-13-17 Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы (Syllabus). Бірінші басылым 

 

БӚЖ  

6 БӚЖ тақырыбы және тапсырмалары. КЗБ үшін әкімшілік жауапкершілік. Құқықтық 

актілердің заңдылығын қамтамасыз етудегі әділет органдарының бақылауы. БӚЖ 

тапсыру мерзімі. 6-апта 

6 

7 БӚЖ тақырыбы және тапсырмалары. Әкімшілік құқықтық режимдер кезіндегі 

азаматтардың құқықтарының кепілдіктері. Экономика аясын әкімшілік-құқықтық 

реттеу.  БӚЖ тапсыру мерзімі 7-апта. 

6 

8 БӚЖ тақырыбы және тапсырмалары. Кеден ісі аясында заңдылықты қамтамасыз 

ету. ҚР Кеден органдары мемлекеттік қызметшілерінің әкімшілік-құқықтық мәртебесі. 

БӚЖ тапсыру мерзімі 8-апта 

6 

9 БӚЖ тақырыбы және тапсырмалары. Кеден органдарында мемлекеттік қызметті 

ӛткеру. Қазіргі    кездегі    басқаруды    үйымдастырудың    әкімшілік құқықтарының 

негіздері. БӚЖ тапсыру мерзімі 9-апта 

6 

10 БӚЖ тақырыбы және тапсырмалары. Кеден ісі аясында бақылау мен қадағалау. ҚР   

Қаржы   Министрлігінің   қүрамындағы   кеден   бақылау Комитетінің әкімшілік-

құқықтық мәртебесі.  БӚЖ тапсыру мерзімі. 10-апта. 

6 
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11-15 Модуль 3. Модуль атауы  

Дәрістер 11. Сабақ тақырыбы. Мемлекеттік басқару аясындағы заңдылықты 

бақылау және қадағалау. 

1. Басқару аясындағы заңдылық. Басқаруда заңдылық қағидасының мәні. Атқарушы 

билік қызметінің заңдылығының ерекшеліктері мен кепілдіктері. 

2. Мемлекеттің басқарудағы заңдылықты қамтамасыз ету тәсілдерінің түсінігі, жүйесі. 

Заңдылықты қамтамасыз ету тәсілдерінің заңнамада нормативті-құқықтық бекітілу і. 

Бақылаудың мәні мен түрлері. Бақылау және қадағалау, олардың ӛзара қатынасы. 

3. Қазақстан Республикасы Президентінің бакылау жүргізу ӛкілеттіліктері. Заң 

шығарушы билік органдарының бақылауы. Атқарушы билік органдарының бақылауы. 

 
Оқытудың формалары мен әдістері: аудиториямен кері байланыс элементтерін қолдана 

отырып материалды еркін баяндау. 

2 

12 Сабақ тақырыбы. Әкімшілік-құқықтық режимдер. 

1. Әкімшілік-құқықтық режимдерінің түсінігі, түрлері. 

2. Тӛтенше жағдайдың құқықтық режимі. Тӛтенше жағдайды енгізудің, үзартудың, 

тоқтатудың тәртібі. Тӛтенше жағдай режимінің мазмүны. Тӛтенше жағдай режимінің 

құқықтық негіздері. Тӛтенше жағдай режимі кезінде мемлекеттік органдардың 

құқықтық мәртебесі. Тӛтенше жағдай режимі кезінде азаматтардың құқықтарының 

кепілдіктері. Тӛтенше жағдай режимін бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілік. 

3. Ерекше жағдай режимі. Ерекше жағдай режимінің құқықтық негізі. 

 
Оқытудың түрлері мен әдістері: салыстырмалы талдаудағы материалды екілік баяндау. 

2 

13 Сабақ тақырыбы. Экономика аясын әкімшілік құқықтық реттеу. 

1. Ӛнеркәсіпті, энергетика мен сауданы басқарудың құқықтық - 

үйымдастырушылық жүйесі. Ӛнеркәсіп, энергетика мен сауда 

салаларын басқаратын мемлекеттік органдар. Ӛнеркәсіпті, 

энергетика мен сауданы басқарудағы мемлекеттік бақылау мен 

қадағалау. Жоспарлауды бақылаудың үйымдастырышылық-құқықтық жүйесі. 

Жоспарлауды басқаратын мемлекеттік органдар. Ауыл шаруашылығын мемлекеттік 

басқарудың үйымдастырушылық құқықтық жүйесі. Ауыл шаруашылығын басқаратын 

мемлекеттік органдар. Ауыл шаруашылығын мемлекеттік бақылау. 

2. Кӛлік және коммуникацияларды мемлекеттік басқарудың 

құқықтық үйымдастырушылық жүйесі. Кӛліктік – коммуникациялық кешенді 

басқаратын мемлекеттік органдар. Кӛліктегі мемлекеттік бақылау. Табиғатты 

пайдалану және табиги ресурстарды қорғауды басқарудың құқықтық-

үйымдастырушылық жүйесі. Табиғатты пайдалану мен табиги ресурстарды қорғау 

саласындағы мемлекеттік бақылау. 

3. Қаржы мен несиені мемлекеттік басқарудың құқықтық үйымдастырушылық жүйесі. 

Қаржы саласын басқаратын мемлекеттік органдар. Салық саласының жүмысының 

үйымдастырылуы. Мемлекеттік мүлікті басқаруды үйымдастыру. 
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ЕҰУ Ф 703-13-17 Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы (Syllabus). Бірінші басылым 

 

        Оқытудың формалары мен әдістері: пікірталас стимулятивті материал баяндау. 

14 Сабақ тақырыбы. Әлеуметтік-мәдени саланы әкімшілік-құқықтық реттеу. 

1. Білім беру, және ғылым жүйесін үйымдастырылуы түсінігі мен негіздері. Білім 

беру, және ғылым мекемелерін басқару. 

2. Мәдениетті басқарудың үйымдастыру - құқықтық жүйесі. Мәдениет мекемелерінің 

әкімшілік-құқықтық мәртебесі. 

3. Денсаулық сақтауды басқарудың үйымдастырушылық нысандары. Деңсаулық 

сақтау мекемелерінің жүмысына мемлекеттік бақылау. Санитарлық-індеттік 

қадағалау. Медециналық қызметтін кӛрсетілуінің сапалылығын бақылау. 

Фармацевтикалық ӛнімдерді ӛндіру және сату аясындағы бақылау. 

 
Оқыту формалары мен әдістері: дамыта оқыту мақсатындағы материалды академиялық 

баяндау. 

2 

15 Сабақ тақырыбы. Әкімшілік-саяси саланы әкімшілік-құқықтық реттеу. 

1. Қорғанысты басқарудың ұйымдастырушылық - құқықтық нысандары. Әскери 

қызмет. Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің жүмысын үйымдастыру. 

2. Ішкі істерді басқарудың құқықтық-үйымдастырушылық нысандары. Ішкі істер 

органдарындағы қызмет. Полиция. Қозғалыс қауіпсіздігін мемлекеттік қадағалау 

3. Қауіпсіздікті басқарудың үйымдастырушылық - құқықтық нысандары. 

 

Оқыту формалары мен әдістері: дамыта оқыту мақсатындағы материалды 

академиялық баяндау. 

2 

Тәжірибелік (семинар) сабақтар  

11 Сабақ тақырыбы.  Мемлекеттік басқару аясындагы заңдылықты бақылау 

және қадағалау. 

Тәжірибелік (семинар) сабағының жоспары.  

1. Басқару аясындағы заңдылық. Басқаруда заңдылық қағидасының мәні. Атқарушы 

билік қызметінің заңдылығының ерекшеліктері мен кепілдіктері. 

2. Мемлекеттің басқарудағы заңдылықты қамтамасыз ету тәсілдерінің түсінігі, жүйесі. 

Заңдылықты қамтамасыз ету тәсілдерінің заңнамада нормативті-құқықтық бекітілу і. 

Бақылаудың мәні мен түрлері. Бақылау және қадағалау, олардың ӛзара қатынасы. 

3. Қазақстан Республикасы Президентінің бакылау жүргізу ӛкілеттіліктері. Заң 

шығарушы билік органдарының бақылауы. Атқарушы билік органдарының бақылауы. 

 

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық 

сабақтар; интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, 

презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану. 

1 

12 Сабақ тақырыбы. Әкімшілік-құқықтық режимдер. 

 Тәжірибелік (семинар) сабағының жоспары.  

1. Әкімшілік-құқықтық режимдерінің түсінігі, түрлері. 

2. Тӛтенше жағдайдың құқықтық режимі. Тӛтенше жағдайды енгізудің, үзартудың, 

тоқтатудың тәртібі. Тӛтенше жағдай режимінің мазмүны. Тӛтенше жағдай режимінің 

құқықтық негіздері. Тӛтенше жағдай режимі кезінде мемлекеттік органдардың 

құқықтық мәртебесі. Тӛтенше жағдай режимі кезінде азаматтардың құқықтарының 

кепілдіктері. Тӛтенше жағдай режимін бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілік. 

3. Ерекше жағдай режимі. Ерекше жағдай режимінің құқықтық негізі.  

 

          Формы и методы обучения: устное  изложение материала с использованием 

метода дискуссии. 

1 

13 Сабақ тақырыбы. Экономика аясына әкімшілік құқықтық реттеу. 

Тәжірибелік (семинар) сабағының жоспары.  

1. Ӛнеркәсіпті, энергетика мен сауданы басқарудың құқықтық - 

үйымдастырушылық жүйесі.  

2. Кӛлік және коммуникацияларды мемлекеттік басқарудың құқықтық 

үйымдастырушылық жүйесі.  

3. Қаржы мен несиені мемлекеттік басқарудың құқықтық үйымдастырушылық жүйесі.  

 
Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар; 

интрактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, презентация, кластер құрастыру; интерактивті 

тақтаны пайдалану. 
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Басылым: бірінші 

 

ЕҰУ Ф 703-13-17 Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы (Syllabus). Бірінші басылым 

 

14 Сабақ тақырыбы. Әлеуметтік-мәдени саланы әкімшілік-құқықтық реттеу.  
Тәжірибелік (семинар) сабағының жоспары.  

1. Деңсаулық сақтау мекемелерінің жүмысына мемлекеттік бақылау. 

2. Санитарлық-індеттік қадағалау. Медециналық қызметтін кӛрсетілуінің 

сапалылығын бақылау. 

3. Фармацевтикалық ӛнімдерді ӛндіру және сату аясындағы бақылау.  

 

        Оқытудың формалары мен әдістері: пікірталас әдісін қолдана отырып, 

материалды ауызша баяндау. 

1 

15 Сабақ тақырыбы.  Әкімшілік-саяси саланы әкімшілік-құқықтық реттеу. 

Тәжірибелік (семинар) сабағының жоспары. 

1. Ішкі істерді басқарудың құқықтық-үйымдастырушылық нысандары.  

2.Ішкі істер органдарындағы қызмет. Полиция. Қозғалыс қауіпсіздігін мемлекеттік 

қадағалау.  

3. Қауіпсіздікті басқарудың үйымдастырушылық - құқықтық нысандары. 

 

Оқытудың формалары мен әдістері: визуализация әдісін қолдана отырып, материалды 

ауызша баяндау. 

1 

БӚЖ  

11 БӚЖ тақырыбы және тапсырмалары. КБК аймақтық органдарының әкімшілік 

құқықтық мәртебесі. Денсаулық сақтау саласындағы  мемлекеттік  бақылау және 

қадағалау. БӚЖ тапсыру мерзімі. 11-апта. 

6 

12 БӚЖ тақырыбы және тапсырмалары. Халықты      әлеуметтік      қорғау      саласын      

басқарудын үйымдастырушылық құқықтық жүйесі. Туризм   және   спорттың   

басқарудын   үйымдастырушылық құқықтық жүйесі.  БӚЖ тапсыру мерзімі. 12-апта. 

6 

13 БӚЖ тақырыбы және тапсырмалары. 13Кӛші-қон саласын басқарудын 

үйымдастырушылық құқықтық жүйесі. ҚР территориясына кіру және ҚР 

территриясынаң шығуды экімшілік құқықтық реттеу. БӚЖ тапсыру мерзімі. 13-апта. 

6 

14 БӚЖ тақырыбы және тапсырмалары. Әкімшілік-құқықтық режимдер. Экономика 

аясына әкімшілік құқықтық реттеу. БӚЖ тапсыру мерзімі 14-апта. 
6 

15 БӚЖ тақырыбы және тапсырмалары. Әлеуметтік-мәдени саланы әкімшілік-

құқықтық реттеу. Әкімшілік-саяси саланы әкімшілік-құқықтық реттеу. Ӛткен 

тақырыптарды қайталау. БӚЖ тапсыру мерзімі 15 апта. 

6 

Модуль 3 бойынша барлығы 45 

БАРЛЫҒЫ 135 

 

4. Пәннің қысқаша ұйымдастырушылық-әдістемелік сипаттамасы 

 

Оқу нәтижелерін бақылау түрлері 

Аралық бақылау  1 Ауызша ӛткізіледі.  

Аралық бақылау 2 Ауызша ӛткізіледі. 

Қорытынды бақылау:  Билет бойынша ауызша ӛткізіледі. 
 
Курстың саясаты мен процедурасы 
Аудиториялық сабақтарға міндетті түрде қатысу, сұрақтарды талқылауға белсенді 

қатысу, Оқу-әдістемелік кешен және негізгі әдебиет бойынша лекциялар мен семинарлық 

сабақтарға алдын ала дайындық, СӚЖ тапсырмаларын сапалы және уақтылы орындау, 

бақылаудың барлық түрлеріне қатысу (ағымдық бақылау, СӚЖ бақылау, аралық бақылау, 

қорытынды бақылау). Сонымен қатар, сабақтардағы белсенділік міндетті болып табылады. 

Ұсыныстар: Оқу үрдісіне белсенді қатысу, үй тапсырмасын ынтамен орындау, 

сабақта қарама-қарсы байланысты қолдау, ұжымдық жұмысқа жәрдемдесу, ұқыпты және 

міндетті болу қажет. Курстастарына және оқытушыларға ашық, шыдамды  және мейірімді 

болу қажет. 

 

 5. Білім алушылардың оқу нәтижелерін бағалау жүйесі   
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Басылым: бірінші 

 

ЕҰУ Ф 703-13-17 Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы (Syllabus). Бірінші басылым 

 

5.1 Бақылау түрлері (ағымдық, аралық) Семинар сабағы барысында ағымдық бақылау 

жүргізу оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін ӛзіндік жұмысы, кроссворд шешу, тест 

түрінде бақылау жүргізу жоспарланып отыр. Аралық бақылау ауызша ӛткізіледі. 

5.2 Бақылау формасы Қорытынды бақылау ауызша түрде ӛткізіледі. 
 

Білім алушылардың білімі, шеберлігі, дағдылары келесі жүйе бойынша бағаланады  

 
Әріптік жүйе бойынша 

баға 

Баллдардың сандық 

эквиваленті 

Пайыздық кӛрсеткіші Дәстүрлі жүйе бойынша 

баға 

А 4,0 95-100 Ӛте жақсы 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 жақсы 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 
Кесте 1 

Баға Критерий 
А бағасы қойылған сұраққа толық, жан-жақты жауап берілген жағдайда, ұғымдармен еркін 

операция жасағанда, оның елеулі және елеулі емес белгілерін, себеп-салдарлық 

байланыстарды кӛрсете білуінде пайда болатын объект туралы саналы білім 

жиынтығы кӛрсетілген жағдайда қойылады. Объект туралы Білім осы ғылым мен 

пәнаралық байланыстар жүйесінде оны түсіну аясында кӛрсетіледі. Жауап ғылыми 

терминдерінде тұжырымдалады, әдеби тілмен жазылған, қисынды, дәлелденген, 

білім алушылардың авторлық ұстанымын кӛрсетеді. 
А- бағасы  - қойылған сұраққа толық, жан-жақты жауап берілген, объект туралы саналы білім 

жиынтығы кӛрсетілген, тақырыптың негізгі ережелері дәлелденген жағдайда 

қойылады; жауапта анық құрылым, ашылатын ұғымдардың, теориялардың, 

құбылыстардың мәнін кӛрсететін логикалық дәйектілік байқалады. Объект туралы 

Білім осы ғылым мен пәнаралық байланыстар жүйесінде оны түсіну аясында 

кӛрсетіледі. Жауап ғылыми терминдерінде әдеби тілмен жазылған. Жауап беру 

барысында білім алушы ӛз бетінше түзеткен ұғымдарды анықтауда кемшіліктер 

жіберілуі мүмкін 
В+ бағасы  - білім алушыларға қойылған сұраққа толық, толық жауап берілген жағдайда 

қойылады, жауаптағы тақырыптың негізгі ережелері дәлелді түрде ашылған 

жағдайда, ашылатын ұғымдардың, теориялардың, құбылыстардың мәнін кӛрсететін 

нақты құрылым, логикалық бірізділік байқалады. Жауап ғылым терминдерінде 

әдеби тілмен жазылған. Жауапта оқытушының кӛмегімен білім алушы түзеткен 

кемшіліктерге жол берілген. 
В бағасы -қойылған сұраққа толық, толық жауап берілген жағдайда, елеулі және елеулі емес 

белгілерді, себеп-салдарлық байланыстарды кӛрсете білу кӛрсетілген жағдайда 

қойылады. Жауап анық құрылымдалған, қисынды, ғылым терминдерінде әдеби 

тілде жазылған. Оқытушының кӛмегімен білім алушының түзеткен кемшіліктері 

немесе елеусіз қателер жіберілуі мүмкін. 
В-  бағасы -қойылған сұраққа толық жауап берілген жағдайда қойылады, елеулі және елеулі 

емес белгілерді, себеп-салдарлық байланыстарды кӛрсете білу кӛрсетілген. Жауап 

анық құрылымдалған, қисынды, ғылым терминдерінде жазылған. Алайда, білім 

алушылардың жетекші сұрақтардың кӛмегімен түзеткен қателіктері немесе 

кемшіліктері бар. 
 С+ бағасы - қойылған сұраққа толық, бірақ дәйекті жауап жеткіліксіз болған жағдайда 

қойылады,бірақ бұл ретте елеулі және елеулі емес белгілер мен себеп-салдарлық 

байланыстарды бӛле білу кӛрсетілген. Жауап қисынды және ғылым терминдерінде 
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Оқу  (модульдік) жұмыс бағдарламасы (Syllabus) 

 

Басылым: бірінші 

 

ЕҰУ Ф 703-13-17 Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы (Syllabus). Бірінші басылым 

 

жазылған. Білім алушы ӛз бетінше түзетуге қиын болған негізгі ұғымдарды 

анықтауда 1-2 қате жіберілуі мүмкін. 
С бағасы - толық емес және толық емес жауап берілген жағдайда қойылады. Логика мен 

мазмұндаудың жүйелілігі бұзылушылыққа ие. Түсініктерді ашуда, терминдерді 

пайдалануда қателіктер жіберілген. Білім алушы елеулі және елеулі емес белгілер 

мен себеп-салдарлық байланыстарды дербес бӛлуге қабілетсіз. Білім алушы 

жалпылама білімді нақтылай алады, мысалы, олардың негізгі ережелерін тек 

оқытушының кӛмегімен ғана дәлелдейді. Сӛйлеу тілі түзету, түзету талап етеді. 
 С-  бағасы - толық емес жауап, логика берілген жағдайда қойылады және мазмұндау 

реттілігінің елеулі бұзушылықтары болған жағдайда қойылады. Білім 

алушылардың маңызды және маңызды емес белгілері мен байланыстарын түсінбеуі 

салдарынан ашылатын ұғымдардың, теориялардың, құбылыстардың мәнін анықтау 

кезінде ӛрескел қателіктер жіберілген. Жауапта тұжырымдар жоқ. Жалпыланған 

білімнің нақты кӛріністерін аша білу кӛрсетілмеген. Сӛйлеу тілі түзету, түзету 

талап етеді. 
 D+ бағасы - толық емес жауап берілген жағдайда қойылады. Мазмұндаманың ыңғайсыздығы 

бар. Оқыту дәлелдемелермен қиындайды. Терминдердің, ұғымдардың 
анықтамаларындағы, фактілердің, құбылыстардың сипаттамаларындағы елеулі 
қателердің болуы. Жауапта тұжырымдар жоқ. Сӛзі сауатсыз. Қосымша сұрақтарға 
жауап бергенде, оқытушы тек оқытушыға кеңес бергеннен кейін ғана білім 
арасындағы байланыстың болуын түсінеді. 

D бағасы - толық емес жауап берілген жағдайда, сұрақтың тақырыбы бойынша 
анықтамалардағы елеулі қателері бар білімдерді білдіретін қойылады. Отырса, 
бӛлінуіне, нелогичность мазмұндау. Оқыту осы ұғымның, теорияның, құбылыстың 
модульдің (пәннің) басқа объектілерімен байланысын түсінбейді. Тұжырымдар, 
нақтылау және баяндаудың дәлелдемелері жоқ. Сӛз сауатсыз. Оқытушының 
қосымша және нақтылайтын сұрақтары білім алушының қойған сұрағына ғана 
емес, сонымен қатар модульдің (пәннің) басқа да сұрақтарына жауаптарын түзетуге 
әкелмейді. 

F бағасы - білім алушы сұрақ тақырыбы бойынша жауап бере алмаған, санаттар мен 

анықтамаларды меңгермеген немесе анықтамаларда елеулі қателер жіберген, 

модуль (пән) бағдарламасының жартысынан астамын игермеген, ағымдағы, аралық 

және қорытынды бақылау формаларымен қарастырылған тапсырмаларды 

орындамаған, бағдарламада кӛзделген барлық негізгі әдебиеттерді жұмыс істемеген 

жағдайда қойылады. 

 

6. Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі 
№ Автор, атауы,  шыққан жылы Ақпарат кӛзі Бары (дана) 

Кітапханада Кафедрада 

Негізгі әдебиеттер 

1

1 

Баянов Е.Б. Қазақстан  Республикасының 

әкімшілік құқығы. Оқу құралы. -Алматы, 2012г.  

Бумажны  10 1 

2 Подопригора Р.А. Административное право. 

Алматы,2010г. 

Бумажны  10 1 

3

3 

Ким Д.А. Административное право РК. Костанай, 

2017г. 

Бумажны  10  

4

4 

Баянов Е.Б. Административное право РК. Алматы, 

2012г. 

Бумажны  5 - 

5 

 

Подопригора Р.А. Административное право. 

Алматы,2010г. 

Бумажны 10 1 

Қосымша әдебиеттер 

1 Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 

Қазақстан Республикасының Кодексі 2014 жылғы 5 

шілдедегі № 235-V ҚРЗ. 

Электронны 

http://adilet.zan.kz/

kaz/docs/K1400000

235 

- - 

 
 

 


