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Түсінік хат 

Азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекеттің қалыптасуының 
басты алғышарттарының бірі – азаматтардың құқықтық білімін 
жетілдіріп, құқықтық сауаттылық пен мәдениениетін қалыптастыру. 
Сонымен бірге, қазіргі 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 8-сыныбына арналған 
«Адам құқығының 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.  

Таңдау курсының мақсаты – құқық жөнінде негізгі білімдерді 
игеру арқылы құқықтық тұрғыдан сауатты азаматты тәрбиелеу және 
олардың бойында заңды құрметтеу дәстүрі мен құқықтық мәдениетті 
қалыптастыру, адам мен  азаматтың құқықтары мен міндеттерін 
жүзеге асыруға қажетті білім мен дағдыларды қалыптастырып 
дамыту. Таңдау курсының міндеті адам және азамат құқықтары мен 
міндеттерін  нақты заңмен анықтау, нормативтік актілер арқылы 
оқытып, бостандық пен әділдіктің, бейбітшіліктің  тұғыры адам 
құқықтары екендігін еліміздегі және халықаралық нормативтік 
заңдылық тұрғысында айқындау. Таңдау курсының бағдарламасында 
адам құқығына қатысты мәселелер ашық қарастырылады  және 
адамдардың лайықты өмір сүрулері үшін бәрі бірдей, тең, бостандық 
пен қауіпсіздікке құқылы әрі  икемді өмір сүру дағдыларын 
қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, бала құқықтары 
жөніндегі заңдар мен нормативтік құжаттарда көрсетілген 
қағидаттармен жан-жақты танысып, өз құқығы мен міндеттерін 
анықтай алатын  азамат қалыптастыруға мүмкіндік береді. 
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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. 

«Адам құқығының негіздері» таңдау курсы білім алушылардың 
құқықтық мәдениетін көтеруге, өз құқықтарын қорғай білуіне және 
құқықтық  сананың қалыптасуына ықпал етеді.  

Бағдарлама жалпы орта білім беретін мектептердің қоғамдық-
гуманитарлық бағыттағы пән мұғалімдеріне, юриспруденциямен 
айналысатын жас мамандарға арналған. 



5 

«Адам құқығының негіздері» таңдау курсының 
тақырыптық мазмұны 

Кіріспе ( 1сағат). 
Таңдау курсының бағдарламасына шолу. Курс бөлімдері туралы 

түсінік алады. Библиографиялық мәліметтер беріледі. 
І бөлім. «Құқықтық мемлекет негіздері» (4сағат). 
Тақырыптарда құқықтық мемлекет негіздері оқытылады. 

Бөлімде азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекет туралы түсініктер 
беріледі. Білім алушылардың құқықтық сауаттылығы артады, 
құқықтық мәдениеті қалыптасады. 

ІІ бөлім. «Конституциямыздағы адам құқықтары»(4сағат). 
Қазақстан Республикасының Конституциясы туралы білімдерін 

кеңейтеді, жаңа нормаларын талдай біледі. Білім алушылар адам 
құқықтарын реттейтін халықаралық актілер мен шарттар арқылы 
өркениеттілік идеяларын ұғынады, білім алушылардың қажетті 
құқықтық ойлау дағдыларын дамытады. 

ІІІ бөлім. «Тәуелсіз Қазақстандағы бала құқықтары мен 
оның іске асыру негіздері» (8сағат). 

Бала мүддесін көздейтін мемлекеттік саясатты оқып біледі. 
Ерекше білімді қажет ететін білім алушылардың құқықтары мен 
бостандықтары туралы құқықтық сауаттылықтары артады. Баланың 
еңбек бостандығы, баланың мүліктік құқықтары туралы түсініктері 
қалыптасады. 

Қорытынды (1сағат). 
Бағдарламаға сәйкес 8-сыныпта оқытылатын «Адам 

құқықтарының негіздері» таңдау курсы бойынша жиынтық бағалау 
өткізілмейді. «Адам құқықтарының негіздері» таңдау курсы бойынша 
оқу жылының соңында «есептелінді» («есептелінген жоқ») деген белгі 
жазылады. 
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Курс бағдарламасының ұзақ мерзімді жоспары 
№ Мазмұны Сағат саны Мерзімі 

1. Кіріспе 1 
І бөлім. Құқықтық мемлекет негіздері 

2. Адам. Адамның құқықтары 1 
3. Құқық туралы түсінік 1 
4. Құқықтық мемлекет негіздері 1 
5. Азаматтық қоғам 1 

ІІ бөлім. Конституциямыздағы адам құқықтары 
6. Адам  құқықтары 1 
7. Қазақстан Республикасының 

Конституциясындағы адам мен 
азаматтардың міндеттері

1 

8. Қазақстан Республикасы 
Конституциясындағы адам мен 
азаматтардың құқықтары мен 
еркіндіктері

1 

9. Адам құқықтарын реттейтін 
халықаралық актілер мен шарттар

1 

ІІІ бөлім. Тәуелсіз Қазақстандағы бала құқықтары мен оның іске 
асыру негіздері 

10. Біріккен Ұлттар Ұйымының бала құқығы
туралы Конвенциясы

1 

11. Баланың негізгі құқықтары мен 
міндеттері

1 

12. Баланың еңбек бостандығына құқығы 1 
13. Баланың мүліктік құқықтары 1 
14. Баланың отбасындағы құқықтары мен

міндеттері
1 

15. Ерекше білім беру қажеттілігі бар
балалардың құқықтары мен
бостандықтары

1 

16. Баланың заңды өкілдері 1 
17. Балалар мүддесін көздейтін мемлекеттік

саясаттың  негізгі принциптері
1 

18. Қорытынды 1 
Барлығы 18 
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Білім алушылардың білімдік деңгейіне қойылатын талаптар 

Біледі 
Білім алушылар құқық туралы түсінік пен құқықтық мәртебені, 

адам құқығы мен бостандықтарын, адам құқығы мен міндеттерін, 
бала құқығы мен міндеттерін білуі тиіс. 

Меңгереді 
• Адам құқықтары сатып алу, табыс көзі немесе мұрагерлік

арқылы  келмейді және тек адамдардың өздеріне ғана тән, әр адамның 
өмір сүруінің ажыратылмас бөлігі болып табылатынын  меңгереді; 

• Адам құқықтары адамдардың нәсіліне, жынысына, дініне,
саяси сеніміне, ұлттық немесе әлеуметтік тегіне және басқа да 
жағдаяттарға қарамастан бәріне бірдей ортақ екендігін  нақты 
заңнамалық  тұрғыда дәлелдей алады. 

• Бостандық пен әділдіктің, баянды бейбітшіліктің тұғыры –
адам құқықтары екендігін танытатын  еліміздегі  нормативтік-
құқықтық актілердің мазмұнын бағалай алады. 

Түсіндіре алады 
• Жалпы адамзаттық құндылықтардың барлығы құқық пен

құқықтық мәртебеге  тікелей байланысты екендігін түсіндіре  алуы 
тиіс.  

• Адам  құқықтары  адамдардың  нәсіліне, жынысына, дініне,
саяси сеніміне, ұлттық немесе әлеуметтік тегіне және басқа да 
жағдаяттарға қарамастан бәріне бірдей ортақ екендігін  нақты 
заңнамалық  тұрғыда дәлелдеп, түсіндіре алады.  

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. 
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