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1. Пән туралы ақпарат 

Пәннің атауы 

Тіршілік қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету органдары 

мен құқықтық реттеу 

Пәннің 

коды 

 

Кредит саны 

5 

Курс, семестр 

4, 7 

Мамандық атауы  

Қоршаған ортаны 

қорғау және өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігі 

Мамандық 

шифрі 

5В073100 

Кафедра 

Экология 

және география 

Факультет 

Жаратылыстану 

және технологиялар 

Оқу түрі (іштей, сырттай), (ОКБ, ЖБ) 

іштей 

Оқыту тілі қазақ 

Пәнді оқыту орны мен уақыты 7 семестр, 4 оқу ғимараты  

Кеңес беру уақыты сабақ кестесі бойынша 

Рейтинг кестесі (семестр аптасы) 7, 15 апта 

Кафедра аға 

оқытушысы, география 

магистры 

Бакин Серік 

Асқарович 

 

Жұмыс телефоны 78-20-48; ұялы телефоны 8(777)7345495, e-

mail bakinserik@mail.ru 

 

2. Пәннің қысқаша сипаттамасы. 

Заң ғылымына жеке өз бетінше салалар бойынша құқық нормаларын айыруда негіз ретінде келесі 

өлшемдер мойындалады: құқықтық реттеудің ерекше объектісі; құқықтық реттеудің әдістерінің 

ерекшеліктері; құқықтық реттеудің көздерін кодтау; қоғамның тиісті салаға өз бетінше ретінде құқық 

бөлудегі объективті қызығушылық танытуы. Атап өтілген өлшемдердің бастысы арнайы, айрықша 

құқықтық реттеу объектісі есептеледі. 

Экологиялық құқық объектісі дәстүрлі көзқарас тұрғысынан алып қарағанда қоғам мен табиғат 

саласында қалыптасқан өзара әрекеттерінің қоғамдық қатынастары болып табылады. В.В.Петровтың 

пайымдауынша – Экологиялық құқық объектісі қоғам мен табиғаттың өзара әрекеттері саласындағы 

қоғамдық қатынастар болып табылады... олар табиғи объектілерді қорғау мен табиғи ортаны түгелдей 

қорғауға қатысты пайда болады және дамиды.  

3. Пәннің пререквизиттері:  

 «Химия», «Қоршаған ортаны қорғау», «өмір тіршілігінің қауіпсіздігі», «Жануарлардың 

биологиялық әртүрлілігі». 

4. Пәннің постреквизиттері  

«Өндірістік практика». 
 

Компетенциялар: 

1. өзінің кәсіби қызметіндегі мәселелерді көру; 

2. өзінің кәсіби қызметі саласында зерттеу қызметін жүзеге асыру; 

3. тәжірибелік білім, біліктілік пайдаланып берілген сәйкес міндеттерді орындау. 

Оқыту нәтижелер: 

1. табиғи және өнеркәсіп объектілерін экологиялық сараптау және паспорттау үшін 

материалдарды жинау және талдау жүргізу; 

2. экономикалық, саяси және әлеуметтік географияның аса өзекті міндеттері тұрғысынан ел 

халқының құрылымын талдау; 

3. атмосфералық ауаның, су ортасының, топырақ жамылғысының, өсімдіктер мен жануарлар 

дүниесінің, адам денсаулығының сапасына болжамдық модельді жасай отырып баға беру; 



4. бұзылған экожүйелерді қалпына келтіру және табиғатты ұтымды пайдалану бойынша жаңа 

экологиялық әдістер мен технологияларды әзірлеу бойынша қорытынды беру. 

 

 

 

5. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар. 

№ Пән тақырыптарының 

атауы 

ап
та

 

Сабақ түрі 

бойынша 

аудиторлық сағат 

саны  

Сабақ түрі 

бойынша 

аудиторлық емес 

сағат саны 
Б

ар 

л

ығы 

(с.) 

Д

әріс (с.) 

Пр

/сем./ 

зер

тх-қ./ 

сту

д (с.) 

Б

ОӨЖ (с) 

Б

ӨЖ (с) 

1 Тіршілік әрекетінің 

қауіпсіздігін құқықтық 

қамтамасыз ету негіздері 

1 1 2 2 5 1

0 

2 Адамды табиғи, 

техногендік сипаттағы 

төтенше жағдайлардан 

қорғаудың құқықтық 

негіздері 

2

-3 

4 4 3 1

0 

2

1 

3 Адамды лаңкестіктен 

қорғауды нормативтік-

құқықтық реттеу 

4

-5 

4 4 3 1

0 

2

1 

4 Экономика 

объектілерінің қауіпсіз 

жұмыс істеуін ұйымдастыру 

және құқықтық негіздері 

6

-7 

2 4 3 1

0 

2

1 

5 Әлеуметтік саладағы 

адам қауіпсіздігін 

қамтамасыз етуді құқықтық 

реттеу 

8 1 2 2 5 1

0 

6 Қауіпсіздік туралы 

халықаралық шарттар 

9 1 2 2 5 1

0 

7 Экологиялық құқық 

негіздері 

1

0 

2 2 2 5 1

0 

8 Қазақстанның БҰҰ-ға 

қатысуы 

1

1 

1 2 1 5 1

0 

9 Еуроодақ және 

Қазақстанның қауіпсіздігі 

1

2 

1 2 2 5 1

0 

1

0 

Мұнай экспорттаушы 

елдер ұйымы 

1

3 

1 2 2 5 1

0 

1

1 

МАГАТЭ және 

халықаралық ядролық 

қауіпсіздік 

1

4 

1 2 2 5 1

0 

1

2 

Адам және қоршаған 

орта қауіпсіздігін құқықтық 

реттеу 

1

5 

1 2 1 5 9 

Барлығы 2

0 

30 2

5 

7

5 

1

50 

 



6. Дәріс сабақтарының мазмұны 

Тақырып 1. Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық қамтамасыз ету негіздері.  

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу түсінігі, принциптері және функциялары. Адам 

қауіпсіздігін құқықтық қамтамасыз етудің негізі ҚР заңнамасы ретінде. Жеке адамның, қоғам мен 

мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құқықтық негізі ретінде қауіпсіздік туралы заң. ҚР 

Конституциясы, адамды қорғаудың құқықтық негіздерін реттейтін негізгі заң. 

  

Тақырып 2. Адамды табиғи, техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғаудың 

құқықтық негіздері.  

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан адам мен аумақтарды қорғау туралы 

заң. Адамды лаңкестіктен қорғау туралы заң. Адамды төтенше жағдайлардан қорғау саласындағы 

негізгі терминдер мен ұғымдар Заңның редакциясында. Өмір тіршілігінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу 

түсінігі, принциптері және функциялары. ҚР заңнамасы адам қауіпсіздігін құқықтық қамтамасыз етудің 

негізі ретінде. Жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құқықтық негізі 

ретінде қауіпсіздік туралы заң. ҚР Конституциясы, адамды қорғаудың құқықтық негіздерін реттейтін 

негізгі заң ретінде. 

 

Тақырып 3. Адамды лаңкестіктен қорғауды нормативтік-құқықтық реттеу. 

Адамды қылмыстан қорғау туралы заңнаманың негізі-ҚР Қылмыстық кодексі. Қоғамдық қауіпті 

әрекет ретінде қылмыс ұғымы. Қылмыстық кодекстің құрылымы. Қылмыстық кодекстің мазмұны, 

азаматтарды, қоғамды және мемлекетті қамтамасыз етуді құқықтық реттеудің негізі ретінде. Адамды 

қылмыстық әрекеттерді жасаудан қорғауды қамтамасыз ету үшін қылмыстық кодекстің мәні. Адамды 

лаңкестіктен қорғаудың құқықтық негіздері. Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы заң. Террористік 

актіні жою жағдайында азаматтар мен мемлекеттің нормативтік-құқықтық жауапкершілігі. Террористік 

актілер құрбандарын әлеуметтік оңалтудың құқықтық негіздері. 

 

Тақырып 4. Экономика объектілерінің қауіпсіз жұмыс істеуін ұйымдастыру және 

құқықтық негіздері.  

Экономика объектілерінің техникалық және технологиялық қауіпсіздігін нормативтік-құқықтық 

реттеу негіздері. Қазақстанның Техникалық реттеу және өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы заңнамасы . 

Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы құқықтық реттеу. Халықтың радиациялық 

қауіпсіздігі туралы Қазақстан заңнамасы. Радиациялық қауіпсіздік саласындағы МЕМСТ, Санпиндер, 

техникалық регламенттер. 

 

Тақырып 5. Әлеуметтік саладағы адам қауіпсіздігін қамтамасыз етуді құқықтық реттеу.  

Еңбек қатынастарын реттеу саласындағы Қазақстан заңнамасы. Азаматтардың денсаулығын 

қорғауды құқықтық реттеу. Білім беру саласындағы азаматтардың мүдделерін қорғауды реттейтін 

заңнамалық актілер. Отбасылық құқық негіздері. Тұрғын үй заңнамасының негіздері. Еңбек және адам 

денсаулығын қорғау. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау. 

 

Тақырып 6. Қауіпсіздік туралы халықаралық шарттар.  

Адам құқықтарын қорғау туралы халықаралық конвенция. Адам құқықтары жөніндегі 

халықаралық сот. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт. Киот хаттамасы. Болон конвенциясы. 

 

Тақырып 7. Экологиялық құқық негіздері.  

Экологиялық құқықтың құрылымы. Жер кодексі. Орман Кодексі. Су кодексі. Жер кодексі. Жер 

қойнауы туралы заң. Табиғи ресурстар туралы заң. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы заң. ҚР 

Экологиялық қауіпсіздігінің тұжырымдамасы. Экологиялық қауіпсіздік саласындағы нормалау. 

 

Тақырып 8. Қазақстанның БҰҰ-ға қатысуы.  

БҰҰ жарғысы, БҰҰ құрылымы мен функциялары. БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі. БҰҰ Экономикалық 

және әлеуметтік комитеті. Халықаралық Қызыл крест. Халықаралық есірткіге қарсы комитет. БҰҰ 

қамқорлық кеңесі. 

 

Тақырып 9.  Еуроодақ және Қазақстанның қауіпсіздігі.  



Еуроодақтың құрылымы мен функциялары. Қазақстанның Еуроодақ жұмысына қатысуы. 

Еуроодақ Еуропадағы, әлемдегі және Қазақстандағы жаһандану және тұрақтылық факторы ретінде. 

Қазақстанның Еуроодақпен халықаралық келісімдері. 

 

Тақырып 10. Мұнай экспорттаушы елдер ұйымы. 

ОПЕК құрылымы мен функциялары. ОПЕК мүше елдер. ОПЕК және халықаралық 

энергетикалық қауіпсіздік. Қазақстан үшін ОПЕК рөлі. Қазақстанның ОПЕК қызметіне қатысуы. 

 

Тақырып 11. МАГАТЭ және халықаралық ядролық. 

МАГАТЭ құрылымы мен функциялары, ядролық қауіпсіздік саласындағы халықаралық 

қауіпсіздік стандарттары. МАГАТЭ Қазақстандағы және әлемдегі радиациялық қауіпсіздік факторы 

ретінде. 

 

Тақырып 12. Адам және қоршаған орта қауіпсіздігін құқықтық реттеу. 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу түсінігі, принциптері және функциялары. 

Қауіпсіздік саласындағы құқықтық қатынастар туралы түсінік. ҚР заңнамасы адам қауіпсіздігін 

құқықтық қамтамасыз етудің негізі ретінде. Қауіпсіздік субъектілері. ҚР Конституциясы, адамның оң 

қорғанысының негізін көрсететін негізгі заңнамалық құжат ретінде. Табиғи және техногендік сипаттағы 

төтенше жағдайлардан адам мен аумақтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы негізгі 

мақсаттар, қағидаттар, міндеттер. 

 

 

7. Практикалық (семинарлық) сабақтар мазмұны 

Тақырып 1. Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық қамтамасыз ету негіздері. 

1. Жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құқықтық негізі 

ретінде қауіпсіздік туралы заң.  

2. ҚР Конституциясы, адамды қорғаудың құқықтық негіздерін реттейтін негізгі заң. 

 

Тақырып 2. Адамды табиғи, техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғаудың 

құқықтық негіздері. 

1. Өмір тіршілігінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу түсінігі, принциптері және функциялары.  

2. ҚР заңнамасы адам қауіпсіздігін құқықтық қамтамасыз етудің негізі ретінде.  

3. Жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құқықтық негізі 

ретінде қауіпсіздік туралы заң.  

4. ҚР Конституциясы, адамды қорғаудың құқықтық негіздерін реттейтін негізгі заң ретінде 

 

Тақырып 3. Адамды лаңкестіктен қорғауды нормативтік-құқықтық реттеу. 

1. Адамды қылмыстық әрекеттерді жасаудан қорғауды қамтамасыз ету үшін қылмыстық 

кодекстің мәні.  

2. Адамды лаңкестіктен қорғаудың құқықтық негіздері.  

3. Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы заң.  

4. Террористік актіні жою жағдайында азаматтар мен мемлекеттің нормативтік-құқықтық 

жауапкершілігі.  

5. Террористік актілер құрбандарын әлеуметтік оңалтудың құқықтық негіздері. 

 

Тақырып 4. Экономика объектілерінің қауіпсіз жұмыс істеуін ұйымдастыру және 

құқықтық негіздері. 

1. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы құқықтық реттеу.  

2. Халықтың радиациялық қауіпсіздігі туралы Қазақстан заңнамасы.  

3. Радиациялық қауіпсіздік саласындағы МЕМСТ, Санпиндер, техникалық регламенттер. 

 

Тақырып 5. Әлеуметтік саладағы адам қауіпсіздігін қамтамасыз етуді құқықтық реттеу. 



1. Білім беру саласындағы азаматтардың мүдделерін қорғауды реттейтін заңнамалық актілер. 

Отбасылық құқық негіздері.  

2. Тұрғын үй заңнамасының негіздері.  

3. Еңбек және адам денсаулығын қорғау.  

4. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау. 

 

Тақырып 6. Қауіпсіздік туралы халықаралық шарттар. 

1. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт.  

2. Киот хаттамасы.  

3. Болон конвенциясы. 

 

Тақырып 7. Экологиялық құқық негіздері. 

1. Табиғи ресурстар туралы заң.  

2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы заң.  

3. ҚР Экологиялық қауіпсіздігінің тұжырымдамасы.  

4. Экологиялық қауіпсіздік саласындағы нормалау. 

 

Тақырып 8. Қазақстанның БҰҰ-ға қатысуы. 

1. БҰҰ жарғысы. 

2. БҰҰ құрылымы мен функциялары.  

3. БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі 

 

Тақырып 9. Еуроодақ және Қазақстанның қауіпсіздігі. 

1. Еуроодақ қауіпсіздігі.  

2. Қазақстанның қауіпсіздігі. 

3. Қазақстанның Еуроодақпен халықаралық келісімдері. 

 

Тақырып 10. Мұнай экспорттаушы елдер ұйымы. 

1. Қазақстан үшін ОПЕК рөлі.  

2. Қазақстанның ОПЕК қызметіне қатысуы. 

 

Тақырып 11. МАГАТЭ және халықаралық ядролық. 

1. МАГАТЭ құрылымы. 

2. МАГАТЭ функциялары. 

3. МАГАТЭ ядролық қауіпсіздік саласындағы халықаралық қауіпсіздік стандарттары. 

 

Тақырып 12. Адам және қоршаған орта қауіпсіздігін құқықтық реттеу. 

1. ҚР Конституциясы, адамның оң қорғанысының негізін көрсететін негізгі заңнамалық құжат 

ретінде.  

2. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан адам мен аумақтардың 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы негізгі мақсаттар.  

3. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан адам мен аумақтардың 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы негізгі қағидаттар. 

4. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан адам мен аумақтардың 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы негізгі міндеттер. 

 

8. СӨЖ мен СОӨЖ бойынша тапсырма 

№ Сабақтың 

тақырыбы 

СӨЖ тапсырмалары Тапсырмаларды бақылау және 

мазмұны 

1 Тіршілік 

әрекетінің қауіпсіздігін 

құқықтық қамтамасыз 

ету негіздері 

Негізгі терминдер 

мен түсініктерді зерттеу 

Табиғатты басқару терминдері 

мен ұғымдарын зерттеңіз. 



2 Адамды табиғи, 

техногендік сипаттағы 

төтенше жағдайлардан 

қорғаудың құқықтық 

негіздері 

Табиғатты 

басқарудың тарихын даму 

сатыларымен зерттеу  

Адамзат қоғамының дамуына 

сәйкес табиғатты басқарудың даму 

кезеңдерін қарастыру 

3 Адамды 

лаңкестіктен қорғауды 

нормативтік-құқықтық 

реттеу 

«Биосфера» 

бейнежазбасын көріңіз, 

талдаңыз. 

Негізгі табиғи заңдарды 

зерделеу. 

Қоғам мен табиғаттың өзара 

әрекеттесу идеясын қалыптастыру 4 Экономика 

объектілерінің қауіпсіз 

жұмыс істеуін 

ұйымдастыру және 

құқықтық негіздері 

Ресурстардың негізгі 

түрлерін, олардың 

жіктелуін зерттеу. Кем 

дегенде 50 сөзден тұратын 

кроссворд жасаңыз. 

Ресурстар түрлеріне, олардың 

сипаттамаларына және жіктелуіне 

қатысты пікір қалыптастыру 

5 Әлеуметтік 

саладағы адам 

қауіпсіздігін қамтамасыз 

етуді құқықтық реттеу 

Рационалды 

табиғатты басқару 

стратегиясын құрайтын 

негізгі заңдарды, 

принциптерді және 

ережелерді зерделеу. 

Экология мен табиғатты 

басқарудың іргелі ережелеріне 

қатысты ұғымдарды қалыптастыру 

6 Қауіпсіздік 

туралы халықаралық 

шарттар 

Табиғи 

ресурстардың түрлі 

түрлерін жаңғырту 

схемаларын құру 

Ресурстарды үнемді пайдалану, 

оларды үнемдеу туралы идеяларды 

қалыптастыру 

7 Экологиялық 

құқық негіздері 

Қалдықтардың 

түрлерін, олардың көздерін, 

улылығы мен қалдықтарды 

жоюды ескере отырып 

кестені құрастыру 

«Шығарылған» қалдықтар 

санын, қайталама пайдалану 

мүмкіндігін және пайдалы өнімді 

өндіруді ұйымдастыру туралы 

түсініктерді қалыптастыру. 

8 Қазақстанның 

БҰҰ-ға қатысуы 

Экологиялық 

менеджменттің 

экономикалық әдістерін 

құрастыру 

Табиғатты қорғау және 

қоршаған ортаны қорғаудың 

экономикалық әдістерін зерделеу 

9 

 

Еуроодақ және 

Қазақстанның 

қауіпсіздігі 

Ресурстарды 

пайдаланумен байланысты 

мәселелерді зерттеу үшін 

есеп құру. 

Негізгі проблемалар туралы 

идеяларды қалыптастыру, олардың 

пайда болу себептері, мәселелерді 

жіктеу. 

1

0 

Мұнай 

экспорттаушы елдер 

ұйымы 

Ресурстарды 

тұтынудың алғашқы 

сатысынан дайын өнімді 

алу үшін өндіріс 

циклдерінің схемаларын 

құрастырыңыз. Оларды 

жақсарту туралы ұсыныстар 

беріңіз. 

Ресурстарды үнемді пайдалану 

мүмкіндігін зерттеу, қалдықсыз және 

қалдықсыз технологияларды 

пайдалану. 

1

1 

МАГАТЭ және 

халықаралық ядролық 

қауіпсіздік 

«Ландшафтардағы 

техногендік әсер» 

бейнежазбасын көріңіз, 

өндірістің қоршаған ортаға 

әсер ету схемасын 

құрастырыңыз 

Әр түрлі салалардың теріс әсер 

ету тұжырымдамасын 

қалыптастырады. Табиғи-

экономикалық кешеннің қоршаған 

ортаға функционалдық құрылымы 

1

2 

Адам және 

қоршаған орта 

қауіпсіздігін құқықтық 

реттеу 

Табиғат 

пайдаланудың әр түрлі 

түрлері үшін шектеу 

факторларын зерттеу. Әр 

түрлі кәсіпорындардың 

экологиялық аудитін 

жүргізу. 

Экологиялық менеджменттің 

экономикалық әдістері туралы 

идеяларды қалыптастыру 

 

9. Бағалау саясаты 



Ағымдағы академиялық көрсеткіштердің бірінші және екінші рейтингін анықтаудағы ұпайларды 

бөлу 

№ Жұмыстың түрі 

Бағ

а (max 

балл) 

Рейтинг 1 

1 Дәрістер (барлық оқу кезеңінде мәселелерді талқылауға белсенді қатысу 

+ конспекттер) 

100 

2 Тәжірибелік / зертханалық жұмыс 100 

3 Берілген тақырып бойынша проблемаларды шешу 100 

4 Эссе жазу 100 

5 Коллоквиум 100 

6 Бақылау жұмысы 100 

                                                                                                                      Итого 500 

 
n

S  - 1 рейтинг тапсырмалардың барлық түрлерінің жалпы саны және n  - 1 рейтинг 

тапсырмалардың жалпы саны 

n

S
Р n1

 

Рейтинг 2 

1 Дәрістер (барлық оқу кезеңінде мәселелерді талқылауға белсенді қатысу 

+ конспекттер) 

100 

2 Тәжірибелік / зертханалық жұмыс 100 

4 Берілген тақырып бойынша проблемаларды шешу 100 

6 Эссе жазу 100 

7 Коллоквиум 100 

8 Бақылау жұмысы 100 

                                                                                                                    Итого 600 

mm OOOS  ...21 , 
m

S  - 2 рейтинг тапсырмалардың барлық 

түрлерінің жалпы саны және m - 2 рейтинг тапсырмалардың жалпы саны  

m

S
Р m2

 

Ағымдағы және шекаралық бақылау үлгілерін 

есептеу 4,0*6,0*
2

21 Э
РР

Оитог 


  

Емтихан  100 

 

10. Оқытушының талаптары, саясаты мен рәсімдері 

Сабақтарға кешікпеңіз; оқу кезінде ұялы телефонды өшіріңіз; Сабақты жіберіп алмаңыз, ал ауру 

кезінде куәлікті беріңіз; тапсырмаларды орындамаған жағдайда, қорытынды баға төмендетіледі; Үй 

тапсырмасын уақтылы және мұқият орындау; Барлық сыныптарда кері байланысты сындарлы түрде 

қолдайды; дәріс және семинар жиынтығын енгізу. 

 

11.  Емтихан сұрақтары: 
1. Өмір тіршілігінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу түсінігі, принциптері және функциялары.  

2. Адам қауіпсіздігін құқықтық қамтамасыз етудің негізі ҚР заңнамасы ретінде. 

Законодательство РК, как основа правового обеспечения безопасности человека.  

3. Жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құқықтық негізі 

ретінде қауіпсіздік туралы заң..  

4. ҚР Конституциясы, адамды қорғаудың құқықтық негіздерін реттейтін негізгі заң..   

5. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан адам мен аумақтарды қорғау 

туралы заң.  

6. Адамды лаңкестіктен қорғау туралы заң.  



7. Адамды төтенше жағдайлардан қорғау саласындағы негізгі терминдер мен ұғымдар заңның 

редакциясында.  

8. Өмір тіршілігінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу түсінігі, принциптері және функциялары.  

9. ҚР заңнамасы адам қауіпсіздігін құқықтық қамтамасыз етудің негізі ретінде.  

10. Жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құқықтық негізі 

ретінде қауіпсіздік туралы заң.  

11. ҚР Конституциясы, адамды қорғаудың құқықтық негіздерін реттейтін негізгі заң ретінде.  

12. Адамды қылмыстан қорғау туралы заңнаманың негізі-ҚР Қылмыстық кодексі..  

13. Қоғамдық қауіпті әрекет ретінде қылмыс ұғымы. Қылмыстық кодекстің құрылымы.  

14. Адамды лаңкестіктен қорғаудың құқықтық негіздері. Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы 

заң.  

15. Террористік актіні жою жағдайында азаматтар мен мемлекеттің нормативтік-құқықтық 

жауапкершілігі. Террористік актілер құрбандарын әлеуметтік оңалтудың құқықтық негіздері.  

16. Экономика объектілерінің техникалық және технологиялық қауіпсіздігін нормативтік-

құқықтық реттеу негіздері.  

17. Қазақстанның техникалық реттеу және өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы заңнамасы.  

18. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы құқықтық реттеу. Халықтың 

радиациялық қауіпсіздігі туралы Қазақстан заңнамасы. 

19. Еңбек қатынастарын реттеу саласындағы Қазақстан заңнамасы.  

20. Азаматтардың денсаулығын қорғауды құқықтық реттеу.  

21. Білім беру саласындағы азаматтардың мүдделерін қорғауды реттейтін заңнамалық актілер..  

22. Отбасылық құқық негіздері.  

23. Еңбек және адам денсаулығын қорғау.  

24. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау.  

25. Тұрғын үй заңнамасының негіздері.  

26. Экологиялық құқықтың құрылымы.  

27. Жер кодексі.  

28. Орман Кодексі.  

29. Су кодексі.  

30. Жер кодексі.  

31. Жер қойнауы туралы заң.  

32. Табиғи ресурстар туралы заң.  

33. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы заң.  

34. ҚР Экологиялық қауіпсіздігінің тұжырымдамасы.  

35. Экологиялық қауіпсіздік саласындағы нормалау.  

36. БҰҰ жарғысы, БҰҰ құрылымы мен функциялары.  

37. БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі..  

38. БҰҰ Экономикалық және әлеуметтік комитеті. Халықаралық есірткіге қарсы комитет.   

39. Халықаралық Қызыл крест.  

40. БҰҰ қамқорлық кеңесі.  

41. Еуроодақтың құрылымы мен функциялары. Қазақстанның Еуроодақ жұмысына қатысуы.  

42. ОПЕК құрылымы мен функциялары. ОПЕК мүше елдер.  

43. ОПЕК және халықаралық энергетикалық қауіпсіздік. Қазақстан үшін ОПЕК рөлі.  

44. МАГАТЭ құрылымы мен функциялары, ядролық қауіпсіздік саласындағы халықаралық 

қауіпсіздік стандарттары.  

45. МАГАТЭ Қазақстандағы және әлемдегі радиациялық қауіпсіздік факторы ретінде.  

46. Өмір тіршілігінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу түсінігі, принциптері және функциялары.  

47. Қауіпсіздік саласындағы құқықтық қатынастар туралы түсінік.  

48. ҚР заңнамасы адам қауіпсіздігін құқықтық қамтамасыз етудің негізі ретінде.  

49. Қауіпсіздік субъектілері. Субъекты безопасности.  

50. Адам құқықтарын қорғау туралы халықаралық конвенция.  

51. Адам құқықтары жөніндегі халықаралық сот.  

52. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт.  

53. Киот хаттамасы.  

54. Болон конвенциясы.  
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