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Пәнге мінездеме

Оку жүмыс бағдарламасы кәсіби казак тші пэні бойынша 0201000 
«Кұкыктану» мамандығы үшін кұрастырылған.

Пәннщ негізгі максаттары:
1. Студент мамандыкка катысты сөйлеу құралы ретінде емін-еркін 

менгеріп, ауызша, жазбаша эдет-дагдыларын қалыптастыруы тиіс.
2 . Мамандыкка сэйкес білімді игеріп, дүниетанымдык ой-өрісін дамытуды 

казакша тшдік деңгейде меңгеруі тиіс.
3. Тіл үйренушінің кәсіби лексика мен мамандыққа байланысты 

терминдерді меңгеріп, іс жүзінде пайдапану дағдысын калыптастыру.
Пәннін міндеттері:
«Кэсіби казак тілі» пэнін окыту барысында келесі жалпы міндеттер 

игеріледі:
-ауызша жэне жазбаша қәсіби салада сөйлеу тэртібі мен мәдениетінің 

деңгеиін көтеру;
-қажетті стильдік элеуметтік кәсіби білім калыптастыру;
-коммуникациянын эртүрлі формалары мен түрлері бойынша сөйлеу 

тәртібінщ стратегиясы мен тактикасы саласында шеберлік икемін игеру.
Пререквизиттері: «Қазактілі мен әдебиеті».
Пострсквизиттері: «Мемлекеттік тілде іс кағаздарын жүрпзу».
Үлгілік оку жоспарлары мен білім беретін оку бағдарламааарында 

жоспарланған кұзыреттер.
Кәсіптік казак (орыс) тілі
Фонетика. Лексика. Кәсіби терминдердщ дүрыс қолданылуы. Кәсіби 

қызметте тілдің айтылу мэдениеттілігі. Тіл этикеті мен кэсіби катынас. Кәсіби 
мәтіндерді (сөздікпен) аудару техникасы.

Қалыптасагын бипм, ептілік пен дағдылар: БҚ 7
Білімдер:
- морфология және лексика бөлімдерінің қүрылымын жэне олардын ңегізгі 

бірліктерін, казіргі казак, орыс тілдерінін жалпы сипаттамасын жэне сөз 
таптарының күрамы;

Іскерліктер:
- анықтамалык лингвистикалык эдебиетп қолданады және одан кажетті 

нақты акпаратты ала алады.

Кәсіби казак тілі пәнінің эдістемесі оны оқу мақсаты мен ерекшеліктерімен 
байланысты аныктапады. Окыту эдістемесі мамандандырылған білімді 
калыптастыруга бағытгалған: 
тапсырмалар және т.б.

мәтіндер, грамматикалық жэне лексикапык



Ііілімді бағялау саясаты мен тартібі

еМТИ-

^етің
іы

Пэн бойынша корытынды бага аралык аттестациялау (сынак және 
хан) бойынша аныісгалады:
1. Пэн бойынша аралык аттестациялау тәртібінде сынак пен емтихан өткіз' 
болса, корытынды бага аралык атгестациялаудын корытынды орта б! 
непзж де койылады.
2. Пэн бойынша аралык аттестациялау тәртібінде сынак өткізілетін болса 
сынакта апган бага корытынды бага болып табылады.

1. Қосымша сабак кестесі П(Ц)К хабарламасында жэне колледж сайтында 
орнапастырылады.
2. Аралык бакылауга кірмейтін, пэн бойынша корытынды багалао 
окытушылар курс аякталганда сабак үлгерімінін агымдагы бакылаудын орта 
балл негізінде койылады.
Окытушылар, курс аякталганда, пэн бойынша аралык бакылауга кірмейтін 
корытынды багаларды сабак үлгерімінін агымдагы бакылау багаларынын 
орта баллы непзш де кояды.

Білімді багалау олшемдері
Білім алушыларды багалау бес балдык жүйеде жүргізіледі: (5 «үздік», 4- 

«жаксы», 3-«канағаттанарлык», 2-«канагаттанарлыксыз»):
«5» («үздік») - егер білім алушы барлык багдарламалык материапдарды 

терен менгеріп, толык, сауатты, дәйекті жэне логикага сэйкес оны баяндап, 
тапсырманың түрін өзгерту барысында дүрыс жауап берсе, койылган 
максаттарды дұрыс шеше білсе, монографиялык материалды біліп, 
кабылданған шешімдерді дұрыс непздеп, практикалык жүмыстарды 
орындаудын эр түрлі дагдылары мен эдістеріне ие болып, кателеспей, 
материалды өздігінен жинактап корытып баяндай алса;

«4» («жақсы») - егер білім алушы багдарламалык материалды жаксы бшш, 
оны сауатты, мэнімен баяндап, сауалга жауап бергенде елеулі дәлелсіздіктерді 
жібермей, теориялык ережелерді дұрыс пайдаланып, практикалык міндеттерді 
орындау барысында кажетті дагдыларга ие болса;

«3» («қанагаттанарлық») - егер білім алушы тек кана непзп материалды 
менгеріп, бірак кейбір нактылауларды білмей, дэлелсіздіктерді, дұрыстау емес 
тұжырымдамаларды жіберіп, багдарламалык материалды баяндау жэне 
практикалык тапсырманы орындау барысында киындык көрсе;

«2» («қанагаттанарлықсыз») - егер білім алушы багдарламалык 
материалдардың манызды бөлігін білмей, елеулі кателерді жіберіп, 
практикалык жұмыстарды киындыкпен орындаса. j

Окытушы емтихан багасын кою барысында осы олшемдер 
(критерийлерді) басшылыкка алады.

Емтиханды (сынақты) қайта тапсы ру тэртібі j
«Қанагаттанарлыксыз» (сынакталмаган) бага алган жагдайда емтиханд^ 

(сынакты) бір гана пэн бойынша бір рет кана кайта тапсыруга мүмкін- 
беріледі.



Емтиханды (сынакты) кайта тапсыру бөлім менғерушісінін сабак 
.-jvitii окытушынын атына жазылған жазбаша рұхсаты бойынша, 

В ^ ^ п л ге н  мерзімде (ол окытушы болмаған жағдайда, аталған пэн бойынша 
" КвР^1л,п бар, баска окытушыга) кабылдауына болады.

Курс саясаты:
1 Дудиториялык сабактарга міндетті түрде катысу жэне теориялык, 

оактикалык (зертханалык, семинар) сабактарды талкылауга белсенді катысу.
2. Бакылаудын барлык түрлеріне міндетгі түрде катысу (дәрістерге және 

семинар сабактарга бакылау, СӨЖ тапсырмаларын орындауга бакылау, эр 
семестрдш 7, 14 аптасында тестілеу түрінде өткізілетін аралык бакылау, 
корытынды бакылау).

3. Орынды себептерге байланысты (медициналык аныкгама, бөлім 
менгерушісінін рүксаты бойынша) катыспаган сабактарга дайындалып, толык 
көлемде ЖОБ сэйкес жауап беру.

Студент оку тәртібін сактауга, сабак кезінде ұялы телефонын өшіріп 
қоюга, сабакка кешікпеуге және сабакка іскери киімде келуге тиісті.

«Кэсібп қазақ тілі» пэшнсн жүмыс оку багдарламасы
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Кесте 3. Пәннщ тақы рыптык жоспары
р/н
№

Такырыптар мен бөлімдер атауы Ортабуын маманы —|— Я

Н епзп орта білім

3
Жалпы

1. 1 бөлім. М амандығым- 
мактанышым.

6
----

2. 2 бөлім. М емлекет пен 
құқыктың пайда болу 
теориялары.

10

3. 3 бөлім. Қазақ зандарынын
ТУП-ТӨОКІНІ.

8

4. 4 бөлім. Конституңиялық  
кукык негіздері.

4

5. 5 бөлім. Азаматтық құқық  
негіздері.

10

6. 6 бөлім. Әкімш ілік құқық  
негіздері.

6

7. 7 бөлім. Отбасы құқығы  
негіздері.

16

8. 8 бөлім. Қаржылық құқық  
негіздері.

12

9. Салык күкыгынын негіздері. 6
10. 10 болім. Енбеқ құқығынын  

негіздері.
14

11. 11 бөлім. Қылмыстық құқы қ  
негіздері.

4

12. 12 бөлім. Эқолоғиялы қ құқы қ  
бүзүшылык.

7

Барлығы: 103 _______ ————
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1 *«» --------------- --------
Бөлімдер мен такырып

аттары
Куш Сагат

саны
Сабактын 
түрі (теория 
Т,тажірибелік 
Тж,)

Үй тапсырмасы

2 3 4 5 б
Гболім. М амандығым-
мактанышым.

6

Такырып 1.1. Заңгер 
мамандығының бірегейлік 
ерекшелігі мен маңызы.

2

Тж

Жалмаханова 
Ш.Ш. Заңгерлерге 
ар налган казак 
тілі. -  МӘТІНДІ 

мазмүндау, жаңа 
сөздерді жаттау.

Такырып 1.2. Бүгінп 
когамдагы заңгерлердің 
рөлі.

2 Тж Жалмаханова 
Ш.Ш. Заңгерлерге 
арналган казак
Т1Л1. -  МӘТІНДІ

мазмүндау, сұхбат 
күрастыру.

Тақырып І.З.Заңгер 
түлгасы.

2 Тж Жалмаханова 
Ш.Ш. Заңгерлерге 
арналган казак
Т1Л1. -  МЭТ1НД1

мазмұндау, жаңа 
сөздерді жаттау.

2 болім. М емлекет пен 
Кукыктың пайда болу 
теориялары.

10

Іакырып 2.1. Мемлекет пең 
кұкык пайда болуыңың 
жалпы заңдылыктары.

2 Тж Жалмаханова 
Ш.Ш. Заңгерлерге 
арналган казак 
тілі. -жаңа 
сөздерді жаттау, 
оларды 
катыстырып 
сөйлем күрастыру.

Такырып 2.2. Мемлекет пен 
кұкык мэні мен катынас.

2 Тж Жалмаханова 
Ш.Ш. Заңгерлерге 
арналган казак
Т1Л1. -  МЭТ1НД1

ft*



6 Такырып 2.3. Мемлеқет пен 
кұқық формалары.

2 Тж

7 Тақырып 2.4. Құқық 
нормалары ұғымы, онын 
кұрылымы.

2 Тж

8 Тақырып 2.5. Құқық 
нормаларынын түрлері.

2 Тж

3 болім. Қазак 
заңдарынык түп-төркіні.

8

9 Тақырып 3.1. Халыктық 
үлгідегі билер соты.

2 Тж

10 Тақырып 3.2. Есім ханнын 
есқі жолы.

2 Тж

11 Тақырып З.З.Қасым ханның 
каска жолы.

2 Тж

1 '■lynjjaJ

■>Рн-,ганкСРЛврГеТілі IK• мӘТІНді 
мазмұндау, жа
СП!ле р д іж а г ^ ^ И  
^ ■ ■ ■ ^ в о в а  “—  
ШЛІ1- Зангерлерге 
арналган казақ 
Т1Л|- -жаңа 
сөздерді жаттаі.
Жалмаханова '  
Ш.Ш. Зангерлерге 
арналган казақ 
тілі. -жана 
сөздерді жаттву, 
оларды 
қатыстырып 
сөйлем щ н я н д я

Жалмаханова 
Ш.Ш. Зангерлерге 
арналган казак 
тілі. -жана 
сөздерді жатгау, 
мәтін мазмұны 
бойынша сұхбат 
күрастшру-

Жалмаханова 
Ш.Ш. Зангерлерге 
арналган казак 
тілі. -жана 
сөздерді жаттау,

мазмұНДвУ-

Жалмахано

арм.ідган казак
жоі

ерЩ

8







7 болім- Отбасы кұкыгы 
н еп зд ер і.
Такырып 7.1. Отбасы 
кұкығы ұғымы мен 
кағидатгары.

Такырып 7.2. Некеге тұру.

25 акырып 7.3.Некені бүзу 
тәртібі мен шарттары.

26 Такырып 7.4.Ерлі-
зайыптылардын жеке және

КI мүліктік күкыктары мен 
I міндеттері.

16

Тж

Тж

Тж

Тж

тші. -жана 
сөздерді жаттау, 
мәтінді аудару.

Жалмаханова 
Ш.Ш. Зангерлерғе 
арналган казак
тші. -  МӘТІНДІ

мазмүндау.

Жалмаханова 
Ш.Ш. Занғерлерге 
арналган казак 
тілі. -жана 
сөздерді жаттау, 
агылшын тіліне 
аудару.

Жалмаханова 
Ш.Ш. Зангерлерғе 
арналган казак 
тілі. -жана 
сөздерді жаттау,
МӘТІНДІ

мазмұндау.

Жалмаханова 
Ш.Ш. Зангерлерге 
арналган казак
Т1Л1. -  МӘТІНДІ 

мазмұндау.

Жалмаханова 
Ш.Ш. Зангерлерге 
арналган казак 
тілі. -жана 
сөздерді жаттау, 
оларды 
катыстырып 
сөйлем кұрастыру.



к а з а к

Тақырып 7.7.Қамкорлық
жэне қорғаншылық.

Тж

: i' "1" w e BDa '
■ РИ;ииаіі „ .-РЛерге 

™ і. -ж ана^аҚ 
сөздерді жаттау
оларды
катыстырып
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Такырып 7.8.Патронат.
Жалмаханова 
Ш.Ш. іаңгерлерге 
арнапған казак 
тілі. -жана 
сөздерді жаттау, 
мэтінді а»да|

8 бөлім. Қаржылық 
куқық негіздері. _

ЖалмахгТакырып 8.1. Бюджеттік 
кұкық негіздері.

ханова
Ш.Ш. Зангерлерге
арналған казак 
Т1Л1. -  мэтінді 
машұндау.

Жалмаханова 
ІП ИГІангерлерге
арналған казак 
тілі. -жана 
сөздерд* жаттау, 
ағылшын тіліне 
аудару.

Такырып 8.2. Мемлекеттщ  
каржылык кызметі.

Жалмаханова

Ш.Ш. ЗангерпеРг
арналған казак 
тілі. -жана 
сөздерД1 жа 
мэтінді 
мазм¥НДаУ-

Ж алмахан^Яй

Такырып 8.3. Қазакстан 
акша жүйесінің кұкыктык 
негіздері.

Такырып 8.4.Қаржылык



Ш.Ш. Заңгерлерге 
ар налган казак
Т1Л1. -  МЭТ1НД1

мазмұндау.

Жалмаханова 
Ш.Ш. Зангерлерге 
арналган казак 
тілі. -жана 
сөздерді жаттау, 
оларды 
катыстырып 
сөйлем кұрастыру. 
Жалмаханова 
Ш.Ш. Зангерлерге 
арналган казак
тип. -  МЭТ1НД1

мазмұндау.

Жалмаханова 
Ш.Ш. Зангерлерге 
арналган казак 
тілі. -жана 
сөздерді жаттау, 
оларды 
катыстырып 
сөйлем кұрастыру.

Жалмаханова 
Ш.Ш. Зангерлерге 
арналган казак
т і л і .  —МӘТ1НДІ 

мазмұндау, мэтш 
мазмұны бойынша 
сұхбат кұрастыру.



сөздерді Жа 
олардь, ПаУ’
катыстырып
сөилем кұрастуpv

Жалмаханова 
Ш-Ш- Заңгерлерге 
арналған казак 
тілі. -жаңа 
сөздерді жаттау, 
мэтінді 
мазішмдау. 
Жалмаханова 
Ш.Ш. Занғерлерге 
арналған казак 
тілі. - жана 
сөздерді сөз 
кұрамына талдау, 
мэтінді 
мазнцвіэ» 
Жалмаханова 
Ш.Ш. Занғерлерге 
арналған казак 
тілі. -жана 
сөздерді жаттау. 
мэтінді 
мазмұндау.
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Ш .Ш . Зангерлерге 
арналған казак 
тілі. -жана 
сөздерді жаттау, 
мәтінді 
мазмұндау.
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'Т ^ Г р ы г Г  ІОТГ Енбекакы 
Ц ^ еен б ек т і нормалау.

2

Т

Жалмаханова 
Ш .Ш . Занғерлерге 
арналған казак
ТІЛІ. -МӘТ1НД1

мазмұндау.

ІІІЙбадім. Қылмыстық  
И Н И Й с п з д е р і.

4

1 T ЕГдкырып 11.1. Қылмыс 
Еғымы, онын элементтері.

2

Т

Жалмаханова 
Ш .Ш . Зангерлерге 
арналған казак
ТІЛ І. -М ЭТ1НД1

мазмұндау, мэтін 
мазмұны бойынша 
сұхбат кұрастыру.

48 ■ііакырып 11.2. Экономика- 
рты к кылмыстар.

2

т

Жалмаханова 
Ш .Ш . Зангерлерге 
арналған казак
тип. -  МӘТІНДІ 

мазмұндау.

ІІ^бйлім. Экологиялык  
І Ч і и к  бхзүшылық.

7

49 ІМкырып 12.1.Әлемдік 
^ологиялык мэселелер.

2

т

Жалмаханова 
Ш .Ш . Зангерлерге 
арналған казак 
тілі. -жана 
сөздерді жаттау, 
оларды 
катыстырып 
сөйлем кұрастыру.

■акырьіп 12.2. Арал 
Ц р ь ф ы  -  әлем тағдыры.

2

т

Жалмаханова 
Ш .Ш . Занғерлерге 
арналған казак 
тип. -жана 
сөздерді жаггау, 
мэтінді аудару.



51 Такырып 12.3.«Семей- 
Невада» полигоны.

2

т

Жалмаханова 
Ш.Ш. Зангерлерге 
арналган казак 
тілі. -  мәтінді 
мазмұндау.

52 Такырып 12.4.Тест 
тапсырмасы.

1 т Қайталау.

Барлыгы: 103 Тожір. -  68 
Теор. - 3 5

№  1 Сабак жоспары
Сабактын такырыбы: Зангер мамандыгынын бірегейлік ерекшелігі мен 
манызы.
Сабактын максаты: студенттерге «зангер-кенесші» мамандыгы туралы, 
онын ерекшелігі мен манызы туралы айту.
Сабактын туш: тәжірибелік сабак 
Сабактын адісі: көрнекі-тәжірибелік 
Әдебиеттер: 1,4
Тож ірибелік тапсы рмаларды  пысыкгау:
1 .Жана сөздердің жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. « Зангер мамандыгынын бірегейлік ерекшелігі мен манызы» мәтінін оку, 
аудару.
3. Сұхбат жүргізу үшін сұрактар дайындау.
4. «Менің болашак мамндыгым», «Зангер мамандыгынын манызы» атты 
такырыптарына эссе жазу.
5.Заң туралы макал-мәтелдерді оку.
Сабакты бекіту сурактары:
1.Зангер мамандыгы туралы не айтасыз?
2.Зангер мамандыгынын ерекшешп мен манызы жайлы не білесіз?
З.Қазакстанның кандай атакты зангерлерін білесіз?
Үн тапсы рмасы : Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казак тілі. -  
мэтінді мазмұндау, жана сөздерді жаттау.

№ 2 Сабак жоспары
Сабактын такыпыбы: Бүгінп когамдағы зангерлердін рөлі.
Сабактын максаты: студенттерге зангер жұмысы туралы, онын барлык 
салалар үшін кажет екендігі, мүмкіндіктері жайлы айту.
Сабактын турі: тәжірибелік сабак 
Сабактын одісі: көрнекі-тәжірибелік 
Әдебиеттеп: 1,4
Гожірибелік тапсы рмаларды  пысыктау:

іб



1 .Жана сөздердщ жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. «Бүгінгі коғамдағы зангерлердщ рөлі» мэтінін оку, аудару.
3. Мэтін мазмұны бойынша 3 сұрак дайындау.
4 . Мәтінғе сүйеңе отырып грамматикалыктапсырмалар орындау. 
Сабакты бекіту супактапы:
І.Заңғер мамандығыңын сұраныска ие болуы неліктен?
2.3ангердщ кәсіби мүмкіндіктері жайлы не білесіз?
3. Заңгердің болашактағы мүмкіндіктері.
Үн тапсы рмасы : Жалмаханова Ш.Ш. Занғерлерге арналған казак тілі. -  
мәтщді мазмұндау, сұхбат күрастыру.

№ 3 Сабак жоспары 
Сабактыц такыпыбы: Занғер түлғасы.
Сабакгы ц максаты: студентгерғе занғерлердщ аткаратын кызметі мен 
міндеттері туралы айту.
Сабактыц тупі: тэжірибелік сабак 
Сабактыц эдісі: көрнекі-тэжірибелік 
Әдебнеттеп: 1,2,4
Тәжірибелік тапсырмаларды пысықтау:
1 .Жана сөздердщ жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. «3аңгер түлғасы» мәтінін оку, аудару.
3. Мэтін мазмұны бойынша сұхбат дайындау.
4 . Мәтінғе сүйеңе отырып грамматикалыктапсырмалар орындау. 
Сабакты бекггу супактапы:
І.Заңгер тұлғасының кәсіби касиеттеріне нелер жатады?
2.3аңгер тұлғасының эмоционалды еріктік касиеті туралы не білесіз? 
З.Зангерлердің танымдык кабілеті туралы не айтуға болады?
Үц тапсыпмасы: Жалмаханова 111.111. Заңгерлерге арналған казактілі. -  
мэтінді мазмұндау, жана сөздерді жаттау.

№ 4 Сабак жоспары
Сабактыц такыпыбы: Мемлекет пен күкык пайда болуынын жалпы 
зандылыктары.
Сабактын максаты: Мемлекет пен кұкык пайда болуы туралы, дамуы 
туралы айту.
Сабактын т у т :  тәжірибелік сабак 
Сабактын эдісі: көрнекі-тәжірибелік 
Әдебнетгеп: 1,4
Тәжірнбелік тапсырмаларды пысыктау:
1 .Жана сөздердің жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. «Мемлекет пен кұкык пайда болуынын жалпы зандылыктары» мәтінін 
оку, аудару.
3. Сұхбат жүргізу үшін сұрактар дайындау.
4. Мэтінді катыстырып, грамматикалык тапсырмалар орындау.
Сабакты бекіту сурактары:
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1 .Мемлекет пен кұкыктын пайда болу теориялары кандай?
2. Мемлекеттш пайда болуынын басты нысандары жайлы не білесіз?
3. Мемлекеттің баска ұйымдардан ерекшеленетін белгшерін атаныз.
Үй тапсыпмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казак тілі. -  
жана сөздерді жаттау, оларды катыстырып сөйлем кұрастыру.

№  5 С абак жоспары
Сабактын такырыбы: Мемлекет пен күкык мэні мен катынас.
Спбактын максаты: Мемлекет пен кұкык мәні мен катынастары жайлы 
айту.
Сабактын турі: тэжірибелік сабак 
Сабактын эдісі: көрнекі-тэжірибелік 
Әдебиеттер: 1,4
Тәжірибелік тапсы рмаларды  пысыктау:
I .Жана сөздердің жазылуын, айтылуын есте сактау.
2 . «Мемлекет пен кұкык мэні мен катынас» мәтінін оку, аудару.
3. Мэтін мазмұны бойынша 3 сұрак дайындау.
4 . Мәтінге сүйене отырып грамматикапык тапсырмапар орындау.
Сабакты бекіту сурақтары:
1 .Мемлекет пен кұкык мэні туралы не айтасыз?
2 .Мемлекет пен кұкык катынастары жайлы не білесіз?
Үн тапсы рмасы : Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казактілі. -  
мәтінді мазмұндау, сұхбат кұрастыру.

№  6 Сабак жоспары
Сабактын такырыбы: Мемлекет пен кұкык формалары.
Сабактын максаты: студенттерге мемлекет пен кұкык формалары туралы 
айту.
Сабактын турі: тэжірибелік сабак 
Сабактын эдісі: көрнекі-тэжірибелік 
Әдебиеттер: 1,2,4
Тәжірибелік тапсы рмаларды  пысыктау:
1 .Жана сөздердін жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. «Мемлекет пен кұкык формалары» мәтінін оку, аудару.
3. Мэтін мазмұны бойынша сұхбат дайындау.
4. Мэтінге сүйене отырып грамматикалык тапсырмапар орындау.
Сабакты бекггу сурактары:
1. Мемлекет формасы ұғымы жэне онын негізгі түрлері туралы не білесіз?
2 . Мемлекетпн формалары мен элементтері туралы не білесіз?
Үн тапсырмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казак тілі. -  
мәтінді мазмұндау, жана сөздерді жаттау.

№  7 Сабак жоспары
Сабактын такырыбы: Құкык нормапары ұгымы, онын кұрылымы.



Сабакты ц мпксаты: студенттерге Құкык нормалары ұгымы, онын 
кұрылымы туралы айту.
Сабакты ц т у т :  тәжірибелік сабак 
Сабакты ц ддісі: көрнекі-тәжірибелік 
Ә дебиетіеп: 1,4
Тэж ірибелік тапсырмаларды пысыктау:
1 .Жана сөздердің жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. «Қүкык нормалары ұгымы, онын кұрылымы» мэтінін оку, аудару.
3 . Мәтін мазмұны бойынша 3 сұрак кұрастыру.
4. Лексикалык такырыпты катыстыра отырып, грамматикалык тапсырмапар 
орындау.
Сабакты  бекіту сцрактары:
1. Құкыктык нормалардын ерекшеліктері туралы не білесіз?
2 . Құкыктык норма дегенім із не?
3 . Құкык норманын кұрылымы туралы не айтуга болады?
Үй тапсырмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казак тілі. 
жана сөздерді жаттау.

№ 8 Сабак жоспары
Сабакты ц такырыбы: Құкык нормаларынын түрлері.
С абакты ц максаты: кұкыктык нормалардын жіктелуі туралы айту. 
Сабакты ц т у т :  тәжірибелік сабак 
С абакты ц әдісі: көрнекі-тәжірибелік 
Әдебиеттер: 1,4
Тәж ірибелік тапсырмаларды пысыктау:
1 .Жана сөздердің жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. «Құкык нормаларынын түрлері» мәтінін оку, аудару.
3. Сұхбат жүргізу үшін сұрактар дайындау.
4 . Мәтінді катыстырып, грамматикалык тапсырмапар орындау.
Сабакты бек ііу  сцрактары:
1 .Қүкыктык нормалар бекіткен үлгі туралы не білесіз?
2. Құкыктык нормалардын жіктелуі жайлы не айтасыз?
3. Құкыктык нормалар озерінің іс жүзіне байланысты кандай түрлерге 
бөлінеді?
Үй тапсыпмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казак тілі. -  
жана сөздерді жаттау, оларды катыстырып сөйлем кұрастыру.

№ 9 Сабак жоспары
Сабакты ц такырыбы: Халыктык үлгідегі билер соты.
Сабакты ц максаты: 19 гасырдын бас кезіне дейінгі болган дэстүрлі билер 
соты туралы айту.
Сабакты ц турі: тәжірибелік сабак 
Сабакты ц әдісі: көрнекі-тәжірибелік 
Әдебцеттер: 1,4
Тәжірибелік тапсырмаларды пысыктау:
І.Жаңа сөздердін жазылуын, айтылуын есте сактау.
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2. « Халыктык үлгідегі билер соты.» мәтінін оку, мазмұндау.
3. Билер, билер соты жэне олардын казак когамы өміріндегі аткаратын роль
4. Жазанын түрлері.
5-Мәтінді катыстырып, грамматикалык тапсырмалар орындау.
Сабакты бекггу сурактары:
1 .Дэстүрлі билер соты дегеніміз не?
2. Би болатын адамның бойында кандай касиеттер болу керек?
3. Жазаның кандай түрлері болган?
Үи тапсы рмасы : Жалмаханова Ш.Ш. Заңгерлерге арнапган казактілі. -  
жаңа сөздерді жаттау, мәтін мазмұны бойынша сұхбат кұрастыру.

№ 10 Сабак жоспары
С абакты н такырыбы: Есім ханның ескі жолы.
С абакты н максаты: Есім ханның ескі жолы туралы, заңдар жиынтыгы 
туралы айту.
С абакты н турі: тэжірибелік сабак 
Сабактын эдісі: көрнекі-тэжірибелік 
Әдебиеттер: 1,4
Тәжірибелік тапсы рмаларды  пысыктау:
1 .Жаңа сөздердщ жазылуын, айтылуын есте сакгау.
2. «Есім ханның ескі жолы.» мәтінін оку, аудару.
3. Сүхбат жүргізу үшін 3 сүрак дайындау.
4 . Мәтінді катыстырып, грамматикалык тапсырмалар орындау.
Сабакты бекіту сурактары:
1 .«Есім ханның есю жолы» туралы не айтасыз?
2 . Неліктен зандар жиынтыгын «Есім ханның ескі жолы» деп атаган?
3. Бүл зан кандай мэселелерді карастырды?
Үи тапсырмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Заңгерлерге арнапган казак тілі. -  
жаңа сөздерді жаттау, мәтінді мазмүндау.

№ 11 Сабак жоспары  
С абакты н іакы ры бы : Қасымханның каска жолы.
С абакты н максаты: казак халкынын хандык дэуіріндегі эдет-гүрыптык заң 
ережелерінщ жиынтыгы - Қасымханның каска жолы туралы айту.
С абакты н турі: тәжірибелік сабак 
С абакты н эдісі: көрнекі-тэжірибелік 
Әдебнеттер: 1,4
Тәжірибелік тапсырмаларды пысыктау:
1 .Жана сөздердің жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. « Қасымханның каска жолы.» мәтінін оку, аудару.
3. Мэтін мазмұны бойынша сүхбат кұрастыру.
4 . Мэтіңді катыстырып, грамматикалык тапсырмалар орындау.
Сабакты бекггу сурактары:
1 -Бүл занга кандай ережелер енген?
2.Неліктен халы к жаргыны «Қасымханның каска жолы» деп этап кеткен?
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3.«Қасымханның каска жолы» нешінші гасырға деиін өзгерусіз жетті?
Үй тапсырмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерғе арналған казак тілі. -  
жана сөздерді жаттау, оларды катыстырып сөйлем кұрастыру.

№ 12 Сабақжоспары
Сабактын такырыбы: Тэукенің жеті жаргысы.
Сабактын максаты: Тэуке ханнын дала конституциясы -  Жеті жарғысы 
туралы айту.
Сабақтың турі: тэжірибелік сабак 
Сабактын эдісі: көрнекі-тэжірибелік 
Әдебиеттер: 1,4
Тәжірибелік тапсырмаларды пысыктау:
1 .Жана сөздердін жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. «Тэукенің жеті жарғысы» мәтінін оку, мазмұндау.
3. Мэтін мазмұны бойыншаЗ сұрак дайындау.
4. Мәтінді катыстырып, грамматикалыктапсырмалар орындау.
Сабақты бекіту сцрактары:
1 .«Тәукенің жеті жарғысы» кашан кабылданды?
2.0ны кұрастырған билер туралы не білесіз?
3. «Тэукенін жеті жарғысы» кай уакытка дейін колданылып келді?
4. «Жеті жарғыда» өлім жазасы мен кұн төлеуден баска кандай жазалар 
колданылды?
Үй тапсырмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналған казактілі. -  
жана сөздерді жаттау, мәтін мазмұны бойынша сұхбат кұрастыру.

№ 13  Сабакжоспары
Сабактын такырыбы: Конституциялык кұкык ұгымы.
Сабақтың максаты: Конституция туралы түсінік беру.
Сабактын ту рі: тэжірибелік сабак 
Сабактын эдісі: көрнекі-тэжірибелік 
Әдебиеттер: 1,4
Тәжірибелік тапсырмаларды пысыктау:
1 .Жана сөздердің жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. «Конституциялык кұкыкұгымы» мэтінін оку, аудару.
3. Мәтін мазмұны бойынша сұхбат дайындау.
4 . Мэт1нд| катыстырып, грамматикалыктапсырмалар орындау.
Сабакты бекіту с^рактары:
1 .Конституциялык кұкыктың басты саласы не?
2. Конституциялык кұкык кандай манызды мэселелерді карастырады?
3. Конституциялык кұкыктың кайнар көздері туралы не айтасыз?
4. Конституциялык кұкык нормаларына не жатады?
Уй тапсырмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казактілі. -  
жана сөздерді жаттау, мэтінді мазмұндау.

21



№ 1 4  С абакж оспары
Сабактыц такыпыбы: Мемлекет билігінщ жогары орғандары.
Сабактын максаты: Қазакстаннын мемлекеттік күрылымы туралы түсінік 
беру.
Сабактын т у т :  тәжірибелік сабак 
Сабактын эдісі: көрнекі-тэжірибелік 
Әдебиеттеп: 1,4
Тәжірибелік тапсы рмаларды  пысыктау:
1 .Жана сөздердщ  жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. «Мемлекет бш ппнщ  жоғары орғандары» мэтінін оку, аудару.
3 . Мэтін мазмұны бойынша 3 сұрак дайындау, сол сұракка жауап беру.
4 . Грамматикалык тапсырмалар орындау.
Сабакты бекігу сцрактары:
1. Қазакстан Республикасы кандай мемлекет?
2. Алгашкы Конституция ҚР кашан кабылданды?
3. Президенттщ өкілеттілігі туралы не айтасыз?
4. «Үкімет» деген сөзді капай түсінесіз?
Үй тапсырмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналған казактілі. -  
жанасөздерді сөз кұрамынаталдау, мэтінді мазмұндау.

№ 1 5  Сабак жоспары
Сабактын такыпыбы: Азаматтык кұкык ұгымы.
Сабактын максаты: Азаматтык кұкык Қазакстан Республикасынын кұкык 
жүйесінде апатын орнын аныктау.
Сабактын турі: тэжірибелік сабак 
Сабактын эдісі: көрнекі-тэжірибелік 
Әдебиеттер: 1,4
Тәжірнбелік тапсы рмаларды  пысыктау:
1 .Жана сөздердщ жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. «Азаматтык кұкык ұғымы» мәтінін оку, аудару.
3 . Мәтін мазмұны бойынша 3 сүрак дайындау.
4 . Г рамматикалык тапсырмалар орындау.
Сабакты бекігу сурактары:
1 .Азаматтык кұкык деғеінміз не?
2. Азаматтык кұкыктын кандай кагидапары бар?
3. Азаматтык кұкыктын жүйесі туралы не білесіз?
4. Азаматтык кұкыктын кайнар көздерін атаныз.
Үй тапсыпмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казак тілі. -  
жана сөздерді жаттау, мэтінді мазмұндау.

№ 1 6  Сабак жоспары
Сабактын такыпыбы: Азаматтык заннама ұғымы мен онын жүйесі. 
Сабактын максаты: Азаматтык заннама ұғымы мен онын жүйесі туралы 
түсінік беру.
Сабактын тупі: тэжірибелік сабак
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Сабактын одісі: көрнекі-тэжірибелік 
Эдебиеттег»: 1,4
Тәжірибелік тапсырмаларды пысықтау:
1 .Жана сөздердің жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. «Азаматтык заңнама ұғымы мен онын жүйесі» мэтінін оку, аудару.
3. Мэтін мазмұны бойыніна сұхбат дайындау.
4. Грамматикалык тапсырмалар орындау.
Сабакты бекгту супактапы:
1 .Заңнама түрлерін атаныз.
2. Азаматтык заннама дегеніміз не?
3. Азаматгык заннама жүйесі туралы не білесіз?
Үи тапсыпмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерперге арналған казактші. -  
жаңа сөздерді катыстырып сөйлем кұрау, мэтінді мазмүндау.

№ 17 Сабақжоспары
Сабақтын тақыпыбы: Азаматтык-кұкыктык катынастар үғымы мен 
түрлері.
Сабактыц мақсаты: Азаматтык-кұкыктык катынастар үғымы мен түрлері 
туралы түсінік беру.
Сабактын т у т :  тәжірибелік сабак 
Сабактың эдісі: көрнекі-тэжірибелік 
Эдебиеттег): 1,4
Тәжірибеліқ тапсырмаларды пысықтау:
1 .Жана сөздердің жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. «Азаматтык-кұкыктык катынастар үғымы мен түрлері» мәтінін оку, 
аудару.
3. Мэтін мазмүны бойынша 3 сүрак дайындау.
4. Грамматикалык тапсырмалар орындау.
Сабакты беқігу сурактапы:
1. Азаматтык-кұкыктык катынас дегеніміз не?
2. Азаматтык-кұкыктык катынастардын пайда болу негіздері туралы не 
білесіз?
3. Азаматтык катынастар капай жжтеуге болады?
Үй тапсыпмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерғе арналған казак тілі. -  
жана сөздерді жаттау, мэтінді мазмүндау.

№ 1 8  Сабақжоспары
Сабақтың тақыпыбы: Азаматтык-кұкыктык катынастардын субъектілері 
мен объектілері.
Сабактын макса гы: Азаматтык-кұкыктык катынастардын субъектілері 
мен объектілері туралы түсінік беру.
Сабактын т у т :  тәжірибелік сабак 
Сабактын эдісі: көрнекі-тәжірибелік 
Эдебиеттег»: 1,4
Тэжірибелік тапсырмаларды пысыктау:
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1 .Жана сөздердің жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. «Азаматтык-кұкыктык катынастардың субъектілері мен объектілері» 
мэтппн оку, аудару.
3. Мэтін мазмұны бойынша сұрак дайындау.
4. Грамматикалык тапсырмалар орындау.
Сабакты бекіту сурактаоы:
1 .Азаматтык-кұкыктык катынастардың субъектілері дегеніміз не?
2. Азаматтык-кұкыктык катынастардың объектілері дегеніміз ңе?
3. Азаматтык-кұкыктык катынас субьектілеріне нелер жатады?
Үй тапсы рмасы : Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арнапған казак тип. 
мэтінді мазмұндау.

№ 1 9  С абак жоспары  
Сабақтың тақырыбы: Мэміле ұғымы мен түрлері.
Сабактын максаты: Мэміле ұғымы мен түрлері туралы түсінік беру. 
Сабактын турі: тәжірибелік сабак 
Сабақтын эдісі: көрнекі-тэжірибелік 
Әдебнеттео: 1,4
Тәжірибелік тапсы рмаларды  пысықтау:
1 .Жана сөздердің жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. «Мәміле ұғымы мен түрлері» мэтінін оку, аудару.
3 . Мәтін мазмұны бойынша 3 сұрак дайындау.
4. Г рамматикалык тапсырмалар орындау.
Сабакты беқіту сурактары:
1 .Мэміле дегеніміз не?
2. Мэміленің кандай түрлері бар?
3 . Мэміле зан фактілерінщ санатына жатады ма?
Үи тапсы рмасы : Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казак тілі. 
мәтінді мазмұндау, мәтін мазмұны бойынша сұхбат кұрастыру.

№  20 Сабак жоспары
Сабактын тақырыбы: Әкімшілік кұкыкұғымы, пәні жэне эдістері. 
Сабактын максаты: студенттерге экімшілік кұкыкұғымы, пэні жэне 
әдістері туралы айзу.
Сабактын тцрі: тэжірибелік сабак 
Сабактын эдісі: көрнекі-тәжірибелік 
Әдебиеттер: 1,2,4
Тәжірибелік тапсы рмаларды  пысыктау:
1 .Жана сөздердің жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. «Әкімшілік кұкыкұғымы, пэні жэне әдістері» мэтінін оку, аудару.
3. Мэтін мазмұны бойынша сұхбат дайындау.
4 . Мәтінге сүйене отырып грамматикалык тапсырмалар орындау. 
Сабакты бекіту сурактары:
1. Әкімшілік кұкыкдегеніміз не?
2. Әкімшілік қүкык эдістері туралы не білесіз?
3. Әкімшілік кұкыктың дерек көздері деген не?
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ҮГі тапсырмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казактші. -  
мэтінді мазмұңдау.

№ 21 Сабақжоспары
Сабактың такырыбы: Әкімшілік күкыкгык катынастар ұғымы мен 
түрлері.
Сабақтын максаты: Әкімшілік кұкыктык катынастардын жалпы сипаты 
туралы, түрлері туралы айту.
Сабактың турі: тэжірибелік сабак 
Сабактың эдісі: көрнекі-тэжірибелік 
Әдебиеттер: 1,4
Тәжірибелік тапсырмаларды пысыктау:
1 .Жана сөздердің жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. «Әкімшшік кұкыктык катынастар үгымы мен түрлері» мәтінін оку, 
аудару.
3. Сұхбат жүргізу үшін сұрак дайындау.
4. Мэтінді катыстырып, грамматикалык тапсырмалар орындау.
Сабакты бекіту сурактапы:
1 .Әкімшілік кұкыктык катынастар деген не?
2. Әкімшілік кұкыктык катынастардын кандай түрлері бар?
3. Әкімшілік кұкыктык катынастардын кұрылымын атаныз. Ол неше 
элементтен тұрады?
Үй тапсырмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казак тип. -  
жана сөздерді жаттау, оларды катыстырып сөйлем кұрастыру.

№ 22 Сабак жоспары
Сабактын такырыбы: Аткарушы бшгік органдары.
Сабақтың максаты: Аткарушы билікоргандары туралы түсінік беру. 
Сабақтың турі: тэжірибелік сабак 
Сабактын эдісі: көрнекі-тэжірибелік 
Әдебиеттер: 1,4
Тәжірңбелік тапсырмаларды пысыктау:
1 .Жана сөздердің жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. «Аткарушы билік органдары» мэтінін оку, мазмұндау.
3. Мэтін мазмұны бойынша 3 сұрак дайындау.
4. Мәтінді катыстырып, грамматикалык тапсырмалар орындау.
Сабакты бекіту сурактары:
1. Аткарушы бшгік органдары дегеніміз не?
2. Аткарушы билік органдары ңешеге бөлінеді? Қандай?
3. Мемлекеттік биліктін жоғаргы аткарушы органын атаныз.
Үй тапсырмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналған казактілі. -  
жана сөздерді жаттау, мэтінді аудару.

№ 23 Сабак жоспары
Сабақтың такырыбы: Отбасы кұкыгы ұғымы мен кагидаттары.
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Сабактын максаты: студенттерге отбасы кұкығы ұгымы мен кағидаттары 
туралы түсінік беру.
Сабакгы ц тущ: тэжірибелік сабак 
Сабактын эдісі: көрнекі-тэжірибелік 
Әдебнеттеп: 1,2,4
Тәжірибсліқ тапсы рмаларды  пысықтау:
1 .Жана сөздердщ жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. «Отбасы кұкыгы ұгымы мен кағидаттары» мәтінін оку, аудару.
3 . Мэтін мазмұны бойынша сұхбат дайындау.
4 . Мәтінге сүйене отырып грамматикалык тапсырмалар орындау.
Сабакты бекіту суоактапы:
1 .Отбасы дегеніміз не?
2.Отбасы күкығы туралы не білесіз?
З.Отбасылык карым-катынаста адамдардың кандай касиеттерінщ манызы 
зор?
Ун тапсыпмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналған казак тілі. -  
мәтінді мазмүндау.

№  24 С абақ жоспары  
Сабактын такыоыбы: Некеге түру.
Сабактын максаты: неке үғымы туралы, некеге түрудын шарттары мен 
тәртібі турапы айту.
Сабактын тущ: тәжірибелік сабак 
Сабактын эдісі: көрнекі-тэжірибелік 
Әдебнеттеп: 1,4
Тәжірибслік тапсы рмаларды  пысыктау:
1 .Жана сөздердің жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. «Некеге түру» мэтінін оку, аудару.
3. Сұхбат жүрпзу үшін сүрактар дайындау.
4.0тбасы, неке туралы макал-мәтелдерді оку.
Сабакты бекіту супактапы:
1 .Неке дегеніміз не?
2 . Неке жасы кай жастан бастапады?
3 . Некелік шарт дегенді калай түсінесіз?
4 . Неке киюдын кедергілері туралы ойыңыз.
Үй тапсырмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналған казак тілі. -  
жана сөздерді жаттау, агылшын тіліне аудару.

№  25 Сабақ жоспары
Сабактын такыпыбы: Некені бүзу тәртібі мен шарттары.
Сабактын максаты: Некені бүзу тэртібі мен шарттары туралы түсінік 
беру.
Сабактын туги: тәжірибелік сабак 
Сабактын эдісі: көрнекі-тэжірибелік 
Әдсбнстгсп: 1,4
Тожірнбелік тапсырмаларды пысыктау:



1 .Жана сөздердің жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. «Некені бұзу тэртібі мен шарттары» мэтінін оку, аудару.
3. Сұхбат жүрпзу үшін сұрактар дайындау.
4. Грамматикалык тапсырмалар орындау.
Сабакты бекіту еупактапы:
1 .Некені бұзу, ажырасу дегеніміз не?
2. Қандай жагдайда неке бұзылады?
3. Некені токтатудың кұкыктык салдары дегенді капай түсінесіз?
УГі тапсыпмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналған казак тілі. -  
жана сөздерді жаттау, мэтінді мазмұндау.

№ 26 Сабақ жоспары
Сабактың такыпыбы: Ерлі-зайыптылардын жеке жэне мүліктік 
күкыктары мен міңдеттері.
Сабактын максаты: студенттерге ерлі-зайыптылардын жеке жэне мүліктік 
күкыктары мен міндеттері туралы түсінік беру.
Сабактын т у т :  тэжірибелік сабак 
Сабактың одісі: көрнекі-тэжірибелік 
Әдебнеттеп: 1,2,4
Тәжірнбелік тапсырмаларды пысықтау:
1 .Жана сөздердің жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. «Ерлі-зайыптылардын жеке жэне мүліктік күкыкгары мен міндеттері» 
мэтінін оку, аудару.
3. Мәтін мазмұны бойынша 3 сұрак дайындау.
4 . Мэтінге сүйене отырып грамматикалык тапсырмалар орындау.
Сабакты бекіту еупактапы:
1 .Мүлік, ортак мүлік дегеніміз не?
2. Ерлі-зайыптылардын жеке жэне мүліктік күкыктары мен міндеттері 
туралы не білесіз?
3 . Неке жэне отбасы туралы Заннын 133-бабында не айтылган?
Үй тапсыпмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казак тілі. -  
мәтінді мазмұндау.

№ 27 Сабак жоспары
Сабактын тақырыбы: Ерлі-зайыптылардың алиментпк катынастары. 
Сабактын максаты: Ерлі-зайыптылардын алиментпк катынастары туралы 
түсінік беру.
Сабактын тущ: тәжірибелік сабак 
Сабактын эдісі: көрнекі-тәжірибелік 
Әдебнеттеп: 1,4
Тәжірибелік тапсырмаларды пысыктау:
1 .Жаңа сөздердің жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. «Ерлі-зайыптылардын алиментпк катынастары» мэтшш оку, аудару.
3. Сұхбат жүрпзу үшін сұрак дайындау.
4 . Мэтінді катыстырып, грамматикалык тапсырмалар орындау.
Сабакты бекіту супактавы:
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1. Алимент деген не?
2. Алиментпк міндеттемелердщ өзінетән кандай белгілері бар?
3. Алименттік катынастардын кандай түрлері бар?
Үй гапсыпмасы: Жапмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналған казак тип. -  
жана сөздерді жаттау, оларды катыстырып сөйлем кұрастыру.

№ 28 Сабақ жоспары  
Сабактын такырыбы: Бала асырап алу.
Сабактын максаты: студенттерғе бала асырап алу жайлы түсінік беру. 
Сабактыц турі: тәжірибелік сабак 
Сабактыц эдісі: көрнекі-тэжірибелік 
Әдебиеттер: 1,2,4
Тәжірибелік тапсырмаларды пысықтау:
1 .Жана сөздердін жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. « Бала асырап any» мәтінін оку, аудару.
3. Мәтін мазмұны бойынша сұхбат дайындау.
4. Мәтінге сүйене отырып ғрамматикапыктапсырмапар орындау.
Сабакты бекіту сцпактапы:
1. Бала асырап any дегеніміз не?
2. Бала асырап any турапы не білесіз?
3. Бала асырап апудағы дерек көздері не?
Уй з апсырмасы: Жапмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казак тип. -  
МЭТ1НД1 мазмұндау.

№ 29 Сабак жоспары
Сабактын гакыпыбы: Қамкорлык жэне корганшылык.
Сабактын максаты: Әкімшілік кұкыктык катынастардын жалпы сипаты 
туралы, түрлері туралы айту.
Сабактыц гүрі; тэжірибелік сабак 
Сабактыц эдісі: көрнекі-тэжірибелік 
Ә дсбисзтср: 1,4
Тәжірибелік тапсырмаларды пысыктау:
1 .Жана сөздердщ жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. « Қамкорлык жэне корганшылык» мәтінін оку, аудару.
3. Сұхбат жүргізу үшін сұрак дайындау.
4. Мэтінді катыстырып, ғрамматикалыктапсырмалар орындау.
Сабакты бекіту су'пактапы:
1. Қамкорлык жэне корганшылык деген не?
2. Қамкорлык жэне корганшылык кандай түрлері бар?
3. Қамкорлык жэне корганшылык кұрылымын атаныз. Ол неше элементген 
тұрады?
Уй тапсырмасы: Жапмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казак тип. -  
жана сөздерді жаттау, оларды катыстырып сөйлем кұрастыру.

№ 30 Сабак жоспары  
Сабактын такыпыбы: Патронат
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Спбпктың мпксаты: Патронат туралы түсінік беру.
Сабактын т у т :  тэжірибелік сабак 
Сабактын әдісі: көрнекі-тэжірибелік 
Әдебнеттер: 1,4
Тэжірибелік тапсырмаларды пысықтау:
I .Жана сөздердщ жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. « Патронат» мәтінін оку, мазмүндау.
3. Мәтін мазмұны бойынша 3 сүрак дайындау.
4 . Мэтінді катыстырып, грамматикалыктапсырмалар орындау.
Сабакты бекіту сурактары:
1. Патронат дегеніміз не?
2. Патронат нешеге бөлінеді? Қандай?
3. Мемлекетгік биліктің жогаргы аткарушы органын атаныз.
Үй тапсырмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казактші. -  
жана сөздерді жаттау, мәтінді аудару.

№ 31 Сабак жоспары 
Сабактын такырыбы: Б ю д ж е т  к кұкык негіздері 
Сабактын максаты: студенттерге бюджеттік кұкык негіздері туралы 
түсінік беру.
Сабактын турі: тэжірибелік сабак 
Сабактын әдісі: көрнекі-тэжірибелік 
Әдебнеттер: 1,2,4
Тэжірибелік тапсырмаларды пысыктау:
I .Жана сөздердің жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. « Бюджетпк күкык негіздері» мәтінін оку, аудару.
3. Мэтін мазмұны бойынша сұхбат дайындау.
4 . Мәтінге сүйене отырып грамматикалыктапсырмалар орындау. 
Сабакты бекіту сцрактары:
1. Бюджетпк күкык дегеніміз не?
2. Бюджетпк күкык негіздері туралы не білесіз?
3. Бюджетгік күкык негіздерінщ кандай касиеттерінін манызы зор?
ҮГі тапсырмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казак тілі. -  
мәтінді мазмүндау.

№ 32 Сабак жоспары
Сабактын такырыбы: Мемлекетпн каржылык кызметі
Сабакіын максаты: Мемлекетпн каржылык кызметі шарттары мен тэртібі
туралы айту.
Сабактын турі: тэжірибелік сабак 
Сабактын әдісі: көрнекі-тэжірибелік 
Әдебнеттер: 1,4
Тэжірибелік тапсырмаларды пысыктау:
I .Жана сөздердщ жазылуын, айтылуын есте сакгау.
2. « Мемлекетпн каржылык кызметі» мәтінін оку, аудару.
3. Сүхбат жүрпзу үшін сүрактар дайындау.
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Сабакты бекггу супактары:
1. Мемлекеттщ каржылык кызмет дегеніміз не?
2. Мемлекеттщ каржылык кызметі шарттарын калай түсінесіз?
3. Мемлекеттщ каржылык кызметі туралы ойыныз.
Үи тапсыпмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казактілі. -  
жана создерді жаттау, ағылшын тіліне аудару.

№  33 С абақ жоспары
Сабақтың такырыбы: Қазакстан акша жүйесінщ кұкыктык негіздері 
Сабақтын максаты: акша жүйесінщ кұкыктык негіздері туралы түсінік 
беру.
Сабактын турі: тэжірибелік сабак 
Сабактын адісі: көрнекі-тэжірибелік 
Әдебнеттеп: 1,4
Тәжірибелік тапсырмаларды пысыктау:
1 .Жана сөздердщ жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. «Қазакстан акша жүйесінщ кұкыктык негіздері» мэтінін оку, аудару.
3. Сүхбат жүргізу үшін сүрактар дайындау.
4 . Грамматикалык тапсырмалар орындау.
Сабакты бек п у  супақтапы:
1. Қазакстан акша жүйесінің кұкыктык негіздері дегеніміз не?
2. Қазакстан акша жүйесінщ кұкыктык негіздері кандай жағдайда бүзылады?
3. Қазакстан акша жүйесінің кұкыктык негіздері дегенді калай түсінесіз?
Үн тапсыпмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казак тілі. -  
жана сөздерді жаттау, мэтінді мазмүндау.

№ 34 Сабак жоспары
Сабактын такырыбы: Қаржылык жоспарлаудын кұкыктык негіздері. Тест 
тапсырмасы.
Сабактын максаты: студенттерге кұкыктары мен міндеттері туралы 
түсінік беру.
Сабақтың турі: тэжірибелік сабак 
Сабактын эдісі: көрнекі-тэжірибелік 
Эдебнеттеп: 1,2,4
Тәжірибелік тапсырмаларды пысыктау:
1 .Жана сөздердің жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. « Қаржылык жоспарлаудын кұкыктык негіздері» мәтінін оку, аудару.
3. Мэтін мазмұны бойынша 3 сүрак дайындау.
4 . Мэтінге сүйене отырып грамматикалык тапсырмалар орындау.
5. Тест тапсырмасы.
Сабакты бекіту супактары:
1. Қаржылык жоспарлау дегеніміз не?
2. Каржылык жоспарлаудын кұкыктык негіздері туралы не білесіз?
3. Каржылык жоспарлаудын кұкыктык негіздері не жайында айтылган?
Уй тапсырмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казактілі. -
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мәтінді мазмұндау.
№ 35 Сабақ жоспары 

Сабактын такыпыбы: Бюжеттік кұрылым 
Сабактын максаты: Бюжеттік кұрылым туралы түсінік беру. 
Сабактың т ү р і : теориялык сабак 
Сабактын одісі: сұрак-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 1,4
Ж ана такырыпты талдау сурактапы:
1 .Жана сөздердің жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. « Бюжеттік кұрылым» мэтінін оку, аудару.
3. Сұхбат жүрпзу үшін сұрак дайындау.
4 . Мэтінді катыстырып, грамматикалык тапсырмалар орындау.
Сабакты бекіту сурактапы:
1. Бюжеттік кұрылым деген не?
2. Бюжеттік кұрылымнын кандай белгшері бар?
3. Бюжеттік кұрылымнын кандай түрлері бар?
Үй тапсырмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналған казак тілі. -  
жана сөздерді жаттау, оларды катыстырып сөйлем кұрастыру.

№ 36 Сабак жоспары 
Сабактын такырыбы: Бюджеттік процесс
Сабактын максаты: студенттерге бюджеттік процесс жайлы түсінік беру. 
Сабактын т у т :  теориялык сабак 
Сабактын одісі: сұрак-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 1,2,4
Ж ана такырыпты талдау сурактапы:
1 .Жана сөздердін жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. « Бюджеттік процесс» мәтінін оку, аудару.
3. Мәтін мазмұны бойынша сұхбат дайындау.
4 . Мэтінге сүйене отырып грамматикалык тапсырмалар орындау.
Сабакты бекіту сурактапы:
1. Бюджетпк процесс дегеніміз не?
2. Бюджетпк процесс туралы не білесіз?
3. Бюджеттік процессии дерек көздері не?
Үй тапсырмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казак тип. -  
мәтінді мазмұндау.

№ 37 Сабак жоспары
Сабактын такырыбы: Қазакстандагы салык жүйесі
Сабактын максаты: Қазакстандагы салык жүйесі туралы, түрлері туралы
айту.
Сабактын т у т :  теориялык сабак 
Сабактын одісі: сұрак-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 1,4
Ж ана такырыпты талдау сурактары:
1 .Жана сөздердін жазылуын, айтылуын есте сактау.
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2. « Қазакстандагы салык жүйесі» мэтінін оку, аудару.
3. Сұхбат жүргізу үшін сұрак дайындау.
4. МЭПНД1 катыстырып, грамматикалықтапсырмапар орындау.
Сабакты бекіту сцрактары:
1. Қазакстандагы сапык жүйесі деген не?
2. Қазақстандагы сапык жүйесінщ қандай түрдері бар?
3. Қазақстандағы салык жүйесі құрылымын атаныз.
Үй тапсырмасы: Жапмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казак тілі. — 
жана сөздерді жаттау, оларды катыстырып сөйлем қүрастыру.

№  38 Сабақ жоспары
Сабактын такырыбы: Салық салу қагидаттары
Сабактын максаты: Салык салу қагидаттары үгымы мен түрлері туралы 
түсінік беру.
Сабактын турі: теориялық сабақ 
Сабактын эдісі: сұрак-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 1,4
Ж ана такырыпты галдау сцрактары:
1 .Жана сөздердщ  жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. « Салык салу қагидаттары» мәтінін оку, аудару.
3 . Мәтін мазмүны бойынша 3 сүрақ дайындау.
4. Грамматикалык тапсырмалар орындау.
Сабакты бекіту сцрактары:
1. Салык салу кагидаттары дегеніміз не?
2. Салык салу кагидаттары кандай түрлері бар?
3. Салык салу кагидаттары зан фактілерінщ санатына жатады ма?
Үй тапсырмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казактілі. -  
мэтінді мазмүндау, мэтін мазмүны бойынша сүхбат қүрастыру.

№  39 Сабақ жоспары  
Сабактын тақырыбы: Салықтык бақылау 
Сабакты и максаты: Салыктык бакылау туралы айту.
Сабактын тущ: теориялық сабақ 
Сабактын әдісі: сүрақ-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттеп: 1,4
Ж ана такырыпты талдау сцрақтары:
1 .Жана сөздердің жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. « Салыктык бакылау» мәтінін оку, аудару.
3 . Мәтін мазмұны бойынша сүхбат қүрастыру.
4 . Мэтінді катыстырып, грамматиқалық тапсырмалар орындау.
Сабакты бекіту сцрактары:
1 .Бүл занга кандай ережелер енген?
2. Салыктык бакылау дегеніміз не?
3. Салыктыкбақылаудыңтүрлері?
Үй тапсырмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казактілі. — 
жана сөздерді жаттау, оларды катыстырып сөйлем құрастыру.



№ 40 Сабак жоспары
Сабақтың тақырыбы: Еңбек кұкығы ұгымы жэне енбек катынастары 
Сабақтын мақсаты: Еңбек кұкығы ұғымы жэне енбек катынастары туралы 
түсінік беру.
Сабактын турі: теориялык сабак 
Сабактың эдісі: сұрак-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 1,4
Жана такырыпты талдау сурактапы:
I .Жаңа сөздердің жазылуын, айтылуын есте сақтау.
2. « Еңбек кұкыгы ұгымы жэне енбек катынастары» мэтінін оку, аудару.
3. Сұхбат жүргізу үшін сұрак дайындау.
4. Мәтінді катыстырып, грамматикалыктапсырмалар орындау.
Сабақты бекіту сцракіары:
1. Еңбек кұкыгы ұгымы дегең не?
2. Еңбек кұкыгы үгымы жэне еңбек катынастарының кандай белгілері бар?
3. Еңбек кұкыгы ұгымы жэне еңбек катынастарының кандай түрлері бар?
Үй тапсырмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казак тин. -  
жаңа сөздерді жатгау, оларды катыстырып сөйлем кұрастыру.

№ 41 Сабақ жоспары
Сабақтын такырыбы: Еңбек кұкыгынын кайнар көздері 
Сабақтын максаты: Еңбек күкыгы туралы түсінік беру.
Сабақтың турі: теориялык сабак 
Сабақтын эдісі: сүрак-жауап, түсіндіру 
Әдебнеттер: 1,4
Жана такырыпты талдау сырактары:
I .Жана сөздердің жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. «Еңбек кұкыгыңың кайнар көздері» мэтінін оку, аудару.
3. Мәтін мазмұны бойынша сүхбат дайындау.
4. Мәтінді катыстырып, грамматикалыктапсырмалар орындау.
Сабақты бекіту сцрактары:
I .Еңбек кұкыгыңың кайнар көздерінің басты саласы не?
2 . Еңбек кұкыгының кайнар коздері кандай манызды мэселелерді 
карастырады?
3. Енбек кұкыгының кайнар көздері туралы не айтасыз?
Үй тапсырмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казак тип. -  
жаңа сөздерді жаттау, мэтінді мазмұндау.

№ 42 Сабак жоспары
Сабақтың такырыбы: Еңбек кұкыгынын кагидаттары
Сабактын максаты: Енбек кұкыгынын кагидаттары туралы түсінік беру.
Сабактын турі: теориялык сабак
Сабактын эдісі: сұрак-жауап, түсіндіру
Әдебиеттер: 1,4
Жаңа такырыпты талдау сурақтары:
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1 .Жана сөздердін жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. «Енбек күкыгынын кагидаттары» мәтінін оку, аудару.
3. Мәтін мазмүны бойынша 3 сүрак дайындау, сол сүракка жауап беру.
4 . Грамматикалык тапсырмалар орындау.
Сабакты бекіту сурактары:
1. Енбек кұкыгы кашан кабылданды?
2. Енбек күкыгынын кагидаттары туралы не айтасыз?
3. Енбек кұкыгынын кағидаттарын калай түсінесіз?
Үй тапсы рмасы : Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казак тілі. -  
жана сөздерді сөз кұрамына талдау, мәтінді мазмүндау.

№ 43 Саба к жоспары  
Сабакты н такыпыбы: Жеке енбек келісім шарты
Сабакты н максаты: Жеке енбек келісімшарттың алатын орнын аныктау. 
Сабакты н туш: теориялык сабак 
Сабакты н одісі: сүрак-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 1,4
Ж ана такы рыпты  талдау сурактары:
1 .Жана сөздердің жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. «Жске енбек келісімшарты» мэтінін оку, аудару.
3. Мэтін мазмүны бойынша 3 сүрак дайындау.
4. Грамматикалык тапсырмалар орындау.
Сабакты бекіту сурактары:
1. Жеке енбек келісімшарты дегеніміз не?
2. Жеке енбек келісімшартын кайнар көздерін атаныз.
3 .  Жеке енбек келісімшарт туралы не білесіз?
Уй тапсыпмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казактілі. -  
жана сөздерді жаттау, мәтінді мазмүндау.

№ 44 Сабак жоспары
Сабакты н тақырыбы: Жүмыскерлердщ жекелеген категорияларынын 
енбек катынастарын реттеу
Сабакты н максаты: Жүмыскерлердщ жекелеген категорияларынын енбек 
катынастарын реттеу туралы түсінік беру.
Сабакты н турі: теориялык сабак 
Сабакты н эдісі: сүрак-жауап, түсіндіру 
Әдебнеттер: 1,4
Ж ана такы рыпты  талдау сурактары:
1 .Жана сөздердін жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. «Жүмыскерлердің жекелеген категорияларынын енбек катынастарын 
реттеу» МӘТ1НШ оку, аудару.
3. Мэтін мазмүны бойынша сүхбат дайындау.
4. Г рамматикалык тапсырмалар орындау.
Сабакты бекіту сурактары:
1 .Жүмыскерлердщ жекелеген категорияларынын енбек катынастарын



реттеуді атаңыз.
2. Жұмыскерлердің жекелеген категорияларынын енбек катынастарын 
реттеу дегеніміз не?
3. Жұмыскерлердің жекелеген категорияларынын енбек катынастарын 
реттеу жүйесі туралы не білесіз?
Үіі тапсырмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казактілі. -  
жана сөздерді катыстырып сөйлем күрау, мэтінді мазмұндау.

№ 45 Сабақ жоспары
Сабақтың такырыбы: Ұжымдык келісім шарт
Сабақтың максаты: Ұжымдык келісім шарт ұгымы мен түрлері туралы 
түсінік беру.
Сабактын турі: теориялык сабак 
Сабақтың эдісі: сүрак-жауап, түсіндіру 
Әдебпеттер: 1,4
Ж ана такырыпты талдау сурактары:
1 .Жана сөздердің жазылуын, айтылуын есте сактау.
2 .«Ұжымдык келісім шарт» мэтінін оку, аудару.
3. Мәтін мазмүны бойынша 3 сүрак дайындау.
4 . Грамматикалык тапсырмалар орындау.
Сабакты бекіту сүрактары:
1. Ұжымдык келісім шарт дегеніміз не?
2. Ұжымдык келісім шарттуралы не білесіз?
3. Үжымдык келісім шартты капай жіктеуге болады?
Үй тапсырмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казактілі. -  
жана сөздерді жаттау, мәтінді мазмұндау.

№ 46 Сабак жоспары
Сабактын такырыбы: Енбекакы жэне енбекп нормалау
Сабактын максаты: Енбекакы жэне енбекп нормалау туралы түсінік беру,
Сабактын турп теориялык сабак
Сабактын эдісі: сүрак-жауап, түсіндіру
Әдебиеттер: 1,4
Ж ана такырыпты талдау сурактары:
1 .Жана сөздердін жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. «Енбекакы жэне енбекп нормалау» мзншн оку, аудару.
3. Мәтін мазмүны бойынша сұрак дайындау.
4 . Грамматикалык тапсырмалар орындау.
Сабакты бек п у сурактары:
1. Енбекакы жэне енбекп нормалау дегеніміз не?
2. Енбекакы жэне енбекп нормалауга нелер жатады?
Үн тапсырмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казактілі. -  
мэтіңді мазмұндау.

№ 47 Сабак жоспары
Сабактын такырыбы: Қылмыс ұгымы, онын элементтері



Сибакті.ін максаты: Қылмыс ұғымы, онын элементтері туралы түсінік 
беру.
Сабакгы н турі: теориялык сабак 
Сабактын адісі: сұрак-жауап, түсіндіру 
Элебнеттеп: 1,4
Ж ана такы ры пты  талдау сурактары:
1 .Жана сөздердщ  жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. « Қылмыс үгымы, онын элементтері» мэтінін оку, аудару.
3. Мэтін мазмүны бойынша 3 сүрак дайындау.
4. Грамматикалык тапсырмалар орындау.
Сабакты бекіту сурактары:
1. Қылмыс үгымы, онын элементтері дегеінміз не?
2. Қылмыс үгымы, онын элементтерінщ кандай түрлері бар?
3. Қылмыс үгымы, онын элементтері зан фактілерінің санатына жатады ма? 
Үй тапсы рмасы : Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арнапған казактілі. -  
мэтінді мазмүндау, мэтін мазмүны бойынша сүхбат күрастыру.

№  48 Сабак жоспары  
Сабақтыц такырыбы: Экономикалык кылмыстар 
Сабактын максаты: Экономикалык кылмыстар туралы айту. 
Сабактын турі: теориялык сабак 
Сабактын әдісі: сұрак-жауап, түсіндіру 
Әдебнеттер: 1,2,4
Ж ана такы ры пты  талдау сурактары:
1 .Жана сөздердщ  жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. « Экономикалык кылмыстар» мәтінін оку, аудару.
3. Мәтін мазмүны бойынша сүхбат дайындау.
4 . Мэтінге сүйене отырып грамматикалык тапсырмалар орындау. 
Сабакты бекіту сурактары:
1. Экономикалык кылмыстар дегеінміз не?
2. Экономикалык кылмыстар әдістері туралы не білесіз?
3. Экономикалык кылмыс дерек көздері деген не?
Үй тапсы рмасы : Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казак тілі. -  
мэтінді мазмұндау.

№ 49 Сабак жоспары
Сабактын такырыбы: Әлемдік экологиялык мэселелер
Сабактын максаты: Әлемдік экологиялык мэселелер түрлері туралы айту.
Сабактын турі: теориялык сабак
Сабактын эдісі: сүрак-жауап, түсіндіру
Ә деби еп ер ; 1,4
Ж ана такы рыпты  талдау сурактары:
1 .Жана сөздердщ  жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. « Әлемдік экологиялык мэселелер» мәтінін оку, аудару.
3. Сүхбат жүргізу үшін сүрак дайындау.
4. Мэтінді катыстырып, грамматикалык тапсырмалар орындау.
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Сабакты бск п у с^рактары:
1. Әлемдік эколоғиялык мэселелер деген не?
2. Әлемдік эколоғиялык мэселелердің кандай түрлері бар?
3. Әлемдік эколоғиялык мэселелер кұрылымын атаныз.
Үй тапсырмасы: Жалмаханова 1ІІ.Ш. Зангерлерге арналган казактілі. -  
жана сөздерді жаттау, оларды катыстырып сөйлем кұрастыру.

№ 5 0  Сабакжоспары
Сабақтын такыпыбы: Арал тағдыры -  элем тағдыры 
Сабактын максаты: Арал тағдыры -  әлем тағдыры туралы түсінік беру. 
Сабактын турі: теориялык сабак 
Сабактын эдісі: сұрак-жауап, түсіндіру 
Әдебнеттер: 1,4
Ж ана такырыпты талдау сурактапы:
1 .Жана сөздердің жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. « Арал тағдыры -  әлем тағдыры» мәтінін оку, мазмұндау.
3 . Мэтін мазмуны бойынша 3 сүрак дайындау.
4 . Мәтінді катыстырып, ғрамматикалыктапсырмалар орындау.
Сабакты бекіту сурактары:
1. Арал тағдыры -  әлем тағдыры деғеніміз не?
2 . Арал тағдыры туралы өз ойларыңыз кандай?
3 . Арал тағдырын- әлем тағдырымен салыстыруға бола ма?
Үй тапсырмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казактілі. -  
жана сөздерді жаттау, мэтінді аудару.

№ 51 Сабақжоспары  
Сабактын такырыбы: «Семей-Невада» полигоны 
Сабактын максаты: «Семей-Невада» полигоны туралы түсінік беру. 
Сабактын турі: теориялык сабак 
Сабактын эдісі: сұрак-жауап, түсіндіру 
Әдебнеттер: 1,2,4
Ж ана такырыпты талдау сурактары:
1 .Жаңа сөздердің жазылуын, айтылуын есте сактау.
2. «Семей-Невада» полигоны» мәтінін оку, аудару.
3 . Мәтін мазмұны бойынша сұхбат дайындау.
4 . Мәтінғе сүйене отырып ғрамматикалыктапсырмалар орындау. 
Сабакты бекіту сурактары:
1. «Семей-Невада» полигоны туралы не білесіз?
2. «Семей-Невада» полигонынын манызы кандай?
Үй тапсырмасы: Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казактші. -  
мәтінді мазмұндау.

№ 52  Сабак жоспары 
Сабактын такырыбы: Тест тапсырмасы.
Сабактын максаты: өткен такырыптарға көз жүпрту 
Сабактын турі: теориялык сабак
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Сабиктын әлісі: сұрак-жауап, түсіндіру 
Әдебиеттер: 1,4
Ж аиа такы рыпты  талдау сурактапы:
1 .Жаңа сөздердің жазылуын, айтылуын есте сактау.
2.Сұхбат жүргізу үшін сұрактар дайындау.
Үй іапсы рмасы : Кайталау,

Әдебиеттер және оқу күралдар

Н епзгі әдебиеттер:
1 .Казак тілі: оку кұрапы / З.Күзекова жэне т.б. -  Алматы: 2017
2. Бектұров Ш.К. Қазақтілі: оку кұралы. -  Алматы, 2015
3. Күзекова 3. Қазактілі: оку кұралы. -  Алматы, 2015
4. Жалмаханова Ш.Ш. Зангерлерге арналган казак тілі. -  Астана, 2005

Қосымша әдебиеттер:
5. Әлісжанов С. Қазак терминологиясы: теория жэне тэжірибе: оку кұрапы. 
-  Алматы,2015
6. Күзекова З.С. Қазактілі. Практикалык курсы: окулык. -  Алматы, 2013. 

Нормативтіқ ақтілер:
7. Қазакстан Республикасынын Конституциясы. 30 тамыз, 1998 ж.
8. «Қазакстан Республикасынын мемлекеттік тэуелсіздігі туралы» 
Конституциялык Зан 16,12,1991
9. «Қазакстан Республикасынын Президенті туралы» Конституциялык Зан 
күшіндегі Жарлык 26.12.1995 ж. // Қазакстан Республикасы Жогары 
Кенесінің Ведомостары 1995 ж. №24 б. 172
Ю.«Қазакстан Республикасынын жергілікті өкілетті және аткарушы 
органдары туралы» Заны 10.12.1993 ж.
11. «Қазакстан Республикасынын әкімшілік-аумактык кұрылымы туралы» 
Қазакстан Республикасынын Заны. 08.12.1993 ж.
12. «ҚР нормативтік кұкыктык актілері туралы» Қазакстан 
Республикасынын Заны. 24.03.1998 ж.
13. «ҚР-дағы азаматтык туралы» Қазакстан Республикасынын Заны. 
20.12.1991 ж.
14.Закон Республики Казахстан «Қазакстан Республикасындағы шетел 
азаматтарынын кұкыктық жагдайы туралы» Казахстан Республикасынын 
Заны. 19.06.1995 ж.
15.«Неке жэне отбасы туралы» Казахстан Республикасынын Заны. 
17.06.1997 ж.
16.1990 ж. 25 казандагы «Қазак КСРО мемлекетпк егемендігі туралы» 
декларация // Казахстан: этапы государственности. Алматы, 1997 ж.
17. Енбек туралы Кодекс.
18. Азаматтык Кодекс (Жалпы бөлім, ерекше бөлім).
19. Қылмыстык Кодекс (Жалпы бөлім, ерекше бөлім).
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Емгнхан мен сынакка дайындалуға арналған сүрактар 

Сынак сұрактары:

1. Зангер мамандыгынын бірегейлік ерекшелігі мен маңызы.
2. Бүпнгі коғамдағы зангерлердің рөлі.
3. Зангер тұлғасы.
4. Мемлекет пен кұкык пайда болуының жалпы зандылыктары.
5. Мемлекетпен кұкык формалары.
6. Құкык нормалары ұғымы, онын кұрылымы.
7. Халыктык үлгідегі билер соты.
8. Конституциялык кұкык үғымы.
9. Мемлекет бшгігінің жогары органдары.
10. Азаматтык кұкык үғымы.
11. Әкімшілік кұкык үғымы, пэні жэне әдістері.
12. Әкімшілік кұкыктык катынастар үғымы мен түрлері.
13. Аткарушы билік органдары.
Н.Отбасы кұкығы ұғымы мен кағидаттары.
Іб.Некеге түру.
16. Некені бүзу тэртібі мен шарттары.
17. Бала асырап алу.
18. Қамкорлык жэне корғаншылык.
19. Патронат.
20 . Бюджеттік кұкык негіздері.
21 . Мемлекеттің каржылык кызметі.
22. Қазакстан акша жүйесінін күкыктык негіздері.
23 . Бюжетгік кұрылым.
24 . Қазакстандағы салык жүйесі.
25 . Енбек кұкығы үғымы жэне енбек катынастары.
26. Жеке енбек келісімшарты.
27 . Ұжымдык келісімшарт.
28 . Қылмыс үғымы, онын элементтері.
29.Экономикалык кылмыстар.
ЗО.Әлемдік экологиялык мэселелер.
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