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Түсінік хат 

Бүгінгі таңда білім беру ұйымдарында білім алушылардың 
құқықтық сауаттылығын арттыру, жалпы құқықтық мәдениетін 
көтеру бағытындағы мәселелер өте өзекті болып отыр. Ағымдағы 
жылы білім қызметкерлерінің тамыз педагогикалық кеңесінде 
Жамбыл облысы прокуратурасы тарапынан берілген оқушылардың 
құқықтану білімдерін бейіналды сыныптарынан бастап оқыту 
ұсынымы облыс педагогтерінің қолдауына ие болды. Осыған орай, 
жалпы орта білім беретін мектептердің 7-сыныбына арналған 
«Мектеп оқушыларының құқықтық  сауаттылығын  арттыру 
негіздері» таңдау курсының бағдарламасы облыстық білім 
басқармасының жетекшілігімен әзірленді.  

Курс бағдарламасы Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығымен 
бекітілген Үлгілік оқу жоспарына (2022 жылғы 26 қаңтардағы №25 
бұйрығымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген) сәйкес 
құрастырылды.  

Азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекеттің қалыптасуының 
басты алғышарттарының бірі – азаматтардың құқықтық білімін 
жетілдіріп, құқықтық сауаттылық пен мәдениетін қалыптастыру. 
Сондықтан, жалпы білім беретін мектептерге арналған таңдау курсы 
оқушылардың қоғамда әлеуметтік бейімделуі үшін қажетті құқық 
туралы бастапқы білімдері мен дағдыларын меңгеруді қамтамасыз 
етуге бағытталған. 

Бағдарламаның құрылымы мен мазмұны теориялық-
практикалық және дидактикалық материалдардан тұрады. Құқық 
адамдардың өмірімен тығыз байланыста дамиды себебі, олардың 
бостандығын қалыптастырады, мінез-құлқына, іс-әрекетіне, тәртібіне, 
сана-сезіміне жан-жақты әсер етеді, мүдде-мақсаттарының іске 
асуына қолайлы жағдай, қамқорлық жасап қорғайды. Адамдардың 
жекелік топтық және қоғамық қарым-қатынастарын реттеп, басқарып 
отырады. Осы тұрғыдан алсақ, құқықтың мазмұны, түсінігі – адам 
қоғамын басқарудағы құқықтық нормалардың ішкі тұрақты, сапалы 
мәні мен маңызы. Бұл түсініктемеде құқықтың құндылығын, 
маңыздылығын айрықша айқындайды.  
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Бағдарламаның ұзақ мерзімді жоспарындағы тақырыптар 
проблемалық сұрақтар түрінде құрастырылған. Оның басты себебі – 
кез келген тақырып оқушыларды бірден ойландырады және 
оқушыларды сын тұрғысынан ойлауға, проблемалық сұрақтарды 
қоюға, өздігінен талдау жасау дағдыларын дамытуға жәрдемдеседі. 

Курс бағдарламасы қазіргі заманғы азаматтық білім негіздерінің 
мәнін ашатын материалдарды негізге ала отырып әзірленді және 
бағдаралды мектепте жүргізілетін қоғамдық білімдердің мазмұнына 
сәйкес құрастырылған. 

Курсты оқу барысында білім алушылардың бойында Қазақстан 
Республикасының Конституциясы, азамат пен мемлекет арасындағы 
қарым-қатынастар, ата-ана – мектеп – оқушы үштігі,  ұлттық құқық 
негіздері, кәмелетке толмағандар арасында құқықтық сананы 
қалыптасытру, құқықтық нормалардың маңызы туралы алғашқы 
білім-білік дағдылары қалыптасады. 

Бағдарлама жалпы орта білім беретін мектептердің қоғамдық-
гуманитарлық бағыттағы пән мұғалімдеріне, юриспруденциямен 
айналысатын жас мамандарға арналған. 
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«Мектеп оқушыларының құқықтық сауаттылығын 
арттыру негіздері» 

таңдау курсының  тақырыптық мазмұны 

Кіріспе (1 сағат).  
Бағдарламаға шолу жасалады. Курс  бөлімдері туралы түсінік 

алады. Библиографиялық мәліметтер беріледі.  
I бөлім. «Қоғамдағы құқықтық қатынастар» (3 сағат).           
Бұл бөлімде адамның қоғаммен қарым-қатынасы туралы терең 

білімдер беріледі. Бөлімде білім алушылардың адам, қоғам, құқық 
туралы алғашқы түсініктері қалыптасады. Білім алушылардың 
құқықтық сауаттылығы артады. 

II бөлім. «Ата-ана, мектеп, оқушы – үштігі»  (4 сағат). 
Білім алушылар мен ата-ананың қарым-қатынасы, отбасы мен 

қоғамдық қатынастар туралы алғашқы білімдері қалыптасады. 
Демократиялық принциптер мен өркениеттілік идеялары туралы 
бастапқы түсініктерді ұғынады. Білім алушылардың бастапқы 
құқықтық ойлау дағдылары дамиды. 

III бөлім.  «Тәуелсіз Қазақстанның азаматтары» (4 сағат). 
Құқық жүйесінің алғашқы қайнар көзін, ұлттық құқық 

негіздерінің қалыптасуын оқып біледі, үйренеді. Кәмелетке 
толмағандар арасындағы құқықтық санасы қалыптасады, ойлау 
дағдылары дамиды. 

IV бөлім. «Үлкенге – құрмет, кішіге-ізет» қағидаты» (5 
сағат). 

Алғашқы құқықтық нормалардың маңызын түсінеді. Демалыс 
орындарында балалардың құқықтарымен танысады, біледі. Құқық 
саласында  жиі кездесетін терминдердің мағынасын 
түсінеді.Құқықтық терминологиямен танысып, құқықтық мәдениеті 
артады. 

Қорытынды (1 сағат). 
Бағдарламаға сәйкес 7-сыныпта оқытылатын «Мектеп 

оқушыларының құқықтық  сауаттылығын  арттыру негіздері» таңдау 
курсы бойынша жиынтық бағалау өткізілмейді. «Мектеп 
оқушыларының құқықтық  сауаттылығын  арттыру негіздері» таңдау 
курсы бойынша оқу жылының соңында «есептелінді» («есептелінген 
жоқ») деген белгі жазылады. 



6 

Курс бағдарламасының ұзақ мерзімді 
жоспары 

№ Мазмұны Сағат саны Мерзімі 
1. Кіріспе 1 

І бөлім. Қоғамдағы құқықтық қатынастар 
2. Менің құқықтарым мен міндеттерім 1 
3. Қоғамдық орындардағы құқықтар 1 
4. Жас ұрпақтың толерантылыққа

тәрбиелеудегі мектеп пен отбасының
әрекеттестігі

1 

ІІ бөлім. Ата-ана, мектеп, оқушы – үштігі 
5. Отбасындағы бала құқығы 1 
6. Мектептегі оқушы құқығы 1 
7. Қоғамдағы бала құқығының маңызы 2 

ІІІ бөлім. Тәуелсіз Қазақстанның азаматтары 
8. Бала құқықтарын қорғайтын маңызды

құжаттар
1 

9. Білім беру ұйымдарында 14 жасқа
толмаған балалардың құқықтары

1 

10. Кәмелетке толмағандардың құқықтары
және міндеттері

2 

IV бөлім. «Үлкенге – құрмет, кішіге-ізет» қағидаты 
11. Балалардың ауладағы, көшедегі 

құқықтары
1 

12. Демалыс орындарындағы балалардың
құқықтары

1 

13. Қоғамдық көліктегі бала құқықтары 1 
14. Қонаққа бару әдебі 1 
15. Термин сөздермен жұмыс 1 
16. Қорытынды 1 
         Барлығы 18 
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Білім алушылардың білімдік деңгейіне қойылатын талаптар 

Таңдау курсын оқытудың мақсаты 
• Білім алушылардың алғашқы құқықтық білімдерін тереңдету 

және құқықтық сауаттылығын арттыру, құқықтық мәдениетін 
дамыту; 

• Мәдениет пен ұлттық өркениеттен хабары мол, қоғамдық 
өзіндік ой-пікірі қалыптасқан, іс-әрекеттерге талдау жасай алатын, 
сыншылдық қабілеттін  дамыту; 

• Отанын жан-тәнімен сүйетін, белсенді және құқықтық сауатты 
азаматтарды қалыптастыруға ықпал ету. 

 
Таңдау курсын оқытудың міндеттері 

• Қазақстан Республикасының конституциялық және азаматтық 
құқықтарын сақтай білетін, оның құқықтық жүйесін, даму 
заңдылықтарын меңгерту арқылы құқықтық сауатты азамат 
тәрбиелеу; 

• Моральдық, жалпыадамзаттық құндылықтарды, құқықтық 
жетілуге  қажетті білімдерді меңгерту негізінде жас ұрпақ өкілдерін  
құқықтық қоғамда өмір сүріп, адал еңбек етуге, өзгелермен 
өркениетті қатынас жасай біуге үйрету;  

• Білім алушыларды тұлғаны сыйлауға, адам еркіндігін және 
оның бостандықтарын қадірлеуге үйрету. 

 
Білім алушыларға қойылатын  талаптар 

• Қосымша ізденіп, талдауға ұсынылған тапсырмаларды өз 
бетімен оқып, мұғалім басшылығымен зерделеуді меңгеру; 

• Өзінің ой-өрісін дамыта отырып, ғылыми тұрғыдан 
сараптама жасай білуді үйрену; 

• Құқық туралы алғашқы түсініктерін қалыптастыру 
және  Қазақстан Республикасы Конституциясын біліп, құрметтеу; 

• Қосымша материалдарды, бұқаралық ақпарат көздерін және 
әлеуметтік медианы пайдалана отырып ғылыми-зерттеушілік 
дағдыларын қалыптастыру; 

• Құқықтық мәдениетін арттырып, пікір алмаса білуге үйрету; 
• Алғашқы құқықтық нормалар бойынша сұрақтарға жауап 

беруде өзіндік көзқарасы мен азаматтық белсенділігін қалыптастыру; 
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• Алған білімдері мен дағдыларын тәжірибеде, күнделікті 
өмірде қолдана білуге үйрету; 

• Оқыған, білген, ізденген тақырыптарына өзіндік пікір жаза 
білуге, құқықтық тұжырымдар жасай білуге машықтандыру. 

 
Пәнаралық байланыс: «Қазақстан тарихы», «Дүниежүзі 

тарихы», «География», «Құқық негіздері» және т.б. 
 

Кәсіпке бағдарлау: таңдау курсының бағдарламасы білім 
алушыларды заңгер, саясаттанушы, әлеуметтанушы, құқықтанушы 
мамандықтарына бейіндеп, мамандық таңдаудың алғашқы 
траекториясын айқындайды.  

 
Күтілетін нәтиже 

• Әр түрлі жағдайдағы проблемаларды анықтап, шешім 
қабылдай алады; 

• Өзіне ыңғайлы іс-әрекет пен мінез-құлық нормаларын таңдай 
алады; 

• Қазақстан Республикасы Конституциясын біледі және оны 
құрметтейді; 

• Қазақстан Республикасының азаматтарының құқықтары мен 
міндеттерін біледі, оларды қастерлейді; 

• Отанын, туған халқын шынайы сүйетін, халқына қызмет 
ететін құқықтық мәдениеті жоғары азамат болып қалыптасады.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 
 

1. Баянов Е.М. Әкімшілік құқық.–Алматы, 2008. 
2. Зиманов С.З. Қазақтың ата заңдары. – Алматы.10 том, 2005-

2008. 
3. Нарикбаев М.С. Право человека. – Алматы: ИД «Каз ГЮ», 

2000.  
4. Сапарғалиев Ғ.С. Конституциялық құқық. –Алматы, 2008. 
5. Тулеугалиев Г.И. Гражданское право Республики Казахстан.– 

Алматы,  1998. 
6. Бала құқықтары туралы Конвенция. БҰҰ Бас Ассамблеясы, 

1989. 
7. Жеті жарғы. «Айқап» баспасы,1992. 
8. Қазақстан Республикасының Конституциясы, 2022. 
9. Қазақстан Республикасының Сайлау туралы заңы, 1995. 
10. Қазақстан Республикасының Саяси партиялар туралы заңы, 

1998. 
11. Қазақстан Республикасының «Бала құқықтары туралы 

конвенцияны іске асыру» туралы заңы,  2011. 
12. Қазақстан Республикасының «Неке (ерлі-зайыптылық) және 

отбасы» туралы  заңы, 2011. 
13. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, 2015. 
14. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, 1994. 
15. Қазақстан Республикасы мемлекеттік ұйымдарында құжаттау 

мен құжаттаманы басқарудың тұрпатты ережелері. – Астана, 2003. 
 
 

 


	7 сынып — копия
	7 сынып



