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Hom e мшездемеОку жумыс багдарламасы экология кукыгы 0201000 «Кукыктану» мамандыгы ymiii курастырылган.
Оку пэншщ максаты — Пэннщ максаты — «Экологиялык кукык» студенттердщ жалиы зандылыктарды, кукык туралы тусппктерш, когам мен табигаттын теориялык мэселелер1 жэне экологиялык кукык гылымы, экологиялык зацнаманыц талаптары бойынша коршаган ортаны коргау жэне табигатты утымды иайдалану, сондай-ак эпрлеу, 6ijiiK дагдыларын ic жуз1нде колдану, алынган бшмдерш iypjii салаларындагы кэаби зангер periнде колдана алу дагдысын калыптастыру.
Оку пэншщ iMiiiacTTcpi:
Ilaiwi окытудыц viiirierrepi болып табылады:• экологиялык-кукыктык еала катынастарындагы зандык термиидерд1 менгеру;• студенттердщ арнайы эдебиеттер/п оцай колдану дагдысын калыптастыру;• студенттердщ теориялык жэне практикалык бпйм мен жумыс дагдыларын иормативпк акплер/п urepyi;• дагдыларын дамыту, сейлеу шеберлii in, cry/ieimcp.iiH дагдыларын калыптастыру, студенттердщ зандык манызы бар мэн-жайлар мен жпетеу занды фактглер сауатты багалауын уйренук• студенттердщ колданыстагы заннамага сэйкес эр турлi занды ic- эрекеттерщ ыкпалдастыру.
Пререквизиттерй Мемлекет жэне кукык тсориясы, Конституциялык кукык, Лзаматтык кукык, OKiMinijiiK кукык.
Постреквизиттерк Кылмыстык кукык, Азаматтык кукык, Ецбек кукыгы.
УлгОмк оку жоспарлары мен бйпм береззн оку 

багдарламаларында жоспарланган кузырсттерБппм алушылар томенпдей кузыретерд1 менгеру i кажет:
1) Башлык кузыреп:БК 2 Y  й ы мд ы к-кукы кгы к нысанындагы занды тулгалардыд нормативтж-кукыктык кужагтарын бшу
2) К.кчбн кузырезз:КК 3.2.1 Курылымдык болimcjiep мен когамдык уйымдарга эр турл!кукык кужаттарын рэамдеуге кукыктык комек корсету КК 3.2.2 Занды курылымдык бел1мшелерже кукыктык жумыста эдюнамалык комек корсету3) бплсдй
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-экологиялык кукык бузушылыктыц курамы мен экологиялык кылмыс yuiin жауаптылыкты;-экологиялык кукык пан1н, кукыктык реттеу эдйнн, кагидаларын, жуйеЫ мен кайнар кездерш, табигатты колдапу кукыгын.
4) 1скерл1ктер:- экологиялык баскару органдарынын жуйесж ажыратады;- жер, су, жер койнауын пайдалану, жануарлар дуниеш жэне атмосфералык ауаны коргаудагы экологи ялы к-кукыкты к Tsprinxi аныктай алады;- халыкаралык экологиялык кукыкты калыптастыру проблемаларын сипаттайды;- экологиялык жауаптылыкты аныктай бшедг 
" кузыретп:- колданыстагы кукыктык зандарды колдануга.

Пэнnii( эдкнамасы «Экологиялык кукык» окытудыц максаты мен epcKinejiiriii аныктайды. Экологиялык кукыкгы каркынды окытуы yinin 6ejicen;ii окыту од i с те pi усынылады. Окыту пд!стерine дэрю сабагы, техникалык окыту куралдарын колдау аркылы, icicepjciк ойын ретшде, таж!риебелж сабакта жагдайлы есептер/н накты орындауга, талдау жоне салыстырмалы окыту непзше куралган.
bi.niMTi багалау саясаты мен тэрНб1Пэн бойынша корытынды бага аралык аттестациялау (сынак жэне емтихан) бойынша аныкталады:1. Пэн бойынша аралык аттестациялау тэрлбшде сынак иен емтихан етмзшетж болса, корытынды бага аралык аттестациялаудыц корытынды орта балы непзшде койылады.2. Пэн бойынша аралык аттестациялау тор'пбшде сынак OTKi'iijic'iin болса, сынакта алган бага корытынды бага болын табылады.ЗДосымша сабак icecTeci П(Ц)К хабарламасында жэне колледж сайтында орналастырылады.4.Аралык бакылауга KipMefiTin, пэн бойынша корытынды багалар, окытушылар курс аякталганда сабак улгер1м!|пц агымдагы бакылаудыц орта балл непзшде койылады.Окытушылар, курс аякталганда, пэн бойынша аралык бакылауга юрмейтш корытынды багаларды сабак yjiiepiMiiiiii агымдагы бакылау багаларыныц орта баллы пег1з1нде кояды. 

lii.iiM ii багалау влшемдер1Бш1м алушыларды багалау бес балдык жуйеде жург1зшед1: (5 «уз;нк». 4-«жаксы», 3-«канагагганарлык», 2-«канагатганарлыксыз»):
«5» («узд!к») - егер бш1м алушы барлык багдарламалык материалдарды терец Menrepin, толык, сауатты, дэйект1 жэне логикага сэйкес оны баяндап, тапсырманыц TypiH езгерту барысында дурыс жауап берсе, койылган максатгарды дурыс шеше бшсе, монографиялык материалды 6i.:iin, кабылданган теш 1мдер;н дурыс непздеп, практикалык
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жумыстарды орындаудьщ эр турл1 дагдылары мен эдютерше не болып, кателеспей, материалды оздпшен жинактап корытып баяндай апса;
«4» («жаксы») - егер бЫ м алушы багдарламалык материалды жаксы 6ijiin. оны сауатты, мэшмен баяндап, сауалга жауап бергенде ejieyjii дэлелс1зд1ктерд1 ж1бермей, теориялык срсжелсрд1 дурыс пайдаланып, практикалык мшдеттер.п орындау барысында кажстп дагдыларга ие болса;
«3» («канагаттанарлык») - егер бипм алушы тек кана Heri3ri материалды мецгерш, 6ipaK кейб1р нактылауларды бшмей, дэлелшздштердк дурыстау емес тужырымдамаларды ж1берш, багдарламалык материалды баяндау жэне практикалык тапсырманы орындау барысында киындык керсе;
«2» («канагаттапарлыксыз») - егер бппм алушы багдарламалык материалдардыц мацызды болirin б1лмей, слеул1 кагслсрд! ж1берш, практикалык жумыстарды киындыкисп орындаса.Окытушы емтихан багасын кою барысында осы олшсмдср;н (критерийлер/п) басшылыкка алады.

Емтиханды (сынакты) кайта тапсыру lapi ioi«Канагаттапарлыксыз» (сынакталмаган) бага алган жагдайда емтиханды (сынакты) 6ip гана пэн бойынша 6ip рет кана кайта тапсыруга мумк1нд1к ocpijievu.Емтиханды (сынакты) кайта тапсыру бел1м менгерунпейпн сабак жур[лзуш1 окытушынын атына жазылган жазбаша рухсаты бойынша, керсетшген мсрз1мде (ол окытушы болмагаи жагдайда, агалган пэн бойынша 6iaiKTiairi бар, баска окытушыга) кабылдауына болады.
Курс саясаты:1. Аудигориялык сабактарга Miii/rcrri турде катысу жэне теориялык, практикалык (зертханалык. семинар) сабактарды галкылауга белсенд1 катысу.2. Бакылаудьщ барлык гурлcpiне мшдегп турде катысу (дэрютерге жэне семинар сабактарга бакылау, С 9 Ж  тапсырмаларын орындауга бакылау, эр семестрд1ц 7, 14 аптасында rccrijiey rypinae orKiiijicrin аралык бакылау, корытынды бакылау).3. Орынды себептерге байланысты (медициналык аныктама, бел1м мецгеруппешщ руксаты бойынша) катыспаган сабактарга дайындалып, толык колемде ЖОБ сэйкес жауап беру.4. Студент оку тэрпбш сактауга, сабак ксз1ндс уялы телефонын ouiipin коюга, сабакка KcmiKiieyrc жэне сабакка icKepH ки1мде келуге THicTi.
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«Экология кукык;» пэшнен жумыс оку багдарламасы
Кесте 1 — Оку уакытын белу

курс Бярлыгысаг. Тсор.саг. с̂ртх.жумыс T,V/hi|)iif)i\iikсаба к Курстык жумыс iap Ьакылау жумысы ЕмтиханЗс 4с Зс 4с Зс 4с Зс 4с Зс 4с Зс 4с2 36 8 2 - - 10 16 - - - + - -
Кесте 2 - Оку жумыс багдарламасыныц колданылуы

Оку жылы Топтар2018-2019 П-21кП-22к
Кесте 3 - Млпшн такырыптыкужоспары

р/н№ Такырыптар мен бел1мдер атауы Орта буын маманыHeri3ri орта бшм Жалпы орта бшм/ 2 3 41. Экологиялык кукык жуйес1 мен субьекплер1 4

2. Экологиялык кук!>1к иормалары 2

3. Мемлекетт1ц экологиялык кукык функциялары 4

4. Экологиялык кукыктык катынастар 6

5.
Коршаган орта обьектшер1 сипаттамасы: жер, жер койпауы, су, орман, жануарлар элемьтабигат o6beKTicinin сипаттамасы 4

6. Атмосфералык ауаньщ экологиялык кукыктык режимi 2

7. Экологиялык сараптама мен аудит 4

8.
Мемлекет пен когампыц экологиялык каушыздНнщ тужырымдамасы 2

9. Экологиялык мониторинг и кадастр 4

10.
Табигатты коргау зацдарын бузганы уилн кукыктык жауапкершшк 2

11.
Цоршаган ортаны коргауга байланысты халы карал ы к уйымдар 2

Барлыгы: 36
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Таблица 4 Календарлык-такырыптык жоспар,OI<игтеVOтеи Бшпмдер мен такырып 
яттяры Kyni Сягят

сяны

Сябиктмн 
ту pi (теория 
Т,тэж1рибсл1 

к Г/К.)
YH тапсырмасы

/ 2 3 4 5 6
Тарау 1. Жалпы бол1м 
Экологиялык kykmkimii жал мы 
ережелер11 Такырып 1.1. Экологиялык кукык жуйес1 мен субьскгijicpi1. Экологиялык кукык
ПЭШ2. Экологиялык кукык эд1стср1Экологиялык кукык кагидалары

2 Т

КР Экологиялык кодекс 9 кантар 2007ж. кабылданды, №21201.01.2018ж. 
03repicTepi мен толыктырулары енг1з1лд1 Экологи ял ык кукык кайнар кездер1н табу

2
Такырып 1.2. Экологиялык кукык жуйесл мен субьектшер1 1.Экологиялык кукык кагидалары
2.Экологиялык кукык бузушылык cyGn.CKi ijiepi

2 т
Жагдайлы есептер орындау

3 Такырып 1.3 . Экологиялык кукык нормалары
2 Тж

КР Экологиялык кодекс 9 кантар 2007ж. кабылданды, №21201.01.2018ж.озгер1стер1 ментолыктыруларыенпзшд1 колданаотырыпэкологиялыккукыкнормалары на сызба жасауТакырып 1.4. 2 Т КР Экологиялык
7



4 Мемлекеттщ экологиялык кукык функциялары 
1.Мемлекеттщ 
ЭКОЛОГИЯЛЫК КУКЫК функциялары 2.Экологиялык кукык угымы мен кагидалары

кодекс 9 кантар 2007ж. кабылданды, №21201.01.2018ж. езгер1стер1 мен толыктырулары енг1з1лд1 9-21-баптарын окып танысу5 Такырып 1.5. Мемлекеттщ экологиялык кукык функциялары 2 Тж
Кесте толтыру: Экологиялык кукык кай нар кездер1 мен субьект1лер1, обьект1лер1не6 Такырып 1.6. Экологиялык кукыктык катынастар 1.Экологиялык кукыктык реттеу 2.Реттеу эдютер1

2 Т
Реттеу эд1стерше кесте жасау

7 Такырып 1.7. Экологиял1>1к кукыктык катынастар 2 Тж Жагдайлы есептер орындау
8 Такырып 1.8. Экологиялык кукыктык катынастар

2 Тж

Экологиялык кукык нормалары, реттеу эдютерщ оку.КР Экологиялык кодекс 9 кацтар 2007ж. кабылданды, №21201.01.2018ж. 
e3repicrepi мен толыктырулары енпз1лд1 24-36-баптарын окып танысу

Тарау 2. Ерекше бол1м 
Экологиялык
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к^кыктык жалимсрежелсршщмшдеттер!
9 Такырып 2.1.Коршаган орта o6i,cKiiacpi сипаттамасы: жер, жер койнауы, су, орман, жануарлар элем1- табигат обьектюшщ сипаттамасы

2 Тж
КР "Коршаган ортаны коргау" Занын окып тану 11-21 баптары

10 Такырып 2.2.Коршаган орта ooi.cKiijicpi сипаттамасы: жер, жер койнауы, су, орман, жануарлар элемь табигат обьектюшщ сипаттамасы1. Жер колдану мен коргауда обьекпа peri ндс2. Жер колданудагы кукыкгык заннамасы3. Жер койнауын уолдану мен коргауда обьектЮ ретшде4. Жер койнауын колданудагы турлер1

2 т

Такырыпбойыншасауалнамагадайындык:«Орманкукыкгык коргау обьектю1 реглндс», «Орман колдану кукыгы».КР "Коршаган ортаны коргау" Занын окып тану 21-36 баптарын оку, танысу
11 Такырып 2.3. Атмосфералык ауаныцЭКОЛОГИЯЛЫК КУ-КЫКТЫК рсжим1 2 Тж

КР Экологиялык кодекс 9 кантар 2007ж. кабылданды, №21201.01.2018ж. 03rcpicTepi мен толыктырулары енг1з1лд1 26-39-баптарын окып танысу12 Такырып 2.4. Экологиялык сараптама мен аудит 2 Тж
КР Экологиялык кодекс 9 кантар 2007ж. кабылдандьь №21201.01.2018ж.
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03repicTepi мен толыкгырулары енгЫл/п 32-44-баптарын окып танысу13 Такыршп 2.5. Экологиялык сараптама мен аудит 2 Тж Наян дам а дайындау: «Экологиялык аудит»14 Такырып 2.6.Мемлекет пен когамньщ экологиялык кау i п с 1зд i г i н i н тркы ры м д ам ас ы 2 Тж
Такырыпбойыншакоспект жасау:«Экологиялыккаутазджтщнепзпкагидалары»15 Такыр ып 2.7. Экологиялык мониторинг жопе кадастр 2 Тж Культелеев С .Т . КР Экологиялык кукыгыАлматы, 2003 28- 32 окып танысу.16 Такырып 2.8. Экологиялык мониторинг жэне кадастр 2 Тж
КР Экологиялык кодекс 9 катар 2007ж. кабылданды, №21201.01.2018ж. 03repicTepi меп толыктырулары ешЫлд1 36-42-баптарын окып танысу17 Такырып 2.9.Табигатты коргау зандарын бузганы уппп кукыкгык жауаикершшк 2 Тж Сезжумбак эз1рлеу такырып бойынша.

18 Такырып 2. К).Коршаган органы коргауга байланысты халыкаралык уйымдар 2 Тж Цоршаганорганыкоргаудагы кесте толтыру
Барлыгы:

36

Теориялы 
к сабак -  
10 сагат 
Тэж1рибел1
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к сабак -  
26 сагат

№1 СА Б А К Т Ы Н  Ж О СП А РЫ

Такырыбы: Экологиялык кукык жуйеЫ мсп cy6bCKTUiepi
Сабактын максаты: Экологиялык кукык рол i. кагидалары, или inаныктау, экологиялык кукыкплк катынас угымын айкындау.
Сабактын турк теориялык 
Окыту эдктерг сездж 
Эдсбисттср: 1,2,3
Жана матсриалды банндау суракгары:1. Экологиялык кукык нош2. Экологиялык кукык одк13. Экологиялык кукык кагидалары 
Окытылган материалдарды бекггу суракгары:1. Табигатты коргау мен утымды пайдапаиу2. Экологиялык кукык субьекплерь кукык угымы рет1нде3. Экологиялык кукык
Y h тапсырмасы: КР Экологиялык кодекс окып танысу, 9-кацтар 2007ж. кабылданды, №212 01.01.2018ж. езгерютер1 мен толыктырулары енпзшдь Экологиялык кукык кайнар кездер1н табу.

№2 САБАКТЫ Н, Ж О СП А РЫ  
Такырыбы: Экологиялык кукык жуйес1 мен субьект1лер1 
Сабактын максаты: студенттерде экологиялык кукыктык катынас туснпп, экологиялык кукык бшмдсрш мэш туралы; экологиялык кукык туралы тусшж калыптастыру, оньщ курылымы жэне курамдас элементтер1; езектенд1ру жопе кенейту алган б 1л i м i н таж1рибеде калыптастыру.
Сабактын Typi: теориялык 
Окыгу эдктерй сезд1к 
Эдсбиеттер: 4,5,6
Жана матсриалды банндау сурактары:1. Экологиялык кукык кагидалары2. Экологиялык кукык бузушылык субьектшер1 
Окытылган материалдарды бекггу суракгары:1. Экологиялык кукык обьектшерш саралау2. Экологиялык кукык субьекплер1 жауапкершшп3. Экологиялык кукы к катынастар 
Y и тапсырмасы:
Жагдайлы есептер орыидауКандай (теменде керсеплген) нормативт1к актшер экологиялык заннаманы курайды:

п



- КР Зацы " GciMfli молайту жоме пайдалану жануарлар дуниесш коргау
I».»- КР Эю мш ш к кукык бузушылык кодекс!;- КР "Жер койнауын пайдалану" туралы Зацы;- Мал дэртерлж жарлыгы;- КР Экологиялык кодекс!;- «Аралар туралы» КР Зацы;- «О.амдпаер карантин! туралы» КР Зацы.

№3 СА Б А К Т Ы Ц  Ж О СП А РЫ  
Такырыбы: Экологиялык кукык нормалары
Сабактыц максаты: студенттерде экологиялык кукыктык катынас tYciniri, экологиялык кукык 6ijiiM/Tepin Moni туралы; экологиялык кукык туралы тусйпк калыптастыру, оныц курылымы жоие курамдас элементтерк езектенд!ру жоне кецейту алган 6iji iM in пмнрибеде калыптастыру.
Сабактыц турн тож!рибел!к 
Окыту эдктерк аралас 
Эдебиеттер: 5,6
Бнпмдерш езектенд!ру сурактары:1. Экологиялык кукыктык катынастар угымы мен ерек1 пелiiciepi2. Экологиялык кукыктык катынастар ж!ктелу!3. Экологиялык кукык нормалары 
Экологиялык цуцыц нормаларына аныцтама беру:-  Нормалар дефинициясы-  Нормалар декларациясы-  Нормалар кагидалары-  Нормалар реттепштер
С 0 Ж  (студенттердщ анн/нк жумысы) :1. Тацырып бойынша глоссарийд! толыцтыру: «Экологиялык кукык нормалары»2. Сызба жасау «Экологиялык кукык кайнар кездер!»3. Тацырып бойынша баяндама: «Азаматтардыц экологиялык кукыкта- ры»
Y й тапсырмасы:1ДР Экологиялык кодекс! 9 кацтар 2007ж. кабылданып, №212 езгерютер мен толыктырулары енпзгпд! от 01.01.2018ж. колдана отырын экологиялык кукык нормаларына сызба жасау.

№4 СА Б А К Т Ы Ц  Ж О СП А РЫ  
Такырыбы: Мемлекеттщ экологиялык кукык функциялары 
Сабактыц максаты: мемлекеттщ экологиялык кукык каты пасы н калыптастыруын талдау 
Сабактыц Typi: теориялык 
Окыту эдгстерн сездж



Эдебиеттер: 5,6,7
Жана материалды баяндау сурактары:I .Мемлекеттщ экологиялык кукык фуикциялары 2.Экологиялык кукык угымы мен кагидалары 
Окытылган материалдарды бскдту сурактары:1. Экологиялык кукык фуикциялары2. Экологиялык кукык функцияларын саралау3. Экологиялык кукык катынастар
Уй тапсырмасы: К,Р Экологиялык кодекс! 9 кацтар 2007ж. кабылданып, №212 озгер1стер меп толыктырулары енпзнш от 01.01.2018ж. 9-21- баптарын оку, танысу.

№5 СА Б А К Т Ы Ц  Ж О СП А РЫ  
Такырыбы: Мемлекеттщ экологиялык фуикциялары 
Сабактыц максаты: экологиялык кукыктык катынастар фуикциялары мен мшдеттерш жузеге асыруда мемлекеттщ релщ айкындау.Мемлекеттщ экологиялык кукыктык функциясын багалау.
Сабактыц Typi: тэж1рибел1к
Окыту эдктерк таж1рибел1к окыту Typi
Эдебиеттер: 7,8
БЫмдерш озектещиру сурактары:1.Кукык коргау органдарыныц экологиялык фуикциялары 2.1шк1 экологиялык фуикциялары3.Мемлекеттщ калыпгасуында экологиялык функция рел1 
С О Ж  (студенттердщ oiiimiK жумысы):1. Мемлекеттщ экологиялык функцияларына кесгеш толтыру;2. Мемлекетт1ц экологиялык функциясына сипаттама беру;3. Кесте yjirici:__________________________ _______________________________________________
Функция атауы Фу н к ц ияга с и и ат та м а

4. Мемлекеттщ дамуындагы экологиялык функция poain айкындау.
V'ii тапсырмасы: Kecmeni толтыру. Экологиялык кукыктыц кайнар кездер1 мен субьектшерц обьект1лер1не.

№6 СА Б А К Т Ы Ц  Ж О СП А РЫ  
Такырыбы: Экологиялык кукыктык катынастар
Сабактыц максаты: студенттерде экологиялык кукыктык катынае тусинп, экологиялык кукык бшмдерш Moni туралы; экологиялык кукык туралы тусннк калыптастыру, оныц курылымы жане курамдас элементтерц езектещцру жане кецейту алган 6LniMiii тэж1рибеде калыптастыру.
Сабактыц Typi: теориялык 
Окыту Oiiicrepi: созд1к 13



Эдебиеттер: 9,10
Жана материалды банндау сурактары:1 .Экологиялык кукыктык реттеу2.Реттеу o;iic rcpi
Окытылган материалдарды бскггу сурактары:1. Экологиялык ку кыкгык катынастарды реттеу угымы2. Экологиялык кукык катыиастарын реттеу а/нс турлер!3. Экологиялык кукык катынастардын функциялары 
Y й тапсырмасы: Реттеу эд1стерше кесте жасау.

№7 С А Б А  КТ ЬЩ Ж О СП А РЫ  
Такырыбм: Экологиялык кукыктык катынастар
Сабактын максаты: студенттер ушin жагдай жасау жопе пысыктау юкерлжтерд! салыстырып, талдаи, корытынды жасауга жагдай жасау; кемектесетш дамыту, ойлау кабыеттерш усынылган жагдайлы есептер орындау, кукыктык мэдениетш калыптастыру.
Сабактын тур!: тэж1рибел1к
Окыту aaieiepi: ынталандыру эдicrepi жэие студеттер;и ынталандыру (тэсi_iдерi: киыи жагдай куру, жагдайды баяндау).
Эдебиеттер: 11,12,13
БЫмдерш взектенд1ру сурактары:I .Экологиялык кукык гылым, кукык саласы perin/ic 2.Экологиялык катынастар. Экологиялык кукыктык катынастар 3.Экологиялык кукыктык даму тарихы4.Экологиялык кукык заннамасы мен экологиялык кукык кайнар коздер1 катынасы
С 0 Ж  (студснттердпг оннд1к жумысы) :
Тацырып бойынша глоссарийд1 толъщтыру: «Экологиялык кукыктык катынас».1. Сызба жасау «Экологиялык кукыктык катынас жуйеа».2. Сы збаpeminde бейнелеу «Экологиялык кукык кен жэие тар магынада». Уй тапсырмасы:
Жагдайлы есептер орындау1. Азамат А  аумакгык экологиялык бакылау органдарына 03i турып жаткан аумакгыц коршаган ортасыньщ жай-куй1не аныктама сурауга ж\ттнд1. 1йрак кузырлы органда аныктама беруден бас тарпы. 1с-эрекет1н багаланыз.2. Азамат Б орманда кыдыруга барганында кумырсканьщ илсуine жангыш от майын куйып жагып ж1бер;и. От тез жылдамдыкпен лаулап барлык орманды жайпап тастады, н.тгижеЫнде орманньщ жарты болiri ©ртен in Kerri. Ic ape Kerri багаланыз.

№8 СА Б А К Т Ь Щ  Ж О СП А РЫ  
Такырыбы: Экологиялык кукыктык катынастар
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Сабактын максаты: студемттерге коршаган органы коргаудагы белсенд! коргау, казакстандыу торбие.пк жэне азаматтылыкты калыптастыру.
Сабактын турк тож1рибел1к
Окыту эдктерк ознццк жумыс уйымдастыру
Эдисбеттер: 14,15,16
БЫмдерш взектенд1ру сурактары:1. Экологиялык кукыктыц баска кукык саласымен аракатынасы2. Экологиялык кукыктыц этцстерш калыптастыру3. Халыкаралык уйымдар экологиялык кукык обьектшер1 ретшде 
С О Ж  (студенттерд1н взтд1к жумысы) :1. Глоссарийд/ толыцтыру: «Экологиялык кукыктык катынастар».2. Экологиялык кукык бузушылык бойынша талап арыз жасау.3. Жагдайлы есеп орындауЗауыт инжерпнц кылмыстык icin карастыру кезшде мынадай сурактар туындады, ягни oiwipicriK белмелердщ ауасы ластануы адамньщ денсаулыгына мелшершен тыс зиянын келттруде, ецбекп коргаудагы капдай заннамасы бузылды, коршаган ортаны коргаудагы зацнамасы каидай? Цоршаган органы коргаудыц капдай зацнамас!.! колданыста?
Yfl тапсырмасы: Экологиялык кукык нормалары, реттеу эдютерш оку. КР Экологиялык кодекс! 9 кантар 2007ж. кабылданып, №212 esrepicrep мен толыктырулары енпзшд! от 01.01.2018ж. 24-36 баптарын оку, таны су.

№9 СА Б А Ц Т Ы Ц  Ж О СП А РЫ
Такьфыбы: Коршаган орта обьектшер1 сипаттамасы: жер, жер койпауы, су, орман, жануарлар ,элем1-табигат o6i>eKTicinin сипаттамасы 
Сабактын максаты: Коршаган ортаныц обьектшер1 экологиялык кукык режимi реттнде бипмдерш бекiry, студенттер 6ijiiMin калыптастыру, белсенд! турде логикалык ойлау кабшеп, жана материалдарды калыптастыру.
Сабактын Typi: тэж1рибел1к
Окыту эдктерк озiпдiк жумыс уйымдастыру
Эдебеиеттер: 17,18
БЫмдерш езектенд!ру сурактары:1. Коршаган ортаныц обьекплерше синаттама2. Жер жги 1C жер койнауын заргнамалык тургыдан коргау3. Су, орман, жануарлар дуниеЫ корларынын мониторинг!.
С О Ж  (студенттердш езпЫк жумысы) :
/.Тацырып бойынша глоссарийдi толыцтыру: «Коршаган орта обьекплер! сипаттамасы: жер, жер койнауы, су, орман, жануарлар элем!- табигат o6beKTicipip сипаттамасы»
2.Сызба цуру: «Су, орман жопе жануарлар дуниес! корларыныц обьект!лер!не».
Y й тапсырмасы: "Коршаган ортаны коргау" КР Зары 11-21баптарымен оку, танысу.
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№10 СА Б А К Т Ы Ц  Ж О СП А РЫ
Такырыбы: Коршаган орта обьск-rijiepi сипаттамасы: жер. жар коймауы,су, орман, жануарлар элемнтабигат обьегпсЫ н сипаттамасы
Сабактын максаты: такырып бойынша студенттердщ бппмшкалыптастыру, озипик жумысып орындау барысында жара бипмдерд1гздешсте колдана алуыи калыптастыру
Сабактын турк теориялык
Окыту эдгстсрк езшдж жумысып уйымдастыру
Эдебиетттср: 15,16
Жана матсриалды баяндау сурактарм:1. Жер колдану мен коргауда обьскпа ретшде2. Жер колданудагы кукыктык заннамасы.3. Жер койнауын колдану мен коргауда обьектю рстдыде4. Жер койнауын колданудагы турлер1 
Окытылган материалды бекНу жэне бскггу сурактары:1 .Экологиялык кукыктык регтеу epcKiiiejiiincpi?2. Коршаган орта обьскплер1 сипаттамасын саралау 
Уй гапсырмасы: Такырып бойынша суракгарга дайындык: «Орман кукык коргау обьекпа ретшде», «Орман пайдалану кукыктары». "Коршаган органы коргау" КР Зацы 21-36 баптары.

№11 СА Б А К Т Ы Ц  Ж О СП А РЫ
Такырыбы: Атмосфералык ауанын экологиялык кукыктык режимi
Сабактын максаты: атмосфералык ауанын экологиялык кукыктыкрежимше TyciHiK беру
Сабактын турк тэж1рибелж
Окыту aniciepi: езшдж жумысты уйымдастыру
Эдебиеттер: 15,16
БЫмдерш озекгенд1ру суракта|1ы:
1. Атмосфералык ауа экологиялык катынас o6beKTici ретшде2. Атмосфералык ауанын кукыктык коргау шаралары3. Атмосфералык ауапы мемлекеттж кадагалау4. Атмосфералык ауанын кукык бузушылыгы yiuiii жауапкершЫк 
С О Ж  (студенттердщ езшдщ жумысы) :1 .Такырып бойынша глас с арий (И тольщтыру. «Атмосфералык ауанын экологиялык кукыктык режимi».
2.Свзжумбац жасау: «Атмосфералык ауанын экологиялык кукыктык режи Mi».
Y h гапсырмасы:КР Экологиялык кодекс! 9 кантар 2007ж. кабылданып. №212 озгср1стер мен толыктырулары енпзшд1 от 01.01.2018ж. 26-39 баптарын оку, танысу.

№12 СА Б А Ц Т Ы П  Ж О СП А РЫ  
Такырыбы: Экологиялык сараптама мен аудит-
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Сабактын максаты: Экологиялык сараптама максаты, магынасын айкындау
Сабактын турк тож!рибел1к
Окыту эд1стсрк езшдж жумысын уйымдастыру
Эдебиеттер: 16,17,18
Бйймдсрш езектевдйру сурактарм:1 .Мемлекетпк экологиялык сараптамага тус1н1к беру2. Шетелд1к инвестицияланган кэсшорындардьщ мемлекетт1к экологиялык сараптама жасау тэрт1б1?3. Мемлекетт1к экологиялык сараптама жасау мерз1м1?4. Мемлекетпк экологиялык сараптамага усыпылатын материалдарга койылатын талап?5.Экологиялык сараптама жасайтын маманньщ мшдеттер! мен кукыктары.
С 0 Ж  (студенттердщ озшд1к жумысы) :
Х.Тацырып бойынша глоссарийдг толыцтыру: «Экологиялык сараптама мен аудит».
2. Сызбаретшде бейнелеу: «Экологиялык мониторинг lypjiepi».
3. Слайд-презентация дайындау: «Экологиялык сараптама мен аудит».
Уй гапсырмасы: К^ Экологиялык кодекс! 9 кацтар 2007ж. кабылдапып, №212 03repicTep мен толыктырулары енг!з!лд! от 01.01.2018ж. 32-44 баптарын оку, ганысу.

№13 СА Б А К Т Ь Щ  Ж О СП А РЫ  
Такырыбы: Экологиялык сараптама мен аудит.
Сабактын максаты: студенттерде экологиялык сараптама мен аудит туспппне теориялык бЫмдерш бек1ту, дурыс 6ijiiM децгсй!нде КР Экологиялык кодекс™ колдапа отырын жагдайлы есептерд! дурыс орындау, белсендггигп уйрету.
Сабактын Typi: тэж!рибел1к
Окыту эдгстерй оз!нд!к жумысты уйымдастыру
Эдебиеттер: 15,16
Бипмдерш озектенд1ру сурактары:1.Экологиялык сараптама пзж2.Коршаган ортаны коргаудагы кукыктык реггеудег! экологиялык сараптама жэне аудит рел1 мен орны.3.Экологиялык сараптама кадагалау бел lie i ретшде.4.Экологиялык сараптама мен аудит.
С О Ж  (студенттердщ опи пк жумысы) :
1. Тацырып бойынша глоссарийдi толыцтыру. «Экологиялык сараптама мен аудит».
2. Тацырып бойынша слайд презентация дайындау: «Экологиялык сараптама мен аудит».
Уй тапсырмасы: Такырып бойынша баяндама дайындау: «Экологиялык аудит»
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№14 СА Б А Ц Т Ы Ц  ЖОСГ1АРЫ
Такырыбы: Мемлекет пен когамныц экологиялык кау inci3aiiinin т уж ы р ы м дам ас ы
Сабактын максаты: студенттердщ галкыдагы такырыптарды угынуы. коршаган ортамен дурыс карым катынас тудыру, еамджтер мен жануарлар элемше биосфераньщ б1ртутас белiri ретшде карау.
Сабактын Typi: тэж1рибелж
Окыту oaicicpi: oiiii.iih' жумысты уйымдастыру 
Эдебиеттер: 15,16
БЫмдерш езектенд1ру сурам ары:I .Экологиялык кау 1пс!зд 1к кагидалары 2.Экологиялык кауiпсi i,riiк г!ц кукыктык Herai ‘ 3.Коршаган оргадагы езгер1стер мен урдютер 
С 0 Ж  (студенттердп» енн;нк жумысы) :
1. Тацырып бойыша глоссарийдi толъщпшру. «Мемлекет пен когамныц экологиялык каушаздЫнщ гужырымдамасы».
2. Сызба дайындау: Экологиялык каутаздж  баскару жуйесн3.Экологиялык апат жэне тетенше экологиялык кушндеп елд1 мекендерге мысал келт1р.
Уй тапсырмасы: Кыска коснект жасау такырып бойынща: «Мемлекет пен когамныц экологиялык каушстзджпнц тужырымдамасы».КР Экологиялык кодексi 9 кацтар 2007ж. кабылданын. №212 озгер1стер мен толыктырулары cmiaijr/ci от 01.01.2018ж. 28-41 баптарын оку, танысу.

№15 САБАКТЫ Н, Ж О СП А РЫ  
Такырыбы: Экологиялык мониториг жэне кадастр 
Сабактын максаты: экологиялык кукык пэш бойынша ap6ip студенттерге дурыс бипм алуына пакты арнайы б ш кпл ж п табудагы окудагы дагдысын калыптастыру.
Сабактын Typi: тэж1рибелж
Окыту э'нстерн езшдж жумысын уйымдастыру
Эдебиеттер: 17,18
С О Ж  (студенттердщ езшдщ жумысы) :I .Экологиялык мониторинг жэне непзп кызметшщ багдары.2.Экологиялык кадагалау, кызмет1 жэне жуйесн3. Елд1 мекен аумагына бойынша мониторинг турлерн 
С О Ж  (студенттердщ езщдщ жумысы) :/. Тацырып бойынша глоссарийдi тольщтыру: «Экологиялык мониторинг жэне кадастр».
2.Тацырып бойынша баяндама дайындау. «Экологиялык мониторинг жэне кадастр».
Уй тапсырмасы: Культелеев С .Т . КР Экологиялык кукык- Алматы, 2003 28-32 беттерш оку.
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№16 САБАЦТЫ Н, Ж О СП А РЫ  
Такырыбы: Экологиялык мониторинг жэне кадастр.
Сабактын максаты: жеке дара бЫ мш , талдау касиетш дамыту, жумысында белсендЫпн тэрбиелеу, оку материалдарып мецгеруи Hrepyin калыптастыру.
Сабактын Typi: тож1рибел1к
Окыту эдктерк езшдж жумысын уйымдастыру
Эдебиеттер: 14,15
Бипмдерш озектенд1ру сурактары:1. К,олданыстагы мониторинг эд1стер1н1ц турлершщ саралануы.2. Б1рынгай экологиялык мониторинг жуйес1.3. Су, орман, жануарлар дуниес1 корларыньщ мониторинг!.
С О Ж  (студенттердщ озшдщ жумысы) :/. Тацырып бойынша глоссарийдi толыцтыру. «Экологиялык мониторинг жэне кадастр».
2.Сызба цуру: «Су, орман жэне жануарлар дуниеа корларыньщ мониторинг!».
Уй тапсырмасы: КР Экологиялык кодекс! 9 кацтар 2007ж. кабылдапып, №212 езгерютер мен толыктырулары енпзшд! от 01.01.2018ж. 36-42 баптарын оку, танысу.

№17 С А Б А К Т Ы Н  Ж О СП А РЫ
Такырыбы: Табигатты коргау зацдарын бузганы унпн кукыктык жауапкерш!л!к.
Сабактын максаты: студенттерд!ц кукык тургысынаи мэдениетш калыптастыру, зандылык тургыда бшмд! болуына, студенттердщ кэс!би тургыдан талдау жэне тэж!рибеде колдануын калыптастыру.
Сабактын Typi: тэж!рибел!к
Окыту эдктерк озii[л.iк жумысын уйымдастыру
Эдебиеттер: 18
БЫмдерш езектенд1ру сурактары:1. Экологиялык кукык бузушылыктыц орнын толтырудагы ерекшелжтерь2. Жер коргау кукыгы.3. Экологиялык кукык бузушылык жауапкершшп.4. Жер кукык бузушылык турлерг5. Жер койнауын коргау зацнамасын бузганы унпн жауаикерш инк.
С О Ж  (студенттердщ езщдщ жумысы) :
1. Тацырып бойынша глоссарийдi толтыру: «Коршаган органы коргаудагы зац жузшде жауапкерш!л!к».
2. Жагдайлы есептер орындау:Есеп 1. Автоколнс жолдарын жендеу бойынша басшылык етунп мерд!гер Ахметованыц жумыс орындарыннан жер койнауы бар мекенд! жерлерд!ц безт арнайы кол ж курылгыларымен жыртылды. Ахметова жер
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койнауын коргаудагы кандай заннаманы бузды? Кап дайжауапкершшкке тартылады?Есеи 2. Epiic enipi бойында жумыс барысында 11авлодарлык жске мегшпк фирма арнайы демалу орталыгын басып erri. 1с эрекетп багаланыз.
Уй тапсырмасы: 0ткен такырып бойынша созжумбак дайыпдау.КР Экологиялык кодекс! 9 кацтар 2007ж. кабылданып. №212 взгерютер мен толыктырулары енпзшд! от 01.01.2018ж. 56-65 баптарын оку, тапысу.

№18 СА Б А К Т Ы Ц  Ж О СП А РЫ
Такырыбы: Коршаган органы коргауга байланысты халыкаралык уйымдар.
Сабактын максаты: студенттерд!н кукык тургысынан мэдсниет!п калыптастыру, зандылык тургыда 6ijiiM;ii болуына. студенттерд!ц кашби тургыдан талдау жане тэждрибеде колдануын калыптастыру.
Сабактын тури тэж!рибели<
Окыту здктсрЕ ез1нд!к жумысын уйымдастыру 
Эдебисттер: 5,6,7
С 0 Ж  (студенттердщ ойнд1к жумысы) :I .Экологиялык мониторинг жане neri3ri кызметшщ багдары.2.Экологиялык кадагалау, кызмел жане жуйескЗ.Елд1 мекен аумагына бойынша мониторинг турлерг 
С 0 Ж  (студенттердщ ез1нд1к жумысы) :
1. Тсщырып бойынша глоссарийд! тольщтыру: «Экологиялык мониторинг жане кадастр».
2 . Тацырып бойынша баяндама дайыпдау. «Экологиялык мониторинг жане кадастр».
Уй тапсырмасы: Коршаган органы коргаудагы уйымдар жуйесшс сызба жасау.
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Усы пы латы м  эдебиеттер тш м 1Кукыкгык норматив-пк тендер1. Казакстан Республикасыньщ Конституциясы 1995 жылы 30-тамызда республикалык референдумда кабылданды,10.03.2017ж.взгер1стер мен толыктырулар енпзшд12. Казакстан Республикасыньщ Экология кодекс! № 212-Ш 2007жылгы 9 катарда кабылданды, 2018жылга езгер1стер мен толыктыруларымен3. КР Эш мш Ы к кукык бузушылык кодекЫ № 235-V 05.07.2014ж кабылданды, 24.05.2018ж. езгерютер мен толыктыруларымен4. КР Кылмыстык кодекс! 03.07.2014ж. № 226-V кабылданып, 09.01.2018ж. 03repicTepi мен толыктыруларымен5. КР Су кодекс! 9 шшде 2003 жылы № 481-II (езгерютер! мен толыктыруларымен 24.05.2018 ж.)6. 1<Д Жер кодекс! 20 маусым 2003 жылы № 442-II (езгерютер! мен толыктыруларымен 24.05.201 8 ж.)Непзп7. Бекишева С .Д . ЦР Экологиялык кукыгы -  Караганда: Арко, 2009ж.8. Культелеев С . КР Экологиялык кукыгы. Ерекше бел iмi: Окулык. -  Алматы, N A S, 2007.9. Байдельдинов Д .Л ., Бекишева С .Д . КР Экологиялык кукьшы- Алматы, 2004.10. Бекишева С .Д . КД Экологиялык кукык окулыгы- Караганда: Арко, 2001.11. Культелеев С .Т . Практикум по экологическому праву Республики Казахстан: учебное пособие. -  Алматы: NLJRPRESS, 201112. Потапова А .А . Экологиялык кукык, конпект окулыгы - М.: Проспект, 2014.7. Бринчук М. Экологиялык кукык ещррютж. - М .:Э К С М О , 2010. Косымша13. Мемлекенчк экологиялык сараптама жург1зу кагидаларын бекггу гуралы. Казакстан Республикасыньщ Эдшет министрл!г!нде 2015 жылы 12 мамырда№ 11021 нркелд!.14. Аумактардьщ экологиялык ахуалын багалау критерийлер1н бешту туралы. Цазакстан Республикасыныц Энергетика министршщ 2015 жылы 16 иаур]>1здагы № 202 буйрыгы. Казакстан Республикасыньщ Эдшет министрлшщде 2015 жылы 30 сэу1рде № 10928 т!ркелд1.15. Жер;п багалаудьщ экологиялык критерийлер! бек!ту туралы. Казакстан Республикасыньщ Энергетика министр!пin 2015 жылы 13 наурыздагы № 188 буйрыгы. Казакстан Республикасыньщ Эд!лет министрлшшде 2015 жылы 29 сэу!рде № 10887 пркелд!.16. Казакстан Республикасыньщ орман кодекс!. 2003 жылгы 8 шшдеде.
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17. "Казахстан Республикасы Жер ксдексшщ кейб1р нормаларыныц колданысын жэне "Казахстан Республикасыиьщ Жер кодексше 
03repicTep мен толыктырулар енг1зу туралы" 2015 жылгы 2 карашадагы Казаксган Республикасы Зацыныц колдапыска енпзшуш токтага туру туралы" Казакстан Республикасы Зацыныц жобасы туралы.18. К1> президент! Н.Э.Назарбаевтыц болашакка батдар-рухани жацгыру атты макаласы.
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Сыпякка дайындалуга арналган сурактар1. Экологиялык кукык пош, угымы2. Экологиялык кукык жуйес13. Экологиялык кукык субьект1лер14. Экологиялык кукык обьектшер15. Экологиялык кукык жуйесшщ кызмет16. Экологиялык мониторинг жоне кадастр7. Экологиялык сараптама8. Экологиялык сарапшы маманнын кызмет19. Экологиялык мониторинг10. Экологиялык кукык бузу тылы к11 .Экологиялык кукык бузушылык санаттары 12.Экологиялык кукык бузушылыкка жауап керш ник13. Мемлекеттщ экологиялык ка\'iпсi3,niк тужырымдамасы14 . Kopinai aii органы коргаудагы уйымдар кызмсп 15.Экологиялык кукык кукык жуйес1 рет1нде1 й.Коршаган органы коргаудагы халыкаралык уйымдар 17.Экологиялык кадастр жоне аудит18. Жер койнауы угымым19. Жер койнауын утымды найдануы20. Су корыктарын зандык тургыдан коргау21. Жер кукыгыныц турлер122. Жер кукыгынын угымы23. Мемлекегпк корлар24. Атмосфералык ауаны коргаудагы мемлекеттщ аткаратын кызмет1 25.Эколо1иялык кукык бузушылыктыц санаттары 26.Экологилык мониторг жасаудагы мемлекетт1ц аткаратын кызмсп 27.Жануарлар дуниес1н коргаудагы аткарылатын мемлекеттщ кызмет1 28.Орман коргау жуйес129. Су корларын коргаудагы мемлекегт1н кызмет130. Халыкаралык уйымдар экологияны коргаудагы кызмет1


