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2019-2020 оқу жылы 

№ Пәннің атауы 
ECTS 

кредиті 
Оқыту мақсаты Қысқаша сипаттамасы 

Зерттеуден 

күтілетін 

нәтижелер 

Пререквизиттер Постреквизиттер 

1 Дәлелдеу 

теориясы 

6 Докторанттар

дың ғылым 

мен құқық 

саласының 

өзекті 

мәселелері 

туралы 

білімдерін 

қазіргі 

заманғы 

доктрина, 

заңнама және 

құқық 

қолдану 

практикасы 

тұрғысынан 

игеру. 

 

Дәлелдеу теориясы анықтау, алдын ала тергеу 

және сотта дәлелдеу процесін зерттеуге 

арналған қылмыстық процесс туралы 

ғылымның бөлігі болып табылады. Ол ішкі 

тұтастыққа ие, дәлелденудің нормативтік 

тәртібін қамтиды, дәлелдеу процесінің негізгі 

түсініктері мен принциптерін қалыптастырады. 

Кез келген ғылым сияқты, оның да өзіндік 

тақырыбы бар: 

Дәлелдемелер теориясының пәні: 

а) қылмыстық істер бойынша дәлелдемелерді 

жинау, тергеу және бағалау тәртібін 

белгілейтін құқықтық нормалар; 

б) соттардың практикалық қызметі, дәлелдеу 

процесінде тергеулер мен анықтаулар, сондай-

ақ осы процеске қатысқан адамдардың 

қызметі; 

в) дәлелдемелердің пайда болуымен, 

сақталуымен, берілуімен және өңделуімен 

байланысты заңдар; 

г) дәлелдемелердің даму тарихы. 

Докторанттардың 

жүйелі түрде 

ойлауын, 

ғылының 

практикалық 

мәселелерді 

шешудегі ролін 

түсінуіне ықпал 

ету, теориялық 

білімдерді бекіту, 

өмірлік жағдайда 

практикалық 

түйінді 

мәселелерді шешу 

мен жедел шешім 

қабылдауды 

үйренуі тиіс 

Пән бойынша 

теориялық білім 

алу және 

дағдыларды 

қалыптастыру 

 

Циклдің 

барлық 

ғылыми-

зерттеу және 

ғылыми-

зерттеу 

жұмыстары 

  

2 Қылмыстық 

процесс 

қатысушылар

ының 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз 

ету 

6 Докторанттар

дың ғылым 

мен құқық 

саласының 

өзекті 

мәселелері 

туралы 

білімдерін 

Курста қылмыстық процеске қатысушылардың 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қылмыстық 

процестегі кәсіби детективтік іс-әрекеттер 

кезінде қылмыстық процеске қатысушылардың 

құқықтарын іске асыру мәселелері 

талқыланады. 

 

Докторанттардың 

жүйелі түрде 

ойлауын, 

ғылының 

практикалық 

мәселелерді 

шешудегі ролін 

түсінуіне ықпал 

Пән бойынша 

теориялық білім 

алу және 

дағдыларды 

қалыптастыру 

 

Циклдің 

барлық 

ғылыми-

зерттеу және 

ғылыми-

зерттеу 

жұмыстары 
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проблемалар

ы 

қазіргі 

заманғы 

доктрина, 

заңнама және 

құқық 

қолдану 

практикасы 

тұрғысынан 

игеру. 

ету, теориялық 

білімдерді бекіту, 

өмірлік жағдайда 

практикалық 

түйінді 

мәселелерді шешу 

мен жедел шешім 

қабылдауды 

үйренуі тиіс 

3 Сот 

шешімдерін 

орындау 

проблемалар

ы 

6 Докторанттар

дың ғылым 

мен құқық 

саласының 

өзекті 

мәселелері 

туралы 

білімдерін 

қазіргі 

заманғы 

доктрина, 

заңнама және 

құқық 

қолдану 

практикасы 

тұрғысынан 

игеру. 

Сот төрелігінің мақсаты - бұзылған құқықтарды 

қорғау және қалпына келтіру - сот актісін 

орындаумен қисынды түрде аяқталады. 

Қоғамда сот актісінің орындалуы құқықтық 

практиканың маңызды бағыты екендігі түсінікті 

болды, ал сот шешімдерінің толықтығы мен 

уақытылы орындалуы сот төрелігінің 

тиімділігін, сот билігінің беделін ғана емес, 

сонымен бірге мемлекеттің беделін де 

анықтайды. 

Баптың мағынасы бойынша үкімнің орындалуы 

Адам құқықтары мен негізгі бостандықтарын 

қорғау туралы Еуропалық конвенцияның 6-сы 

және Адам құқықтары жөніндегі Еуропалық сот 

практикасына сәйкес сот талқылауының 

ажырамас бөлігі болып табылады. Сот шешімі 

іс жүзінде орындалмайынша, Еуропалық 

конвенцияда белгіленген әділ сот ісіндірудің 

барлық принциптері және сотқа деген ұғымның 

мәні өз мағынасын жоғалтады. 

Докторанттардың 

жүйелі түрде 

ойлауын, 

ғылының 

практикалық 

мәселелерді 

шешудегі ролін 

түсінуіне ықпал 

ету, теориялық 

білімдерді бекіту, 

өмірлік жағдайда 

практикалық 

түйінді 

мәселелерді шешу 

мен жедел шешім 

қабылдауды 

үйренуі тиіс.  

Пән бойынша 

теориялық білім 

алу және 

дағдыларды 

қалыптастыру 

 

Циклдің 

барлық 

ғылыми-

зерттеу және 

ғылыми-

зерттеу 

жұмыстары 

 

4 Қылмыстық 

заңнаманы 

жетілдірудің 

мәселелері 

6 Докторанттар

дың ғылым 

мен құқық 

саласының 

Пәнде оқылған: қылмыстық құқықтың өзекті 

мәселелері қылмыстық құқықтың жалпы 

бөлігінің, оның жүйесінің институционалдық 

құрылымының теориялық және қолданбалы 

Докторанттардың 

жүйелі түрде 

ойлауын, 

ғылының 

Пән бойынша 

теориялық білім 

алу және 

Циклдің 

барлық 

ғылыми-

зерттеу және 
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өзекті 

мәселелері 

туралы 

білімдерін 

қазіргі 

заманғы 

доктрина, 

заңнама және 

құқық 

қолдану 

практикасы 

тұрғысынан 

игеру. 

мәселелері қарастырылады. Оларды зерттеу 

барысында қылмыстардың квалификациясы, 

себеп-салдарлық байланыстың формуласы 

сияқты мәселелердің шешімдері ұсынылған, 

жекелеген қылмыстар элементтерінің 

сипаттамалары толық сипатталған. 

Қылмыстық заңнаманың одан әрі жетілдірілуі 

заңдардың жақсаруымен байланысты - 

конституциялық құқықтар мен бостандықтарды 

шектейтін заң заңды дәлдік пен салдарлардың 

алдын-ала болжау талаптарына сәйкес келуі 

керек, яғни оның нормалары жеткілікті 

айқындық деңгейімен және заңды анық 

ажыратуға мүмкіндік беретін нақты белгілерге 

негізделуі керек заңға қайшы әрекеттер, 

қылмыстық заңның ережелерін еркін түсіндіру 

мүмкіндігін болдырмайды. 
 

практикалық 

мәселелерді 

шешудегі ролін 

түсінуіне ықпал 

ету, теориялық 

білімдерді бекіту, 

өмірлік жағдайда 

практикалық 

түйінді 

мәселелерді шешу 

мен жедел шешім 

қабылдауды 

үйренуі тиіс 

дағдыларды 

қалыптастыру 

 

ғылыми-

зерттеу 

жұмыстары 

 

5 Қылмыстық 

жауаптылық 

пен жазадан 

босату 

6 Докторанттар

дың ғылым 

мен құқық 

саласының 

өзекті 

мәселелері 

туралы 

білімдерін 

қазіргі 

заманғы 

доктрина, 

заңнама және 

құқық 

қолдану 

практикасы 

Қылмыстық жауаптылықтан босату оны 

саралаудың бір құралы ретінде бір уақытта 

заңға сәйкес қатаң түрде жүргізілуі керек. 

Шынында да, мұндай босату, бір жағынан, 

қылмыстық іс жүргізу саласындағы 

тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделеріне 

әсер етеді, ал екінші жағынан, қылмыстық 

заңның алдын-алу әсерінің тиімділігіне әсер 

етпейді. Қылмыстық жауаптылықтан босату 

туралы шешімдер заңдылығының 

қолданыстағы арнайы құқықтық кепілдіктерін 

жетілдіру қажет. Бұл өз кезегінде осы 

мекеменің мазмұнды және процедуралық 

мәселелерін жан-жақты зерттеуді қажет етеді. 

Докторанттардың 

жүйелі түрде 

ойлауын, 

ғылының 

практикалық 

мәселелерді 

шешудегі ролін 

түсінуіне ықпал 

ету, теориялық 

білімдерді бекіту, 

өмірлік жағдайда 

практикалық 

түйінді 

мәселелерді шешу 

мен жедел шешім 

Пән бойынша 

теориялық білім 

алу және 

дағдыларды 

қалыптастыру 

 

Циклдің 

барлық 

ғылыми-

зерттеу және 

ғылыми-

зерттеу 

жұмыстары 

 



 
«Bolashaq» академиясы 

Сапа менеджмент жүйесі 

Элективтік пәндер каталогы 

8D04201 – «Құқықтану» 

СМЖ ҰС 1.09-2019 

Ф. 1.09-03 

29.05.2019 

10 беттің 5 беті 

 
тұрғысынан 

игеру. 

қабылдауды 

үйренуі тиіс 

6 Қылмыстық 

саясаттың 

мәселелері 

6 Докторанттар

дың ғылым 

мен құқық 

саласының 

өзекті 

мәселелері 

туралы 

білімдерін 

қазіргі 

заманғы 

доктрина, 

заңнама және 

құқық 

қолдану 

практикасы 

тұрғысынан 

игеру. 

Мемлекеттің және мемлекеттің дамуы 

объективті түрде мемлекеттің мемлекеттегі 

эволюциясын, мемлекеттің төтенше жағдайды 

қорғауға, жеке адамды, қоғам мен мемлекетті 

қорғауға құқығы бар құқықты білдіреді. Сыни 

саясат, тұтастай алғанда, мемлекеттің ішкі 

саяси саясатының қажеттілігі, саяси процестің 

өзгеруін ескере отырып, мемлекетті 

модернизациялау жағдайын талдау кезінде 

қажет, әлеуметтік-экономикалық қатынастар 

және заңнама. Теориялық зерттеулер 

қылмыстық саясаттың әдіснамалық 

мәселелерін, атап айтқанда оның 

тұжырымдамасын, мазмұнын, принциптерін, 

іске асырылу формаларын және оның негізгі 

ережелерін анықтау үшін қажет. 

Докторанттардың 

жүйелі түрде 

ойлауын, 

ғылының 

практикалық 

мәселелерді 

шешудегі ролін 

түсінуіне ықпал 

ету, теориялық 

білімдерді бекіту, 

өмірлік жағдайда 

практикалық 

түйінді 

мәселелерді шешу 

мен жедел шешім 

қабылдауды 

үйренуі тиіс 

Пән бойынша 

теориялық білім 

алу және 

дағдыларды 

қалыптастыру 

 

Циклдің 

барлық 

ғылыми-

зерттеу және 

ғылыми-

зерттеу 

жұмыстары 

 

7 Қылмыстық 

заңнаманы  

қолданудың 

теориясы мен 

тәжірибесі 

6 Докторанттар

дың ғылым 

мен құқық 

саласының 

өзекті 

мәселелері 

туралы 

білімдерін 

қазіргі 

заманғы 

доктрина, 

заңнама және 

құқық 

қолдану 

Пәнді оқып-үйрену: қылмыстық құқық пен 

процестің өзекті мәселелері, жинақтау 

тұрғысынан 

іс жүргізу құжаттары; талап арыздарды, 

апелляцияларды, қадағалау шағымдарын, 

прокурорлық наразылықтарды, ұсыныстарды, 

сот шешімдерін, ұйғарымдарды, сот 

бұйрықтарын және т.б. дайындаудың әдістері 

мен әдістері. 

 

Докторанттардың 

жүйелі түрде 

ойлауын, 

ғылының 

практикалық 

мәселелерді 

шешудегі ролін 

түсінуіне ықпал 

ету, теориялық 

білімдерді бекіту, 

өмірлік жағдайда 

практикалық 

түйінді 

мәселелерді шешу 

Пән бойынша 

теориялық білім 

алу және 

дағдыларды 

қалыптастыру 

 

Циклдің 

барлық 

ғылыми-

зерттеу және 

ғылыми-

зерттеу 

жұмыстары 
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практикасы 

тұрғысынан 

игеру. 

мен жедел шешім 

қабылдауды 

үйренуі тиіс 

8 Азаматтық 

құқықтың 

өзекті 

мәселелері  

6 Докторанттар

дың ғылым 

мен құқық 

саласының 

өзекті 

мәселелері 

туралы 

білімдерін 

қазіргі 

заманғы 

доктрина, 

заңнама және 

құқық 

қолдану 

практикасы 

тұрғысынан 

игеру. 

 

Пәнді оқыту: азаматтық-құқықтық 

актілердің өзекті мәселелері 

іс жүргізу құжаттары; талап арыздарды, 

апелляцияларды, қадағалау шағымдарын, 

прокурорлық наразылықтарды, 

ұсыныстарды, сот шешімдерін, 

ұйғарымдарды, сот бұйрықтарын және т.б. 

дайындаудың әдістері мен әдістері. 

Докторанттардың 

жүйелі түрде ойлауын, 

ғылының практикалық 

мәселелерді шешудегі 

ролін түсінуіне ықпал 

ету, теориялық 

білімдерді бекіту, 

өмірлік жағдайда 

практикалық түйінді 

мәселелерді шешу мен 

жедел шешім 

қабылдауды үйренуі 

тиіс 

Пән бойынша 

теориялық білім 

алу және 

дағдыларды 

қалыптастыру 

 

Циклдің 

барлық 

ғылыми-

зерттеу және 

ғылыми-

зерттеу 

жұмыстары 

 

9 Қылмыстық 

процестің 

мәселелері 

6 Докторанттар

дың ғылым 

мен құқық 

саласының 

өзекті 

мәселелері 

туралы 

білімдерін 

қазіргі 

заманғы 

доктрина, 

заңнама және 

Арнайы оқу курсы қылмыстарды анықтау, 

ашу, тергеу және алдын алу ерекшеліктерін 

теориялық тұрғыдан түсінуге, сондай-ақ 

сот-медицинасының проблемалық 

аспектісіне арналған. 

 

Докторанттардың 

жүйелі түрде ойлауын, 

ғылының практикалық 

мәселелерді шешудегі 

ролін түсінуіне ықпал 

ету, теориялық 

білімдерді бекіту, 

өмірлік жағдайда 

практикалық түйінді 

мәселелерді шешу мен 

жедел шешім 

Пән бойынша 

теориялық білім 

алу және 

дағдыларды 

қалыптастыру 

 

Циклдің 

барлық 

ғылыми-

зерттеу және 

ғылыми-

зерттеу 

жұмыстары 
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құқық 

қолдану 

практикасы 

тұрғысынан 

игеру. 

қабылдауды үйренуі 

тиіс 

10 Азаматтық 
заңнаманы 

қолданудың 

теориясы мен 

практикасыны
ң өзекті 

проблемалары  

6 Докторанттар

дың ғылым 

мен құқық 

саласының 

өзекті 

мәселелері 

туралы 

білімдерін 

қазіргі 

заманғы 

доктрина, 

заңнама және 

құқық 

қолдану 

практикасы 

тұрғысынан 

игеру. 

Пән азаматтық құқықтың пәні, әдісі, 

жүйесі және көздері туралы теориялық 

және практикалық мәселелерді қамтиды; 

азаматтық заңнамамен реттелетін 

қатынастар туралы; азаматтық құқық 

пәндері бойынша; азаматтық құқықтарды 

жүзеге асыру және қорғау туралы; 

мәмілелер туралы; меншік құқығы туралы; 

міндеттемелер туралы; мұрагерлік құқығы 

туралы; айрықша құқықтар туралы, жеке 

және заңды тұлғалардың азаматтық-

құқықтық қатынастарын реттеудің 

рәсімдік аспектілері туралы. 

 

Докторанттардың 

жүйелі түрде ойлауын, 

ғылының практикалық 

мәселелерді шешудегі 

ролін түсінуіне ықпал 

ету, теориялық 

білімдерді бекіту, 

өмірлік жағдайда 

практикалық түйінді 

мәселелерді шешу мен 

жедел шешім 

қабылдауды үйренуі 

тиіс 

Пән бойынша 

теориялық білім 

алу және 

дағдыларды 

қалыптастыру 

 

Циклдің 

барлық 

ғылыми-

зерттеу және 

ғылыми-

зерттеу 

жұмыстары 

 

11 Еңбек 

заңнамасының 

өзекті 
мәселелері 

6 Докторантта

рдың ғылым 

мен құқық 

саласының 

өзекті 

мәселелері 

туралы 

білімдерін 

қазіргі 

заманғы 

доктрина, 

Еңбек заңнамасы - бұл жұмысшылар мен 

жұмыс берушілер арасындағы 

қатынастарды, сондай-ақ олармен тығыз 

байланысты басқа қатынастарды реттейтін 

құқық саласы. Еңбек қатынастарын 

құқықтық қамтамасыз ету тікелей 

Қазақстан Республикасының Еңбек 

кодексімен, сондай-ақ еңбек 

заңнамасының нормаларын қамтитын 

басқа да нормативтік құқықтық актілермен 

реттеледі. 

Докторанттардың 

жүйелі түрде ойлауын, 

ғылының практикалық 

мәселелерді шешудегі 

ролін түсінуіне ықпал 

ету, теориялық 

білімдерді бекіту, 

өмірлік жағдайда 

практикалық түйінді 

мәселелерді шешу мен 

жедел шешім 

Пән бойынша 

теориялық білім 

алу және 

дағдыларды 

қалыптастыру 

Циклдің 

барлық 

ғылыми-

зерттеу және 

ғылыми-

зерттеу 

жұмыстары 
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заңнама 

және құқық 

қолдану 

практикасы 

тұрғысынан 

игеру. 

 қабылдауды үйренуі 

тиіс 

12 Азаматтық 

процестің өзекті 

мәселелері 

6 Докторанттар

дың ғылым 

мен құқық 

саласының 

өзекті 

мәселелері 

туралы 

білімдерін 

қазіргі 

заманғы 

доктрина, 

заңнама және 

құқық 

қолдану 

практикасы 

тұрғысынан 

игеру. 

Сот реформасының барысы және оның 

азаматтық іс жүргізу құқығының дамуына 

әсері. Жалпы юрисдикция және аралық 

соттар жүйесін жақындастыру 

жағдайындағы сот жүйесі мен сот ісін 

жүргізу моделінің талдауы мен 

ұсыныстары. Азаматтық іс жүргізу 

құқығының әсері.Қолданыстағы сот 

реформасы жағдайында құқықтарды 

қорғаудың соттан тыс нысандарын және 

олардың дамуын зерттеу. 

Докторанттардың 

жүйелі түрде ойлауын, 

ғылының практикалық 

мәселелерді шешудегі 

ролін түсінуіне ықпал 

ету, теориялық 

білімдерді бекіту, 

өмірлік жағдайда 

практикалық түйінді 

мәселелерді шешу мен 

жедел шешім 

қабылдауды үйренуі 

тиіс 

Пән бойынша 

теориялық білім 

алу және 

дағдыларды 

қалыптастыру 

Циклдің 

барлық 

ғылыми-

зерттеу және 

ғылыми-

зерттеу 

жұмыстары 

 

13 Сот және сот 
төрелігі: 

тәжірибе, 

болмыс, 

келешек 

6 Докторанттар

дың ғылым 

мен құқық 

саласының 

өзекті 

мәселелері 

туралы 

білімдерін 

қазіргі 

заманғы 

Сот юрисдикциясының саласы азаматтар 

мен ұйымдардың құқықтарына қатысты 

мемлекеттік органдар мен лауазымды 

тұлғалардың іс-әрекетінің барлық 

салаларын қамтуы керек (айыппұлдар, 

тексерулер, шоттарды алу, шығаруға 

тыйым салу және азаматтар мен заңды 

тұлғалардың мүдделеріне әсер етуі мүмкін 

басқа әрекеттер). Бұл ереже 

тұжырымдамалық сипатқа ие және оны сот 

Докторанттардың 

жүйелі түрде ойлауын, 

ғылының практикалық 

мәселелерді шешудегі 

ролін түсінуіне ықпал 

ету, теориялық 

білімдерді бекіту, 

өмірлік жағдайда 

практикалық түйінді 

мәселелерді шешу мен 

Пән бойынша 

теориялық білім 

алу және 

дағдыларды 

қалыптастыру 

 

Циклдің 

барлық 

ғылыми-

зерттеу және 

ғылыми-

зерттеу 

жұмыстары 

 



 
«Bolashaq» академиясы 

Сапа менеджмент жүйесі 

Элективтік пәндер каталогы 

8D04201 – «Құқықтану» 

СМЖ ҰС 1.09-2019 

Ф. 1.09-03 

29.05.2019 

10 беттің 9 беті 

 
доктрина, 

заңнама және 

құқық 

қолдану 

практикасы 

тұрғысынан 

игеру. 

қорғауының қол жетімділігі қағидатын 

дамытудың маңызды көріністерінің бірі 

ретінде қарастыру қажет. 

 

жедел шешім 

қабылдауды үйренуі 

тиіс 

14 Сотқа дейінгі 
өндірістегі 

прокурорлық 

қадағалау 

6 Докторанттар

дың ғылым 

мен құқық 

саласының 

өзекті 

мәселелері 

туралы 

білімдерін 

қазіргі 

заманғы 

доктрина, 

заңнама және 

құқық 

қолдану 

практикасы 

тұрғысынан 

игеру. 

Алдын ала тергеу органдары қызметінің 

заңдылығын қадағалау олардың 

ведомстволық бағыныстылығына 

қарамастан жүзеге асырылады. 

Прокурорлық қадағалау іс жүргізу нысаны 

болып табылады және анықтау және алдын 

ала тергеу органдарының заңдардың дәл 

және біркелкі орындалуын бақылауда 

көрінеді. 

Тергеу және анықтау органдарының 

заңдардың дәл және біркелкі орындалуын 

қадағалайтын прокурор сонымен бірге 

қылмыстық қудалауды басқару 

өкілеттіктерін пайдаланады. 

 

Докторанттардың 

жүйелі түрде ойлауын, 

ғылының практикалық 

мәселелерді шешудегі 

ролін түсінуіне ықпал 

ету, теориялық 

білімдерді бекіту, 

өмірлік жағдайда 

практикалық түйінді 

мәселелерді шешу мен 

жедел шешім 

қабылдауды үйренуі 

тиіс 

Пән бойынша 

теориялық білім 

алу және 

дағдыларды 

қалыптастыру 

 

Циклдің 

барлық 

ғылыми-

зерттеу және 

ғылыми-

зерттеу 

жұмыстары 

 

15 Конституциял

ық құқықтың 

проблемалары 

6 Докторанттар

дың ғылым 

мен құқық 

саласының 

өзекті 

мәселелері 

туралы 

білімдерін 

қазіргі 

Біздің елімізде Конституцияның 

қолданылуын қамтамасыз ету мәселесі өте 

өзекті. Өкінішке орай, қоғамда 

декларацияның бір түрі ретінде Қазақстан 

Республикасының Конституциясы туралы 

пікір кең таралған. Конституцияның нақты 

әсері онымен байланысты емес, оның 

нормаларын әзірлейтін тиісті актілерде 

Конституцияның ережелерін енгізумен 

Докторанттардың 

жүйелі түрде ойлауын, 

ғылының практикалық 

мәселелерді шешудегі 

ролін түсінуіне ықпал 

ету, теориялық 

білімдерді бекіту, 

өмірлік жағдайда 

практикалық түйінді 

Пән бойынша 

теориялық білім 

алу және 

дағдыларды 

қалыптастыру 

 

Циклдің 

барлық 

ғылыми-

зерттеу және 

ғылыми-

зерттеу 

жұмыстары 

 



 
«Bolashaq» академиясы 

Сапа менеджмент жүйесі 

Элективтік пәндер каталогы 

8D04201 – «Құқықтану» 

СМЖ ҰС 1.09-2019 

Ф. 1.09-03 

29.05.2019 

10 беттің 10 беті 

 
заманғы 

доктрина, 

заңнама және 

құқық 

қолдану 

практикасы 

тұрғысынан 

игеру. 

байланысты. Конституциялық құқық 

туралы ғылым: монархиялық, кеңестік, 

қазіргі кезеңдер. Атаулар мен мектептер. 

Конституцияның тұрақтылығы: оны 

қамтамасыз етудің заңнамалық және соттық 

тәсілдері. 

мәселелерді шешу мен 

жедел шешім 

қабылдауды үйренуі 

тиіс 

 

 

 

 


