
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



  Базалық пәндер (БП) циклы / Цикл базовых дисциплин (БД) 

№ Академиялық 

кредиттерде/в 

академических 

кредитах 

Пәндер тізімі  

Перечень дисциплин 

1 ТК/КВ 2 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«ҚР мемлекет және құқық тарихы»/ «История 

государства и права РК»  
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Студенттердің Қазақстанда 
мемлекет пен құқықтың пайда болу тарихы, қалыптасуы мен дамуы туралы ой-пікірді 
қалыптастыру; студенттердің тарихи құқықтық құжаттары мен қазақ қоғамындағы әдет-ғұрыптық 
құқық қайнар көздерінің мазмұнын туралы білімді қалыптастыру, мемлекеттік-құқықтық 

құбылыстарды зерттеу пәннің ғыдыми негіздерімен  тереңірек танысуға мүмкіндік береді  // 
Формирование у студентов целостного представления об истории возникновения, становления и 
развития государства и права в Казахстане, развитие знаний студентов об исторических правовых 
документах, источников обычного права в казахском обществе, исследование государственно-
правовых явлений дает возможность ознакомиться с научными основами дисциплины. 
Білуі тиіс/Знать: Қазақ ұлтының тарихи даму заңдылықтарын зерттеп, аша отырып, ғылыми 
ізденістер  жүргізу, жалпы адамзаттық мәдениет пен  адамгершілік моральдық бағаларды танып 
білу, өз қазақ халқымыздың, ата-бабаларымыздың өмір сүрген мемлекеттік бірлестіктермен, 

құқықтық    деректемелермен танысу; / - основу исторических фактов, определений политических 
строй  государств и его социальных структур; этапы исторического развития казахского народа, 
общегражданскую культуру и общечеловеческие ценности в казахском обществе, источники 
правовых документов 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: қазақ жүздерінің және олардың құрамына кіретін ру-тайпалардың 
қалыптасу процесін зерттеу, Қазақстан Республикасында мемлекет пен құқықтың қалыптасу 
заңдылықтарын зерттеу, тарихи мәліметтермен тәжірибелік жұмыстар жасай отырып танымдық 
қабілетті дамыту; / - исследовать процесс образования казахских жузов и их родоплеменной состав, 

сформировать мировоззренческие начала о закономерностях становления государства и права в 
Республике Казахстан;  
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: мемлекеттің және құқықтық пайда болуын, 
мемлекеттік қалыптасуын, дамуын, құқық пен мемлекет типтерінің алмасуын, мемлекеттік 
органдармен құқықтық институттарын тарихи өткен кезеңдері қамти отырып, үйрету ; / - иметь 
навыки работы  с законодательством; 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным:  Мемлекет пен құқықтық жүйенің орнығып, 
дамуы  және тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік-құқықтық дамуы  туралы негізгі мәліметтерді 
игеру; - кәсіби қызметті орындауда жоғары мақсатты игеру және болашақ мамандығын сезіну;  

әлеуметтік және кәсіби мақсаттағы маңызы бар мәселелер мен процестерді талдау қабілетінде 
негізгі ережелер мен әдістерді қолдану;  кәсіби қызметте негізгі нысан мен әдістерді игеру, кәсіби 
қызметінің қорытындысына жауапкершілікте болу // способен сформировать  основную 
информацию о системе государства и права начиная с многолетней истории до получения 
независимости Казахстана; способен освоить цель проофессиональной деятельности и будущей 
профессии, способен анализировать основные методы и процессы исследования дисциплины, 
способен быть ответственным за результаты профессиональной деятельности 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: «ҚР мемлекет және құқық 

тарихы» пәні тәуелсіздік алған уақыттан бері жаңа қарқынмен дамып келе жатқан, еліміздің ерте 
дәуірден қазіргі күнге дейінгі саяси-құқықтық дамуына жаңаша объективті көзқарас 
қалыптастырып келе жатқан тарихи-теориялық заң ғылымы болып табылады. Бұл пән қазақ 
мемлекеттілігі мен құқығының қалыптасуын Орта Азия аймағындағы негізгі саяси жағдайлардың 
даму барысы тұрғысында қарастырады. Қазақстанның саяси-құқықтық тарихын зерттеу халықтың 
тарихындағы аз зерттелген көптеген этникалық қалыптасу бастауларын, ежелгі мәдениетін, 
мемлекеттілігі және құқығының әрбір тарихи кезеңдердегі даму заңдылығын айқындайды / В 
дисциплине  «История государства и права РК»  освещается все разнообразие типов и форм 

государственных образований и их правовых систем существоваваших на территории Республики с 
древнейших времен до наших дней. Протоказахские государства и их правовые системы, 
возникновение и функционирование Казахской орды, ее спад и упадок в условиях колонизации  
Российской империи, советские формы национальной казахской государсвенности, утверждение и 
развитие независисого государства Республики Казахстан.   
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық 
тарихы-тарихи және құқықтық ғылым. ҚР мемлекет және құқық тарихы Қазақстан 
территориясындағы мемлекет пен құқықтық жүйенің пайда болуын, дамуын әрбір тарихи кезеңге 

сәйкес қоғамдағы мемлекет пен құқықтың орны мен ролін тарих ғылымының жалпы 
заңдылықтарын басшылыққа ала отырып, хронологиялық реттілікпен құқықтық жүйеге сай 
зерттейді/ История государства и права Республики Казахстан - историко-правовая наука. История 
государства и права Республики Казахстан изучает происхождение и развитие государственно-
правовой системы на территории Казахстана в хронологическом порядке в соответствии с общим 
законом исторической науки, местом и ролью государства и права в обществе в соответствии с 
каждым историческим периодом. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Мемлекет және құқық теориясы/ Теория государства и права 



Постреквизиттер/Постреквизиты: ҚР әкімшілік құқығы /Административное право РК 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Мұсылман құқығы» / «Мусульманское право»  
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Қазіргі замандағы мұндай 
бастамалар ислам дінінің, мұсылман құқығының түрік тайпаларының рухани, құқықтың 
дамуындағы, алғашқы қазақ мемлекеттілігінің пайда болуындағы ролі зор болғандығын аңғартты. // 
Формирование у студентов фундаментальных представлений о положениях мусульманского права, 
истории  развития мусульманского права,  роли и функции Корана как одного из источников права.  
Білуі тиіс/Знать: Қазақ ұлттың тарихи даму заңдылықтарын зерттеп, аша отырып, ғылыми 
ізденістер  жүргізу, жалпы адамзаттық мәдениет пен  адамгершілік моральдік бағаларды танып 

білу, өз қазақ халқымыздың, ата-бабаларымыздың өмір сүрген мемлекеттік бірлестіктермен, 
құқықтық    деректемелермен танысу; /- основу исторических фактов определений политических 
строй  государств и его социальных структур; 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: діни мәліметтермен тәжірибелік жұмыстар жасай отырып 
танымдық қабілетті дамыту; / - исследовать процесс образования казахских жузов и их 
родоплеменной состав, сформировать мировоззренческие начала о закономерностях становления 
государства и права в Республике Казахстан; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: мемлекеттің және құқықтық пайда болуын, 
мемлекеттік қалыптасуын, дамуын, құқық пен мемлекет типтерінің алмасуын, діни даму  кезеңдері 

қамти отырып, үйрету  / - о религиозных правовых институтах и методах регулирования, 
реализуемых в современной государственно-правовой практике. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: Ислам мемлекеттерінің мемлекеттік 
құрылысының ерекшеліктерін және құқық жүйесін көрсету. Мемлекет және құқық теориясы, 
мемлекет және құқықтың жалпы тарихы сияқты пәндерді жоғары деңгейде игеру мақсатында 
қызмет ету /способен анализировать особенности государственного устройства и правовых систем 
исламских государств;осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания правового мышления и правовой культуры  

Пәннің қысқаша мазмұны /Краткое содержание дисциплины: Мұсылман құқығын түсіну 
арқылы исламдік мемлекеттердің тәжірибелеріне сүйене отырып, өз мемлекетімізді дамытудағы 
қиыншылықтардың алдын алуға болады.  Әсіресе, мұнай саласындағы исламдік елдердің 
тәжірибесі әлемде жоғары бағаланатыны белгілі.  Сондықтан да, мұнай өндіру,  мұнай табу, оны 
өңдеу және тасымалдау мәселелерінде еліміздің исламдік мемлекеттер тәжірибесіне сүйенуі 
қажет/Мусульманское право - это система норм, выраженных в религиозной форме и основанных 
на мусульманской религии-исламе. Данная дисциплина охватывает все сферы социальной жизни, 
которые подлежат правовому регулированию. Мусульманское право - сложное социальное 

явление, изучающее долгую историю развития, которое  возникло в период разложения 
родоплеменного строя и становления раннефеодального государства на западе Аравийского 
полуострова. Мусульманское право как система юридических норм, изучающая период развития 
ислама и мусульманской общины, юридические и иные правила поведения.    
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Мұсылман құқығы — дүниежүзілік құқықтық 
мәдениеттің бөлігі болып табылатын,  қазіргі кездің өзіндік құқықтық жүйесі. Мұсылман құқығы 
шариғаттың бір бөлігі ретінде пайда болды. Шариғат — бұл адамдарға арналған міндетті 
нормалардың жиынтығы/Мусульманское право - это современная правовая система, которая 

является частью мировой правовой культуры. Мусульманское право возникло как часть шариата. 
Шариат - это набор обязательных норм для людей 
Пререквизиттер/Пререквизиты:  Мемлекет және құқық теориясы,/ Теория государства и права 
Постреквизиттер/Постреквизиты: ҚР Конституциялық құқығы, ҚР әкімшілік құқығы / 
Конституционное право РК, административное право РК 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: «Ресейдің мемлекет және құқық тарихы»/ 

«История государства и права Росий»  
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Студенттердің Ресейде мемлекет 

пен құқықтың пайда болу тарихы, қалыптасуы мен дамуы туралы ой-пікірді қалыптастыру; 
студенттердің тарихи құқықтық құжаттары мен қазақ қоғамындағы әдет-ғұрыптық құқық қайнар 
көздерінің мазмұнын туралы білімді қалыптастыру, мемлекеттік-құқықтық құбылыстарды зерттеу 
пәннің ғыдыми негіздерімен  тереңірек танысуға мүмкіндік береді  // Формирование у студентов 
целостного представления об истории возникновения, становления и развития государства и права 
в Росии, развитие знаний студентов об исторических правовых документах, источников обычного 
права в россиском обществе, исследование государственно-правовых явлений дает возможность 
ознакомиться с научными основами дисциплины. 

Білуі тиіс/Знать:  Мемлекет пен құқықтың түсінігін, белгілерін, мәнін; мемлекет пен құқықтың 
пайда болуы, қызмет етуі мен дамуының негізгі заңдылықтарын, мемлекет пен құқықтың тарихи 
типтері мен нысандарын, олардың мәні мен функцияларын; қоғамның саяси жүйесіндегі, қоғамдық 
өмірдегі мемлекет пен құқықтың рөлін; Ресей құқығы мен мемлекеттің қалыптасуы мен дамуының 
негізгі тарихи кезеңдерін, заңдылықтары мен ерекшеліктерін білу.; / -  Знать понятие, признаки, 
сущность государства и права; основные закономерности возникновения, функционирования и 
развития государства и права, исторические типы и формы государства и права, их сущность и 
функции; роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни; 

основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития государства 
и права России. 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь:  Құқықтық түсініктерді және санаттарды қолдана білу; құқықтық 
фактілерді және олармен байланысты туындайтын құқықтық қатынастарды талдау; құқықтық 



нормаларды талдау, түсіндіру және дұрыс қолдану.Мемлекет пен құқықтың түсінігін, белгілерін, 
мәнін; мемлекет пен құқықтың пайда болуы, қызмет етуі мен дамуының негізгі заңдылықтарын, 

мемлекет пен құқықтың тарихи типтері мен нысандарын, олардың мәні мен функцияларын; 
қоғамның саяси жүйесіндегі, қоғамдық өмірдегі мемлекет пен құқықтың рөлін;/ Ресей құқығы мен 
мемлекеттің қалыптасуы мен дамуының негізгі тарихи кезеңдерін, заңдылықтары мен 
ерекшеліктерін білу.; / -  Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки:  Құқықтық актілермен жұмыс істеу, кәсіби қызмет 
объектілері болып табылатын әр түрлі құқықтық құбылыстарды, заңды фактілерді, құқықтық 

нормаларды және құқықтық қатынастарды талдау; құқық қолдану және құқық қорғау практикасын 
талдау; құқықтық мәселелер мен коллизияларды шешу дағдылары болуы тиіс.; / -  Иметь навыки 
работы с правовыми актами, анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 
правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным:   Ресейдің мемлекеттік-құқықтық өмірінің 
маңызды процестерін қалыптастыру және дұрыс талдау қабілеті // способен сформировать и 
правильно анализировать важнейшие процессы государственно-правовой жизни России 

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Мемлекет және құқық тарихы-
мемлекет және құқық жүйесі дамуының тарихи заңдылықтарын зерттейтін және анықтайтын 
тарихи-құқықтық ғылым. Пән-белгілі бір кезеңде мемлекет пен құқықтың, мемлекеттік 
органдардың, нақты мемлекеттер мен халықтардың институттарының түрлері мен нысандарының 
пайда болуын, дамуын және ауысуын зерттеу. Отандық мемлекет пен құқық тарихы тек жалпы 
тарихи тәртіп емес, саяси-заңдық тәртіп болып табылады. Тарихи-құқықтық ғылым ретінде ол 
теориялық және практикалық білімнің негізін құруға мүмкіндік береді, кең саяси ой-өрісін 
қалыптастырады/. Предмет — изучение возникновения, развития и смены типов и форм 
государства и права, госорганов, институтов конкретных государств и народов в определённый 

период. История отечественного государства и права является политико-юридической, а не просто 
общеисторической дисциплиной. Как историко-правовая наука она позволяет создать основу 
теоретических и практических знаний, формирует широкий политический кругозор. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:  «Ресейдің мемлекет және құқық тарихы» пәні – 
мемлекеттік- құқықтық ұйымының қалыптасуы мен дамуының негізгі жолдары туралы түсініктерін 
қалыптастыратын негізгі құқықтық пәндердің бірі/Учебная дисциплина «История государства и 
права РФ» принадлежит к числу фундаментальных юридических дисциплин, формирующих у 
студентов представление об основных путях становления и развития государственно-правовой 

организации общества. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Мемлекет және құқық теориясы/ Теория государства и права 
Постреквизиттер/Постреквизиты:РФ әкімшілік құқығы /Административное право РФ 

2 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Рим құқығы»/« Римское право»  
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины Студенттердің  жан-жақты дамуын 
қалыптастыру және дамыту, рим құқығын пайдалана білу және рим құқығынан бастау алған қазіргі 
құқық жүйесінде қолданылатын құқықтық түсініктердің меңгеруі, оқылған материалды талдау мен 

қорытуды үйренуі болып табылады. Рим құқығының түсінігін, оның қарастыратын мәселелерін 
ашу, рим құқығын мемлекет және құқық теориясымен, азаматтық құқықпен байланыстыру  // Цель 
и задачи дисциплины «Римское право»: сформировать у студентов  базисные дефиниции 
необходимые для изучения отраслей частного права, уметь определять исторические предпосылки 
возникновения и развития норм права, проводить сравнительно-правовой анализ действующего 
гражданского законодательства.  
Білуі тиіс/Знать:Рим жеке құқығының негізгі институттарын және оның негізгі түсініктерін оқып 
үйренеді. Рим құқығының пәні, маңызы және қайнар көздері; Рим құқығында азаматтық іс жүргізу 
және талаптар туралы ілім; Тұлғалар институты; Отбасылық құқықтық қатынастар институты; 

Меншік құқығы және бөтен заттарға құқықтар институты; Міндеттемелік құқық институты; 
мұрагерлік құқық институты. // определения, необходимыми  для изучения отраслей частного 
права,  сможет определять исторические предпосылки возникновения и развития норм права, 
проводить сравнительно-правовой анализ действующего гражданского законодательства. историю 
государства и права зарубежных стран, каждая из которых изучает одну из сторон жизни общества. 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: Рим құқығы пәні бойынша өзекті мәселелер жайлы көзқарастарын 
тұжырымдап, өз көзқарасын негіздеу үшін түрлі фактілер мен деректемелерді пайдалану, рим 
құқығы саласындағы деректемелік мәліметтерге сараптама жасау, нәтиже шығару// использовать 

различные факты и источники для аргументирования своей точки зрения, формулировать основные 
актуальные вопросы по предмету «Римское право», осуществлять экспертизу документированных 
источников в сфере римского права, анализировать документы эпохи римского права, находить 
решение предлагаемых казусов, используя различные Римские правовые источники   
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки:  Бұл пән Рим құқығын меңгеру жоғары білікті 
заңгерлер дайындауда ерекше маңызды роль атқарады. Бұл пәнді өту азаматтық құқықты жақсы 
меңгеру үшін қажет. Рим құқығы түрлі     елдердің заңгерлеріне құқық жүйелерінде нақты заң 
шешімдерін түсініп, біліктілік пен бағалауға мүмкіндік беретін қарым-қатынастардың ортақ тілі 

ретінде қолданылады. Рим құқығын оқу барысында студенттер  құқықтық термин сөздерін 
меңгереді,  құқық субъектісі, меншік құқығы, міндеттемелік құқықпен (шарт, деликт, кінә, заттың 
кездейсоқ жойылуы, шарттың түрлері) танысады //  самостоятельно оценивать смысл и содержание 



существующих в настоящее время правовых институтов, определять тенденции их развития, 
применять методы решения казусов в современных условиях, использовать полученные знания при 

ведении правовых дискуссий 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным:  қазіргі таңдағы құқықтық институттардың 
мағынасы мен мазмұнын жеке өзі бағалай алады; оларды дамытудың басым бағыттарын анықтай 
алады, тарихи құқықтық құжаттармен талдау жұмыстарын жүргізеді; теориялық білімдерін 
азаматтық құқық институттарын талдау барысында қолдану  // применять теоретические знания в 
практической деятельности, проводить аналитическую работу с историческими  правовыми 
документами, использовать полученные знания  при анализе современных правовых институтов 
гражданского права, способен выработать  у студента  особого юридического мышления, 

необходимого для усвоения и применения права. 
Краткое содержание дисциплины: Рим құқығының пәні және оның негізгі институттары, рим 
құқығының қайнар көздерінің түсінігі, неке және ерлі-зайыптылар арасындағы мүліктік 
қатынастар, меншік құқығының мазмұны, бөтен заттарға құқықтардың түсінігі, түрлері және 
сервитуттардың түсінігі және түрлері. Рим құқығын меңгеру жоғары білікті заңгерлер   дайындауда 
ерекше маңызды роль атқарады.                                                                                                                                                                                                                                                    
Бұл пәнді өту азаматтық құқықты жақсы меңгеру үшін қажет.  Рим құқығы түрлі     елдердің 
заңгерлеріне құқық жүйелерінде нақты заң шешімдерін түсініп,біліктілік пен бағалауға мүмкіндік 

беретін қарым-қатынастардың ортақ тілі ретінде қолданылады. Рим құқығын оқу барысында 
студенттер  құқықтық термин сөздерін меңгереді,  құқық субъектісі, меншік құқығы, міндеттемелік 
құқықпен (шарт, деликт, кінә, заттың кездейсоқ жойылуы, шарттың түрлері) танысады/ 
Дисциплина  «Римское право» — это правовая система, существовавшая в Древнем Риме и 
в Византийской империи с VIII века до н. э. по VI век н. э., а также отрасль правовой науки, 
занимающаяся её изучением. Римское право является образцом или прообразом правовых систем 
многих  государств, а также  исторической основой  романо-
германской (континентальной) правовой семьи.   Основными разделами учебной дисциплины  
являются: введение в римское право; источники римского права; иски по Римскому частному праву  

и его современное понимание; лица, их  квалификация лиц  в римском праве; вещные права; права 
на чужие вещи; общие положения об обязательствах; договорное право в Древнем Риме; отдельные 
виды договоров; обязательства как бы из договора; обязательства из деликтов; наследственное 
право; Римское семейное право. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:  Рим құқығы – жаппай білімге ұмтылу тарихының еш 
қайталанбас бір бөлшегі, қазіргі заманның көптеген ұлттық құқықтық жүйелерінің негізі, 
теориялық және сөздік (ұғымдардың) қайнар көзі. Екі жарым мың жыл бұрын пайда болған рим 
құқығына жүгіну тек қана тарихпен қызығушылыққа бейімделмейді, бүгінгі түбірлі өзгеріп тұрған 

өмірдің қажеттіліктеріне байланысты талап етіледі.Рим құқығы курсын оқып студенттер құқық 
субъектілері, меншік құқығы, міндеттемелік құқық туралы білім негіздерін игереді./ Римское право 
является неотъемлемой частью истории стремления к всеобщему образованию, основой многих 
национальных правовых систем современности, источником теоретического и словарного запаса 
(понятий). Применившись к римскому праву более двух с половиной тысяч лет назад, он 
фокусируется не только на истории, но и на потребностях радикально меняющейся современной 
жизни. Изучая курс римского права, студенты приобретают основы права, права собственности и 
права. 

Пререквизиттер /Пререквизиты:  Мемлекет және құқық теориясы  // Теория государство и право 
РК 
Постреквизиттер / Постреквизиты:  ҚР Азаматтық құқығы, Халықаралық дербес құқығы //  
Гражданское  право РК,  Международное частное право 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Құқықтық мәдениет және құқықтық сана» / 

«Правовая культура и правосознание» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины:студенттерге Қазақстан 
Республикасындағы мәдени қатынастарды оқыту түсінігін құқыққолданушылық қызмет 

үшінтаныстыру.// изучение культуры в Республике Казахстан,ознакомление с законодательством, 
раскрытиепонятий,категорий и определений права для использования вправоприменительной 
практике. 
Білуі тиіс/Знать: ҚР-ның құқық қорғау органдары пәнiнiң ұғымы мен қайнар көздерiн;   құқық 
қорғау қызметiнiң негiзгi бағыттарын; ҚР сот жүйесiн ұйымдастыру негiздерiн; аудандық және 
облыстық соттарды құру тәртiбiн және өкiлеттiгiн;  мамандырылған соттардың түрлерiн; ҚР 
Жоғарғы сотының органдарын және өкiлеттiктерiн; Прокуратура органдары жүйесiн; прокурорлық 
қадағалаудың негiзгi бағыттарымен прокуратура органдарының құқықтық актлерiн; ҚР Iшкi iстер 

органдары жүйесiн; ҚР Ұлттық қауiпсiздiк органдарының құқықтық мәртебесiн; Әдiлет 
органдарының құқық қорғау қызметi; Адвокатураның мәні, мақсатын; адвокаттардың құқықтық 
мәртебесiн; // знать основные и производные понятия дисциплины "Правоохранительныеорганы 
РК"; уметь логично, последовательно, аргументировано отвечать на вопросы в объеме 
тематического содержания курса;ознакомятся с правовыми актами, регламентирующими 
правоохранительную деятельность;выработают  навыки самостоятельного решения правовых 
задач; действующее законодательство РК, устанавливающее принципы правосудия и деятельности 
судов и других правоохранительных органов  

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: тәжірибелік жұмыстар жасай отырып танымдық қабілетті дамыту; 
/ - разбираться в правовой регламентации системы, компетенции и основных направлениях 
деятельности судов, прокуратуры, органов предварительного расследования преступлений, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F


организационного обеспечения деятельности судов, обеспечения общественного порядка и 
безопасности, оказания юридической помощи. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: Құқық қорғау органдары курсын  студенттерді 
қоғамдық қатнастарды реттейтін құқық  нормаларының  маңызын, құқықтық  қорғаудың  
нысанасының басымдылығын  құқық  нормаларының оларды тәжірибеде қолданумен  тығыз 
байланыстылығын түсінуі; / - приобретение навыков \работы  с законодательством; применять 
теоретические знания в практической деятельности. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға 
сәйкес дұрыс қолдануды үйрету болып табылады./ - оперировать правовыми понятиями, а также 
терминологией дисциплины «Правоохранительные органы»; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, регулирующие организацию и деятельность правоохранительных 
органов, их взаимодействие между собой; анализировать материалы практики организации и 
деятельности правоохранительных органов, работы с законодательством о правоохранительных 
органах и связанной с ним правоприменительной практикой; анализировать возникающие 
правовые споры в сфере судебной и правоохранительной деятельности и находить основанные на 
законе наиболее оптимальные способы их разрешения, составлять юридические документы. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:  Құқықтық сана -субъектілердің 
мінез-құлқында жүзеге асады. Құқықтық сана-сезімнің даму деңгейін бағалау, оның деңгейін 

сипаттау, заңды көзқарастар мен бағалаулардағы кемшіліктерді анықтау үшін оларды тек 
тәжірибелік ортаға аудару арқылы ғана қол жеткізуге болады. Құқықтық мәдениет әділеттілікті 
қалыптастыру, дамыту және практикалық іске асыру үшін қажетті және табиғи орта болып 
табылады / Правосознание- находит свое воплощение в поведении субъектов. Оценить степень 
развития правового сознания, охарактеризовать его уровень, выявить изъяны правовых установок и 
оценок можно лишь при переложении их в практическую среду. Правовая культура выступает 
необходимой и естественной средой формирования, развития и практической реализации 
правосознания. Являясь неотъемлемым элементом правовой культуры, правосознание отражает ее, 
объективируясь в других составляющих правовой культуры. В связи с этим исследование 

характера правосознания будет связано с анализом специфики его проявления через внешние 
формы (реальные и вербальные), которые можно выявить в правовой действительности и которые 
такому выявлению поддаются 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Құқықтық сана және құқықтық мәдениет –

 қолданыстағы және қалаған (тілеген) құқыққа деген адамдардың қатынасын көрсететін сезімдері 
мен елестерінің, көзқарастары мен эмоцияларының, бағдары мен бағалауының жиынтығы. 
Құқықтық сана дегеніміз адамдардың жаңа қабылдаған заңдарға, нақты бір нормативтік құқықтық 
актінің жобасы және т.с.с. деген қалаған (қолдаған) немесе бас тартқан реакциясы. Құқықтық сана 

жүйелі ұтымды қалыптасуын, көтермелеуді, оңды әлеуметтік дамуына мүмкіндік тудыруды талап 
етеді. Әлемдік құндылық және ұлттық мәдениет көрінісі болып табылатын адамдардың санасының 
интеграциялануына бағытталған жүйелі шаралар, саяси-құқықтық идеялар, нормалар, қағидалар 
құқықтық тәрбие ретінде көрініс тапқан. Құқықтық тәрбие дегеніміз мемлекеттік орган және 
қоғамдылықтың азаматтар мен лауазымды адамдардың құқықтық сана мен құқықтық мәдениетін 
қалыптастыруды мақсат тұта отырып, бағыттаған қызметі.// Правовое сознание и правовая 
культура - это сочетание чувств, взглядов и эмоций, ориентаций и оценок, которые отражают 
отношение людей к существующим и желаемым правам. Правосознание требует систематического 

рационального формирования, поощрения и стимулирования позитивного социального развития. 
Правовое воспитание - это система мер, политических и правовых идей, норм и принципов, 
направленных на интеграцию сознания людей, являющихся мировыми ценностями и национальной 
культурой. Правовое воспитание - это деятельность государственного органа и общества, 
направленная на формирование правовой культуры и граждан и должностных лиц. 
Пререквизиттер / Пререквизиты:  ҚР Конституциялық құқығы, Мемлекет және құқық теориясы 
//  Конституционное право РК,  Теория государства и права  
Постреквизиттер / Постреквизиты:  ҚР Қылмыстық құқығы (жалпы және ерекше бөлімдер), ҚР 

қылмыстық іс жүргізу құқығы // Уголовное право РК (общая и особенная части), Уголовно-
процессуальное право РК 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: «Рим құқығы»/« Римское право»  
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины Студенттердің  жан-жақты дамуын 
қалыптастыру және дамыту, рим құқығын пайдалана білу және рим құқығынан бастау алған Ресей 
Федерациясының құқық жүйесінде қолданылатын құқықтық түсініктерді меңгеруі, оқылған 
материалды талдау мен қорытуды үйренуі болып табылады. Рим құқығының түсінігін, оның 
қарастыратын мәселелерін ашу, рим құқығын мемлекет және құқық теориясымен, РФ-ның 

азаматтық құқығымен байланыстыру  // Цель и задачи дисциплины «Римское право»: 
сформировать у студентов  базисные дефиниции необходимые для изучения отраслей частного 
права, уметь определять исторические предпосылки возникновения и развития норм права, 
проводить сравнительно-правовой анализ действующего гражданского законодательства 
Росссийской Федераций.  
Білуі тиіс/Знать: Рим жеке құқығының негізгі институттарын және оның негізгі түсініктерін оқып 
үйренеді. Рим құқығының пәні, маңызы және қайнар көздері; Рим құқығында азаматтық іс жүргізу 
және талаптар туралы ілім; Тұлғалар институты; Отбасылық құқықтық қатынастар институты; 

Меншік құқығы және бөтен заттарға құқықтар институты; Міндеттемелік құқық институты; 
мұрагерлік құқық институты. // определения, необходимыми  для изучения отраслей частного 
права,  сможет определять исторические предпосылки возникновения и развития норм права, 



проводить сравнительно-правовой анализ действующего гражданского законодательства. историю 
государства и права зарубежных стран, каждая из которых изучает одну из сторон жизни общества. 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: Рим құқығы пәні бойынша өзекті мәселелер жайлы көзқарастарын 
тұжырымдап, өз көзқарасын негіздеу үшін түрлі фактілер мен деректемелерді пайдалану, рим 
құқығы саласындағы деректемелік мәліметтерге сараптама жасау, нәтиже шығару// использовать 
различные факты и источники для аргументирования своей точки зрения, формулировать основные 
актуальные вопросы по предмету «Римское право», осуществлять экспертизу документированных 
источников в сфере римского права, анализировать документы эпохи римского права, находить 
решение предлагаемых казусов, используя различные Римские правовые источники.   
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки:  Рим құқығын меңгеру жоғары білікті заңгерлер 

дайындауда ерекше маңызды роль атқарады. Бұл пәнді өту РФ-ның азаматтық құқығын жақсы 
меңгеру үшін қажет. Рим құқығы түрлі елдердің заңгерлеріне құқық жүйелерінде нақты заң 
шешімдерін түсініп, біліктілік пен бағалауға мүмкіндік беретін қарым-қатынастардың ортақ тілі 
ретінде қолданылады. Рим құқығын оқу барысында студенттер  құқықтық термин сөздерін 
меңгереді,  құқық субъектісі, меншік құқығы, міндеттемелік құқықпен (шарт, деликт, кінә, заттың 
кездейсоқ жойылуы, шарттың түрлері) танысады //  самостоятельно оценивать смысл и содержание 
существующих в настоящее время правовых институтов РФ, определять тенденции их развития, 
применять методы решения казусов в современных условиях, использовать полученные знания при 

ведении правовых дискуссий 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным:  қазіргі таңдағы құқықтық институттардың 
мағынасы мен мазмұнын жеке өзі бағалай алады; оларды дамытудың басым бағыттарын анықтай 
алады, тарихи құқықтық құжаттармен талдау жұмыстарын жүргізеді; теориялық білімдерін 
азаматтық құқық институттарын талдау барысында қолдану  // применять теоретические знания в 
практической деятельности, проводить аналитическую работу с историческими  правовыми 
документами, использовать полученные знания  при анализе современных правовых институтов 
гражданского права РФ, способен выработать  у студента  особого юридического мышления, 
необходимого для усвоения и применения права. 

Краткое содержание дисциплины: Рим құқығының пәні және оның негізгі институттары, рим 
құқығының қайнар көздерінің түсінігі, неке және ерлі-зайыптылар арасындағы мүліктік 
қатынастар, меншік құқығының мазмұны, бөтен заттарға құқықтардың түсінігі, түрлері және 
сервитуттардың түсінігі және түрлері. Рим құқығын меңгеру РФ-да жоғары білікті заңгерлер 
дайындауда ерекше маңызды роль атқарады.  Бұл пәнді өту азаматтық                                                                                                                                                                                                                                                                          
құқықты жақсы меңгеру үшін қажет.  Рим құқығы түрлі     елдердің заңгерлеріне құқық 
жүйелерінде нақты заң шешімдерін түсініп, біліктілік пен бағалауға мүмкіндік беретін қарым-
қатынастардың ортақ тілі ретінде қолданылады. Рим құқығын оқу барысында студенттер  

құқықтық термин сөздерін меңгереді,  құқық субъектісі, меншік құқығы, міндеттемелік құқықпен 
(шарт, деликт, кінә, заттың кездейсоқ жойылуы, шарттың түрлері) танысады/ Дисциплина  
«Римское право» — это правовая система, существовавшая в Древнем Риме и в Византийской 
империи с VIII века до н. э. по VI век н. э., а также отрасль правовой науки, занимающаяся её 
изучением. Римское право является образцом или прообразом правовых систем многих  
государств, а также  исторической основой  романо-германской (континентальной) правовой семьи.   
Основными разделами учебной дисциплины  являются: введение в римское право; источники 
римского права; иски по Римскому частному праву  и его современное понимание; лица, их  

квалификация лиц  в римском праве; вещные права; права на чужие вещи; общие положения об 
обязательствах; договорное право в Древнем Риме; отдельные виды договоров; обязательства как 
бы из договора; обязательства из деликтов; наследственное право; Римское семейное право. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:  Рим құқығы – жаппай білімге ұмтылу тарихының еш 
қайталанбас бір бөлшегі, қазіргі заманның көптеген ұлттық құқықтық жүйелерінің негізі, 
теориялық және сөздік (ұғымдардың) қайнар көзі. Екі жарым мың жыл бұрын пайда болған рим 
құқығына жүгіну тек қана тарихпен қызығушылыққа бейімделмейді, бүгінгі түбірлі өзгеріп тұрған 
өмірдің қажеттіліктеріне байланысты талап етіледі. Рим құқығы курсын оқып студенттер құқық 

субъектілері, меншік құқығы, міндеттемелік құқық туралы білім негіздерін игереді./Римское право 
является неотъемлемой частью истории стремления к всеобщему образованию, основой многих 
национальных правовых систем современности, источником теоретического и словарного запаса 
(понятий). Применившись к римскому праву более двух с половиной тысяч лет назад, он 
фокусируется не только на истории, но и на потребностях радикально меняющейся современной 
жизни. Изучая курс римского права, студенты приобретают основы права, права собственности и 
права. 
Пререквизиттер /Пререквизиты:  Мемлекет және құқық теориясы // Теория государство и право 
РК 

Постреквизиттер / Постреквизиты:  ҚР Азаматтық құқығы, Халықаралық дербес құқығы //  
Гражданское  право РК,  Международное частное право. 

3 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы» / 

«История государства и  права зарубежных стран» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: шет мемлекеттердің мемлекет және 
құқықтың жалпы тарихын зерттеудің жоғарғы дәрежелі заңгерлерді дайындаудағы маңызы зор. 
Жалпы тарихты игеру студенттерде мемлекеттік-құқықтық құбылыстарға тарихи тұрғыдан баға 

бере алу қабілетін қалыптастырады, оларға қоғамдық өмірді зерттеудің ғылыми әдістемесімен 
танысуына мүмкіндік береді. Мемлекет пен құқықтың кез-келген құбылысын түсіну үшін оның 
қашан, қалай пайда болғанын, қалай дамығанын білу қажет // Служить интересам более широкой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F


общей подготовки студента в вопросах развития государства и права зарубежных стран, в 
выработке у него особого юридического мышления, необходимого для усвоения и применения 

права. Способствовать выработке научного суждения о процессах, происходящих в нашей 
собственной стране и мире. 
Білуі тиіс/Знать: Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы адамзат қоғамындағы саяси ұйым -
мемлекеттің және қоғамдық өмірді реттеудің ең тиімді тәсілі ретінде құқықтың пайда болған 
кезінен қазіргі заманға дейінгі уақыттағы қазіргі кезде өмір сүріп отырған саяси-құқықтық 
құбылыстардың дамуына әсер ете алған елдердің мемлекеті мен құқығының даму тарихын 
зерттейтін заң ғылымдарының тарихи-теориялық деп аталатын саласының іргелі бір тармағы 
болып табылады //  основные закономерности возникновения, фукционирования и развития 

государства и права; исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции; 
механихм государства и систему права.  
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: жекелеген елдерде мемлекет пен құқықтың дамуын мемлекеттілік 
пайда болған сәттен бастап қазіргі кезге дейін талдау; - әрбір тарихи кезеңдегі мемлекеттік 
құрылым нысанын, қоғамдық құрылымды, жергілікті басқару мен құқықтың негізгі сипаттарын 
білу; - әрбір тарихи кезеңдегі заңды кодификациялаудың негізгі нысандарын; - мемлекеттілік пен 
құқықтың пайда болу себептерін, даму заңдылықтарын танып-білу //  анализировать процесс 
возникновения и развития государственно-правовых институтов зарубежных стран, применять на 

практике знания об особенностях государственного устройства и системы права зарубежных стран; 
прогнозировать варианты дальнейшего развития  государства и права. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки:өткен кезеңдердегі шет елдердің мемлекет және құқық 
тарихы туралы едәуір маңызды ақпаратты игеру жекелеген елдерде мемлекет пен құқықтың 
дамуын мемлекеттілік пайда болған сәттен бастап қазіргі кезге дейін әрбір тарихи кезеңдегі 
мемлекеттік құрылым нысанын, қоғамдық құрылымды, жергілікті басқару мен құқықтың негізгі 
сипаттарын меңгеруі істей алу қажет; //  история государства и права исследует возникновение и 
развитие таких общественных явлений, как государство и право. Эта наука одновременно является 
как исторической так и юридической; служить интересам более широкой общей подготовки 

студента в вопросах государства и права, в выработке у него особого юридического мышления, 
необходимого для усвоения и применения права. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: Шет мемлекет және құқық тарихының 
жылнамалы нақты тарихи кезеңдерінде  әлемнің кейбір жеке елдеріндегі мемлекеттің құқықтық 
пайда болуын, дамуын және қызметін білуі тиіс // анализировать процесс возникновения и развития 
государственно-правовых институтов зарубежных стран, применять на практике знания об 
особенностях государственного устройства и системы права зарубежных стран; воспитывает у 
студентов чувство исторического подхода к государственно-правовым явлениям, вооружает 

студентов знанием научной методологии познания общественной жизни вообще, государства и 
права в частности. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:  "Шет елдердің мемлекет және 
құқық тарихы" пәні "Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы" және "саяси және 
құқықтық ілімдер тарихы"аралас пән болып табылады. Бұл пән мемлекеттік-құқықтық 
заңдылықтарды және нақты елдің хронологиялық реттілікте ерекшеліктерін зерттейді, сондай-ақ 
мемлекеттердің эволюциясы мен әртүрлі тарихи кезеңдерде құқық туралы білім 
береді./Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» является смежной 

диспиплиной  с «История государства и права Республики Казахстан» и «История политических и 
правовых учений». Эта дисциплина  изучает  государственно-правовые закономерности и 
особенности конкретной страны в хронологической последовательности, а также дает  знания по 
эволюции государств и права на различных исторических этапах.   
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:  Шет елдердің мемлекет және  құқық тарихы - 
мемлекет және құқық ғылымымен тікелей байланысты тарихи және құқықтық әлеуметтік 
ғылымдардың бірі. Нақты елдердің мемлекеті мен құқығының нақты тарихи уақыт жағдайындағы 
пайда болуы мен даму тарихы оқытылады. Бұл зерттеулер қатаң хронологиялық реттілікпен жүзеге 

асырылады./  История государства и права зарубежных стран относится к числу историко-
правовых общественных наук, имеющих прямое отношение как к науке о государстве и праве. По 
своему характеру она является, прежде всего, правовой  наукой.  
Пререквизиттер / Пререквизиты: Мемлекет және құқық теориясы, // Теория государства и права. 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Шетелдердің конституциялық құқығы// Конституционное 
право зарубежных стран 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Халықаралық қатынастар тарихы»// «История 

международных отношений» 

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Болашақ заңгер іс жүзінде білімді 
әрі білікті маман болып шығу үшін құқық салаларын жеке-жеке қарастырып шығу керек. Сол 
себептен де, халықаралық құқықты терең, жан-жақты біліп шығу үшін арнайы пән ретінде 
қарастырамыз // Уяснение студентами значения норм международного права, регулирующих 
межгосударственные, международные отношения, усвоение студентами значения норм 
международного права, приобретение студентами навыков применения норм международного 
права 
Білуі тиіс/Знать:халықаралық қатынастар тарихы құқықтық қатынастарды құқықтық реттеудің 

нысандары мен әдістерімен танысады. Сондай-ақ, халықаралық сот және арбитраж тәжірибесі 
қарастырылады. // Приобретение студентами базовых знаний по изучаемому курсу. 
Совершенствование навыков научно-исследовательской работы в области международных 



отношении . Изучить нормативно-правовые акты в области международного  права и  правильно 
применять  их в  практической деятельности. 

Біліктілігі болуы тиіс / Уметь: тәжірибелік жұмыстар жасай отырып танымдық қабілетті дамыту; 
/ - ориентироваться  в сложных ситуациях, возникающих на  практике. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: қоғамдық қатынастарды   реттейтін құқық  
нормаларының  маңызын,    құқықтық  қорғаудың  нысанасының   басымдылығын  құқық  
нормаларының   оларды тәжірибеде қолданумен  тығыз байланыстылығын    түсінуі // навыки 
работы с содержанием правовых норм, регулирующих общественные отношения в истории 
международных отношений, приоритет защиты прав посредством правовых норм, навыки 
использования теоретических знаний на практике,    

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға 
сәйкес дұрыс қолдануды үйрету болып табылады, өз қызметінің арнайы аумақты  анықтау 
теориялық көзқарастар; азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау нысандары мен 
тетіктерін; құқықтық және қоғамдық іс-шаралардың мәні, сипаты мен өзара іс –қимылы; білім 
берудің бірыңғай жүйесінің  және кәсіби қызмет, мәні, түрлері және мемлекеттің нысандары 
құқығын іске асыру үшін құқықтық пәндердің қарым-қатынасын, заң жобасының тұжырымдамасы 
мен  мәні; әділдік және оның қағидаттары; психологиялық сипаттамасы және іскерлік қарым-
қатынас ерекшеліктерін білу./ - в процессах общественно-политического развития государсва в 

тенденциях развития международного и национального законодательства и теоретических 
положений в области   законодательства РК; 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Халықаралық қатынастар 
тарихы  сала ретінде халықаралық құқықтық қатынастарды реттеу жөнінде білім беру курстың 
міндетін құрайды. Халықаралық қатынастар тарихы  ҚР дербес құқық саласы ретінде қарастыру, 
халықаралық сипаттағы жеке құқықтық қатынастарды реттейтін қазақстандық заңнамалар мен 
халықаралық шарттар жөнінде мағлұмат беру, қазақстандық заңнаманың коллизиялықнормаларын 
түсіндіру мен қолдануды білімгерлерге үйрету пәннің міндеті болып табылады. // История 
международных отношений – одна из учебных дисциплин, изучаемых в юридических вузах. 

История международных отношений   тесно связана с международным публичным правом и 
регулирует отношения с участием иностранных субъектов права, являющихся объектом защиты 
иностранного государства.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:  Курс студенттерді халықаралық қатынастардың 
қалыптасу және эволюция тарихымен егжей-тегжейлі таныстыруға, сонымен қатар халықаралық 
процестердің мазмұны мен эволюция тенденцияларын, қазіргі заманғы әлемдік тәртіп, әлемдік 
саясат пен аймақтық масштабтағы әлемдік саясат субъектілері мен объектілерінің, жекелеген 
мемлекеттер мен олардың бірлестіктерінің негізгі ғылыми бағыттары мен ғылыми зерттеулердің 

дағдыларын жетілдіруге бағытталған./ Курс призван подробно ознакомить слушателей с историей 
формирования и эволюции международных отношений, а также совершенствование навыков 
самостоятельной научной работы при исследовании содержания и тенденций эволюции 
международных процессов, современного миропорядка, основных сфер деятельности субъектов и 
объектов мировой политики глобального и регионального масштаба, отдельных государств и их 
союзов, проблем глобального и регионального развития, геополитических трансформаций 
современного мира. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: Мемлекет және құқық теориясы // Теория государства и права 

РК 
Постреквизиттер / Постреквизиты:Саяси және құқықтық ілімдер тарихы, Салыстырмалы 
құқықтану, Халықаралық дербес құқығы // История политических и правовых учений, 
Сравнительное право,  Международное частное право. 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: «Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы» / 

«История государства и  права зарубежных стран» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: шет мемлекеттердің мемлекет және 
құқықтың жалпы тарихын зерттеудің жоғарғы дәрежелі заңгерлерді дайындаудағы маңызы зор. 

Жалпы тарихты игеру студенттерде мемлекеттік-құқықтық құбылыстарға тарихи тұрғыдан баға 
бере алу қабілетін қалыптастырады, оларға қоғамдық өмірді зерттеудің ғылыми әдістемесімен 
танысуына мүмкіндік береді. Мемлекет пен құқықтың кез-келген құбылысын түсіну үшін оның 
қашан, қалай пайда болғанын, қалай дамығанын білу қажет // Служить интересам более широкой 
общей подготовки студента в вопросах развития государства и права зарубежных стран, в 
выработке у него особого юридического мышления, необходимого для усвоения и применения 
права. Способствовать выработке научного суждения о процессах, происходящих в Российской 
Федераций и мире. 

Білуі тиіс/Знать: Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы адамзат қоғамындағы саяси ұйым -
мемлекеттің және қоғамдық өмірді реттеудің ең тиімді тәсілі ретінде құқықтың пайда болған 
кезінен қазіргі заманға дейінгі уақыттағы қазіргі кезде өмір сүріп отырған саяси-құқықтық 
құбылыстардың дамуына әсер ете алған елдердің мемлекеті мен құқығының даму тарихын 
зерттейтін заң ғылымдарының тарихи-теориялық деп аталатын саласының іргелі бір тармағы 
болып табылады //  основные закономерности возникновения, фукционирования и развития 
государства и права; исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции; 
механихм государства и систему права.  

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: жекелеген елдерде мемлекет пен құқықтың дамуын мемлекеттілік 
пайда болған сәттен бастап қазіргі кезге дейін талдау; - әрбір тарихи кезеңдегі мемлекеттік 
құрылым нысанын, қоғамдық құрылымды, жергілікті басқару мен құқықтың негізгі сипаттарын 



білу; - әрбір тарихи кезеңдегі заңды кодификациялаудың негізгі нысандарын; - мемлекеттілік пен 
құқықтың пайда болу себептерін, даму заңдылықтарын танып-білу //  анализировать процесс 

возникновения и развития государственно-правовых институтов зарубежных стран, применять на 
практике знания об особенностях государственного устройства и системы права зарубежных стран; 
прогнозировать варианты дальнейшего развития  государства и права. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: өткен кезеңдердегі шет елдердің мемлекет және 
құқық тарихы туралы едәуір маңызды ақпаратты игеру жекелеген елдерде мемлекет пен құқықтың 
дамуын мемлекеттілік пайда болған сәттен бастап қазіргі кезге дейін әрбір тарихи кезеңдегі 
мемлекеттік құрылым нысанын, қоғамдық құрылымды, жергілікті басқару мен құқықтың негізгі 
сипаттарын меңгеруі істей алу қажет; // история государства и права исследует возникновение и 

развитие таких общественных явлений, как государство и право. Эта наука одновременно является 
как исторической так и юридической; служить интересам более широкой общей подготовки 
студента в вопросах государства и права, в выработке у него особого юридического мышления, 
необходимого для усвоения и применения права. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: Шет мемлекет және құқық тарихының 
жылнамалы нақты тарихи кезеңдерінде  әлемнің кейбір жеке елдеріндегі мемлекеттің құқықтық 
пайда болуын, дамуын және қызметін білуі тиіс // анализировать процесс возникновения и развития 
государственно-правовых институтов зарубежных стран, применять на практике знания об 

особенностях государственного устройства и системы права зарубежных стран; воспитывает у 
студентов чувство исторического подхода к государственно-правовым явлениям, вооружает 
студентов знанием научной методологии познания общественной жизни вообще, государства и 
права в частности. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:  "Шет елдердің мемлекет және 
құқық тарихы" пәні "Ресей Федерациясының мемлекет және құқық тарихы" және "саяси және 
құқықтық ілімдер тарихы"аралас пән болып табылады. Бұл пән мемлекеттік-құқықтық 
заңдылықтарды және нақты елдің хронологиялық реттілікте ерекшеліктерін зерттейді, сондай-ақ 
мемлекеттердің эволюциясы мен әртүрлі тарихи кезеңдерде құқық туралы білім 

береді./Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» является смежной 
диспиплиной  с «История государства и права Росий» и «История политических и правовых 
учений». Эта дисциплина  изучает  государственно-правовые закономерности и особенности 
конкретной страны в хронологической последовательности, а также дает  знания по эволюции 
государств и права на различных исторических этапах.   
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:  Шет елдердің мемлекет және  құқық тарихы - 
мемлекет және құқық ғылымымен тікелей байланысты тарихи және құқықтық әлеуметтік 
ғылымдардың бірі. Нақты елдердің мемлекеті мен құқығының нақты тарихи уақыт жағдайындағы 

пайда болуы мен даму тарихы оқытылады. Бұл зерттеулер қатаң хронологиялық реттілікпен жүзеге 
асырылады./  История государства и права зарубежных стран относится к числу историко-
правовых общественных наук, имеющих прямое отношение как к науке о государстве и праве. По 
своему характеру она является, прежде всего, правовой  наукой.  
Пререквизиттер / Пререквизиты: Мемлекет және құқық теориясы, // Теория государства и права. 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Шетелдердің конституциялық құқығы// Конституционное 
право зарубежных стран. 

4 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«ҚР құқық қорғау органдары» / 

«Правоохранительные органы  РК 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: студенттерге сот, прокуратура 
органдары туралы, алдын-ала тергеу және анықтау органдары, әдiлет, адвокатура және 
құқықтәртiбi мен заңдылықты нығайтуға бағытталған, адамдардың құқықтарын және 
бостандықтарын қорғауға, мемлекеттiк және мемлекеттiк емес мекемелердiң құқықтары мен заңды 
мүдделерiн қорғауға бағытталған басқа да мекемелер туралы мәлiметтер беру // Целью данной 
дисциплины является раскрыть принципы построения органов имеющих правоохранительные 
функции в сфере экономической деятельности, их структуру, задачи и полномочия. Данный 

предмет дает общее представление о механизме, формах и способах реализации защиты прав 
правоохранительными органами в сфере экономики и бизнеса, дает возможность студентам 
начальных курсов освоить знания о системе государственных  и  негосударственных 
правозащитных учреждений, понять их практическое значение в обеспечении законности в 
различных отраслях общественной жизни 
Білуі тиіс/Знать: ҚР-ның құқық қорғау органдары пәнiнiң ұғымы мен қайнар көздерiн;   құқық 
қорғау қызметiнiң негiзгi бағыттарын; ҚР сот жүйесiн ұйымдастыру негiздерiн; аудандық және 
облыстық соттарды құру тәртiбiн және өкiлеттiгiн;  мамандырылған соттардың түрлерiн; ҚР 

Жоғарғы сотының органдарын және өкiлеттiктерiн; Прокуратура органдары жүйесiн; прокурорлық 
қадағалаудың негiзгi бағыттарымен прокуратура органдарының құқықтық актлерiн; ҚР Iшкi iстер 
органдары жүйесiн; ҚР Ұлттық қауiпсiздiк органдарының құқықтық мәртебесiн; Әдiлет 
органдарының құқық қорғау қызметi; Адвокатураның мәні, мақсатын; адвокаттардың құқықтық 
мәртебесiн; // знать основные и производные понятия дисциплины "Правоохранительныеорганы 
РК"; уметь логично, последовательно, аргументировано отвечать на вопросы в объеме 
тематического содержания курса;ознакомятся с правовыми актами, регламентирующими 
правоохранительную деятельность;выработают  навыки самостоятельного решения правовых 

задач; действующее законодательство РК, устанавливающее принципы правосудия и деятельности 
судов и других правоохранительных органов  
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: тәжірибелік жұмыстар жасай отырып танымдық қабілетті дамыту; 



/ - разбираться в правовой регламентации системы, компетенции и основных направлениях 
деятельности судов, прокуратуры, органов предварительного расследования преступлений, 

организационного обеспечения деятельности судов, обеспечения общественного порядка и 
безопасности, оказания юридической помощи. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: Құқық қорғау органдары курсын  студенттерді 
қоғамдық қатнастарды реттейтін құқық  нормаларының  маңызын, құқықтық  қорғаудың  
нысанасының басымдылығын  құқық  нормаларының оларды тәжірибеде қолданумен  тығыз 
байланыстылығын түсінуі; / - приобретение навыков \работы  с законодательством; применять 
теоретические знания в практической деятельности. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға 

сәйкес дұрыс қолдануды үйрету болып табылады./ - оперировать правовыми понятиями, а также 
терминологией дисциплины «Правоохранительные органы»; анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы, регулирующие организацию и деятельность правоохранительных 
органов, их взаимодействие между собой; анализировать материалы практики организации и 
деятельности правоохранительных органов, работы с законодательством о правоохранительных 
органах и связанной с ним правоприменительной практикой; анализировать возникающие 
правовые споры в сфере судебной и правоохранительной деятельности и находить основанные на 
законе наиболее оптимальные способы их разрешения, составлять юридические документы. 

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:  «Құқық қорғау органдары» пәні 
осы ұйымдардың қызметін ұйымдастырудың негіздері мен маңызды бағыттарын, олардың алдында 
тұрған міндеттерді, олардың өзара қарым-қатынасын, басқа да органдар мен қоғамдық 
бірлестіктерді зерттейді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарының заң 
бұзушылықтарына қарсы іс-қимылын анықтайды. /Дисциплина «Правоохранительные органы в 
РК» изучает основы организации и наиболее существенные направления в деятельности этих 
органов, задачи стоящие перед ними, их взаимодействие друг с другом и иными органами и 
общественными объединениями, а также определяет деятельность правоохранительных органов РК 
по борьбе с нарушениями законности. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:  «Құқық қорғау органдары»  оқу пәні құқық қорғау  
қызметі және оны жүзеге асыратын мемлекеттік органдар мен өзге де мекемелер туралы негізгі 
мәліметтерді беретін заң ғылымы болып табылады. «ҚР құқық қорғау органдары» оқу пәні ретінде 
соттар, прокуратура, алдын-ала тергеу, әділет органдары, адвокатура туралы және азаматтардың, 
мемлекеттік және қоғамдық ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға, құқық 
тәртібімен заңдылықты нығайтуға бағытталған қызметті жүзеге асырумен байланысты өзге де 
мекемелер туралы негізгі мағлұматтар береді./ Дисциплина «Правоохранительные органы» - это 
юридическая наука, которая предоставляет базовую информацию о правоохранительной службе, ее 

государственных органах и других учреждениях. Предмет «Правоохранительные органы 
Республики Казахстан» является основным субъектом деятельности судов, прокуратуры, 
предварительного следствия, судебных органов, адвокатов и других учреждений, участвующих в 
деятельности, направленной на защиту прав и законных интересов граждан, государственных и 
общественных организаций, а также укрепление правопорядка. 
Пререквизиттер / Пререквизиты:  ҚР Конституциялық құқығы, Мемлекет және құқық теориясы 
//  Конституционное право РК,  Теория государства и права  
Постреквизиттер / Постреквизиты:  ҚР Қылмыстық құқығы (жалпы және ерекше бөлімдер), ҚР 

қылмыстық іс жүргізу құқығы // Уголовное право РК (общая и особенная части), Уголовно-
процессуальное право РК 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Қылмыстың алдын алу» / «Профилактика 

правонарушений» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Бұл — мемлекеттің, қоғамның, жеке 
және занды тұлғалардың кылмыстылыққа жаңа адамдардың тартылуына, жана кылмыстык іс-
әрекеттердің жасалуына, қоғамдық катынастардың  ары қарай криминалдануына жол бермеу 
мақсатында кылмыстылықтың детерминация және себептілік процесіне мақсатты ықпал ету.  / 

Система мер, предпринимаемых государственными органами, общественными организациями, 
представителями власти и другими лицами, направленных на противодействие 
процессам детерминации преступности, имеющие целью ресоциализацию потенциальных 
преступников, предотвращение совершения новых преступлений. 

Білуі тиіс/Знать: Қылмыстың алдын алу - адам мен азаматтардын өмірі, денсаулығы, 
бостандықтарын, кұкықтарын қылмыстық іс-әрекеттерден қорғау; қоғам мен мемлекеттін 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету; қылмыстың алдын алу, оны ескерту, жасаған қылмысты ашу; /после 
изучения данного курса студенты должны ознакомиться  с предметом учебного курса,  с 

различными мерами профилактики правонарушений –разрабатываемых и проводимых 
государственными органами, учреждениями, общественными формированиями, направленными на 
выявление и устранение причин, условий и обстоятельств, способствующих совершению 
правонарушений. 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: тәжірибелік жұмыстар жасай отырып танымдық қабілетті дамыту; 
/ - уметь ориентироваться  в сложных ситуациях, возникающих на  практике. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық  
нормаларының маңызын, құқықтық  қорғаудың  нысанасының басымдылығын  құқық  

нормаларының оларды тәжірибеде қолданумен тығыз байланыстылығын түсінуі; / -приобретение 
навыков  работы с законодательством; 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


сәйкес дұрыс қолдануды үйрету болып табылады./ - научить правоприменительную практику в 
соответствии с действующим законодательством. 

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:   Қылмыстылықтың алдын алу 
дегеніміз — қылмыскерліктің барлық халыққа немесе оның топтарына ықпал ететін, жалпы 
экономикалық, әлеуметгік және өзге критерийлер бойынша бөлініп алынатын жөне бұл ретте ондай 
әлеуметтік топтардың іс жүзінде барлық өкілдеріне кылмыстық іс-қимыл мүмкіндігін жасайтын 
детерминация және себептілік процестерін жою женіндегі шаралар жүйесі.  /  Предупреждение 
преступности - это система мер по устранению детерминизма и причинно-следственной связи, 
которая создает возможность уголовного преследования всех людей или групп преступников по 
экономическим, социальным и другим критериям и практически всех субъектов таких социальных 

групп. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: «Құқық бұзушылықтың алдын-алу» кәмелетке 
толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың, әйелдер қылмысының және т.б. қоғамдағы 
құқық бұзушылықтардың көбеюіне әкелетін ең жағымсыз әлеуметтік себептердің алдын алу және 
жою бойынша іс-әрекеттің криминологиялық және құқықтық, сонымен қатар педагогикалық, 
әлеуметтік және философиялық аспектілерін қамтиды./ «Профилактика правонарушений» 
включает в себя криминологические и юридические, а также педагогические, социальные и 
философские аспекты деятельности по предотвращению и устранению наиболее негативных 

социальных причин, вызывающих рост правонарушений в обществе среди несовершеннолетних, 
женской преступности и  т.п.  
Пререквизиттер /Пререквизиты:  Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Қылмыстық құқығы, //  
Теория государства и права, Уголовное право РК.  
Постреквизиттер / Постреквизиты: ҚР Қылмыстық құқық, ҚР Қылмыстық іс жүргізу 
//Уголовное и уголовно-процессуальное право РК  

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: «РФ құқық қорғау органдары» / 

«Правоохранительные органы  РФ 

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины:  «Құқық қорғау органдары» пәнін 
оқытудың мақсаты - Ресейдегі құқық қолдану жүйесінің негізгі ұғымдары мен жүйесін зерттеу, 
студенттерде құқық қорғау жүйесінің құрылымдық элементтерінің бір-бірімен және басқа да 
мемлекеттік және қоғамдық құрылымдармен өзара әрекеттесуінің қағидалары мен көлемі туралы 
студенттер арасында нақты түсінік қалыптастыру. «Құқық қорғау органдары» пәнінің міндеттеріне 
мыналар кіреді: - сот төрелігі, оның конституциялық принциптері туралы жалпы түсінік 
қалыптастыру; сот төрелігінің нормативтік-құқықтық базасының даму тарихы, сот реформасы, 
оның тұжырымдамасы мен даму болашағы туралы; - студенттерді құқық қорғау органдарымен 

және осы қызметті жүзеге асыруға шақырылған мемлекеттік және мемлекеттік емес органдармен 
және мекемелермен таныстыру; болашақ заңгерлердің құқық қолдану процесінде адам құқықтары 
мен бостандықтарын құрметтеуін қалыптастыру; - студенттерге заңдарды және басқа да 
нормативтік құқықтық актілерді білудің маңыздылығын, оларды құқық қолдану процесінде 
қолдану тәжірибесі туралы хабардар ету. // Целью преподавания дисциплины 
«Правоохранительные органы» являются изучение основных понятий и системы 
правоохранительных органов в России, формирование у студентов четкого представления о 
принципах и объемах взаимодействия структурных элементов системы правоохранительных 

органов друг с другом и иными государственными и общественными структурами. К задачам 
дисциплины «Правоохранительные органы » относятся: - формирование общего представления о 
правосудии, его конституционных принципах; об истории развития нормативно-правовой базы 
правосудия, судебно-правовой реформе, ее концепции и перспектив развития; - ознакомление 
студентов о правоохранительной деятельности и о тех государственных и негосударственных 
органах и учреждениях, которые призваны осуществлять данную деятельность; - формирование у 
будущих юристов уважительного отношения к правам и свободам людей в процессе 
осуществления правоохранительной деятельности; - привитие осознания у студентов важность 
знания законов и иных нормативно-правовых актов, практику применения их в процессе 

правоприменительной деятельности. 
Білуі тиіс/Знать: РФ-ның құқық қорғау органдары пәнiнiң ұғымы мен қайнар көздерiн;   құқық 
қорғау қызметiнiң негiзгi бағыттарын; РФ сот жүйесiн ұйымдастыру негiздерiн; аудандық және 
облыстық соттарды құру тәртiбiн және өкiлеттiгiн;  мамандырылған соттардың түрлерiн; РФ 
Жоғарғы сотының органдарын және өкiлеттiктерiн; Прокуратура органдары жүйесiн; прокурорлық 
қадағалаудың негiзгi бағыттарымен прокуратура органдарының құқықтық актлерiн; РФ Iшкi iстер 
органдары жүйесiн; РФ Ұлттық қауiпсiздiк органдарының құқықтық мәртебесiн; Әдiлет 
органдарының құқық қорғау қызметi; Адвокатураның мәні, мақсатын; адвокаттардың құқықтық 

мәртебесiн; // знать основные и производные понятия дисциплины "Правоохранительные органы 
РФ"; уметь логично, последовательно, аргументировано отвечать на вопросы в объеме 
тематического содержания курса; ознакомятся с правовыми актами, регламентирующими 
правоохранительную деятельность; выработают  навыки самостоятельного решения правовых 
задач; действующее законодательство РФ, устанавливающее принципы правосудия и деятельности 
судов и других правоохранительных органов  
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: тәжірибелік жұмыстар жасай отырып танымдық қабілетті дамыту; 
/ - разбираться в правовой регламентации системы, компетенции и основных направлениях 

деятельности судов, прокуратуры, органов предварительного расследования преступлений, 
организационного обеспечения деятельности судов, обеспечения общественного порядка и 
безопасности, оказания юридической помощи. 



Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: Құқық қорғау органдары курсын  студенттерді 
қоғамдық қатнастарды реттейтін құқық  нормаларының  маңызын, құқықтық  қорғаудың  

нысанасының басымдылығын  құқық  нормаларының оларды тәжірибеде қолданумен  тығыз 
байланыстылығын түсінуі; / - приобретение навыков \работы  с законодательством; применять 
теоретические знания в практической деятельности. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға 
сәйкес дұрыс қолдануды үйрету болып табылады./ - оперировать правовыми понятиями, а также 
терминологией дисциплины «Правоохранительные органы»; анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы, регулирующие организацию и деятельность правоохранительных 
органов, их взаимодействие между собой; анализировать материалы практики организации и 

деятельности правоохранительных органов, работы с законодательством о правоохранительных 
органах и связанной с ним правоприменительной практикой; анализировать возникающие 
правовые споры в сфере судебной и правоохранительной деятельности и находить основанные на 
законе наиболее оптимальные способы их разрешения, составлять юридические документы. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:   «РФ Құқық қорғау органдары» 
пәні соттардың, прокурорлардың,құқық қорғау органдардың қызметін ұйымдастыру және негіздері 
туралы, алдын ала тергеу, нотариустар, адвокатура және осы органдар қызметкерлерінің 
өкілеттіктері туралы мағлұматтар жинақтайды. / Дисциплина «Правоохранительные органы РФ» 

имеет характер вводного учебного курса, предваряющего изучение многих других юридических 
дисциплин. В рамках этой учебной дисциплины происходит ознакомление с организацией и 
основами деятельности судов, прокуратуры, органов предварительного расследования, нотариата, 
адвокатуры и других правоохранительных органов, а также правовой статус, компетенция и 
полномочия сотрудников этих органов. Она позволяет глубже уяснить и определить существующие 
возможности по защите охраняемых законом прав и интересов граждан, общества и государств, 
обязанности, компетенцию правоохранительных органов. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:  «Құқық қорғау органдары» оқу пәні құқық қорғау  
қызметі және оны жүзеге асыратын мемлекеттік органдар мен өзге де мекемелер туралы негізгі 

мәліметтерді беретін заң ғылымы болып табылады. «РФ құқық қорғау органдары»  оқу пәні ретінде 
соттар, прокуратура, алдын-ала тергеу, әділет органдары, адвокатура туралы және азаматтардың, 
мемлекеттік және қоғамдық ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға, құқық 
тәртібімен заңдылықты нығайтуға бағытталған қызметті жүзеге асырумен байланысты өзге де 
мекемелер туралы негізгі мағлұматтар береді./Дисциплина «Правоохранительные органы РФ» - это 
юридическая наука, которая предоставляет базовую информацию о правоохранительной службе, ее 
государственных органах и других учреждениях. Предмет «Правоохранительные органы 
Российской Федераций» является основным субъектом деятельности судов, прокуратуры, 

предварительного следствия, судебных органов, адвокатов и других учреждений, участвующих в 
деятельности, направленной на защиту прав и законных интересов граждан, государственных и 
общественных организаций, а также укрепление правопорядка.  
Пререквизиттер / Пререквизиты:  РФ Конституциялық құқығы, Мемлекет және құқық теориясы 
//  Конституционное право РФ,  Теория государства и права  
Постреквизиттер / Постреквизиты:  РФ Қылмыстық құқығы (жалпы және ерекше бөлімдер), РФ 
қылмыстық іс жүргізу құқығы // Уголовное право РФ (общая и особенная части), Уголовно-
процессуальное право РФ.                                                                                                                                                                                                                                       

5ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«ҚР әкімшілік құқығы»/«Административное 

право РК»  
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: ҚР Әкімшілік құқығының пәні 
мақсатына  мыналар жатады.  Болашақ заңгер іс жүзінде білімді әрі білікті маман болып шығу үшін 
құқық салаларын жеке-жеке қарастырып шығу керек. Сол себептен де, әкімшілік құқықты терең, 
жан-жақты біліп шығу үшін арнайы пән ретінде қарастырамыз. Білімгер болашақта заңгер болып 
шығу үшін басқа құқық салаларымен қатар әкімшілік құқықты да терең игеруі қажет. Ол әкімшілік-
құқықтық актілерді қолдану, оған бағыну, әкімшілік іс жүргізу ерекшеліктерін оқып игеруге 

міндетті // Обогащение студентов знаниями об основных принципах, категориях и положениях 
науки административного права, обучение студентов правильному ориентированию в 
действующем административном законодательстве. Привитие навыков и умений правильно 
толковать и применять нормы административного права к конкретным жизненным фактам, 
ознакомления студентов с системой государственного управления, формами и методами 
управления, со способами обеспечения законности и дисциплины в управлении, с организацией и 
административно-правовым регулированием управления в межотраслевых сферах,  социально-
политической, социально-культурной и хозяйственной сферах.   

Білуі тиіс/Знать: әкімшілік құқық атқарушы билік органдарының қызметін ұйымдастыруымен 
байланысты қатынастарды білу / правовые отношения связанные с организацией деятельности 
органов исполнительной власти 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: әкімшілік құқық атқарушы билік органдарының құрылымын, 
өкілеттіктері мен құзіретін, сонымен бірге олардың арасындағы өзара іс-қимылдарын анықтау / 
определять структуру, полномочия и компетенция органов исполнительной власти 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: әкімшілік құқық бұзушылықпен байланысты 
қатынастарды реттеу / регулирования отношений связанных с административными 

правонарушениями 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: әкімшілік заңнамаларды қолдану барысында 
қалыптасатын заңи және құқықтық қатынастарды талдауға қабілетті; атқару билігі саласындағы 



нормативтік-құқықтық актілерді талқылау және талдауға қабілетті; жеке және заңды тұлғалардың 
қызметінде әкімшілік заңнамаларды сақтауға қабілетті; әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы 

істер бойынша  іс жүргізу сатыларын талдауға қабілетті; Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы 
Кодексінің нормаларын дәл және нақты қолдануға қабілетті // - способен проводить анализ 
юридический и правовых отношений, при применении административного законодательства, 
толковать и применять законы и другие нормативно-правовые акты, касающиеся сферы 
исполнительной власти; обеспечивать соблюдения административного законодательства в 
деятельности физических и юридических лиц, принимать необходимые меры к восстановлению 
нарушенных прав и законных интересов, разбираться и проводить анализ стадий производства по 
делам об административных правонарушениях, способен анализировать и толковать 

административно-правовые нормы, точно и безошибочно применять к конкретному 
административному делу статьи КоАП РК.  
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:  Әкімшілік құқық  пәні – 
мемлекеттік басқарудың дамуы мен қызмет етуінің ең жалпы заңдылықтары болып табылады. Ол 
мемлекеттік басқарудың пайда болуының, дамуының және қызмет атқаруының заңдылығын, 
ондағы санаттар мен ұғымдар жүйесін, мемлекеттік басқарудың негізгі принциптерін, әкімшілік 
құқықтық заңнамаларды, әкімшілік құқық субъектілерінің құқық қолдану тәжірибесін, сондай-ақ 
әкімшілік құқықты жетілдіру мен дамыту туралы болжамдар мен ұсыныстарды 

қамтиды./Административное право Республики Казахстан -  это изучение правовых норм,  
основных понятий и институтов административного права, механизма осуществления 
исполнительной власти. В процессе усвоения понятийного аппарата необходимо уяснение многих 
категорий теории государства и права. При изучении правового положения субъектов 
административного права следует анализировать прежде всего конституционные нормы.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Әкімшілік құқық - бұл атқарушы билік 
органдарының, жергілікті өзін-өзі басқарудың міндеттері мен функцияларын іске асыру процесінде 
қалыптасатын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы болып 
табылатын қазақстандық құқықтық жүйенің бір саласы./ Административное право — отрасль 

казахстанской правовой системы, представляющая собой совокупность правовых норм, 
регулирующая общественные отношения, складывающиеся в процессе реализации задач и функций 
органов государственной власти, местного самоуправления при осуществлении исполнительно-
распорядительной деятельности.  
Пререквизиттер /Пререквизиты:  ҚР Конституциялық құқығы,  Мемлекет және құқық теориясы 
//   Конституционное право РК,  Теория государства и права РК. 
Постреквизиттер / Постреквизиты: ҚР мемлекеттік басқару, ҚР отбасы құқығы, ҚР еңбек 
құқығы // Государстввенное управление в РК, Семейное право РК, Трудовое право РК 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«ҚР әкімшілік іс жүргізу»/ «Административное 

производство РК» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Іс жүргізу құжаттары туралы  
түсініктер алады. Студент должен научиться безошибочно определять наличие состава 
преступления в конкретных действиях или бездействия отдельных лиц, правильно квалифицируя 
преступления, устанавливать отсутствие или наличие обстоятельств, исключающих общественную 
опасность и противоправность деяния, научиться определять требуемую меру наказания в точном 

соответствии с действующим уголовным законодательством, учитывая при этом характер, и 
степень общественной опасности совершенного деяния, а также личность виновного, смягчающие 
и отягчающие ответственность обстоятельства, уметь четко устанавливать предусмотренные 
законом основания и условия освобождения лица от уголовной ответственности илинаказания.   
Білуі тиіс/Знать: әкімшілік құқық атқарушы билік органдарының қызметін ұйымдастыруымен 
байланысты қатынастарды білу / правовые отношения связанные с организацией деятельности 
органов исполнительной власти 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: әкімшілік құқық атқарушы билік органдарының құрылымын, 
өкілеттіктері мен құзіретін, сонымен бірге олардың арасындағы өзара іс-қимылдарын анықтау / 

определять структуру, полномочия и компетенция органов исполнительной власти 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: әкімшілік құқық бұзушылықпен байланысты 
қатынастарды реттеу / регулирования отношений связанных с административными 
правонарушениями 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: қазіргі кезде республиканың түбегейлі заңдылық 
процесінің құқықтық конституциялық біліктілікпен сәйкес келуін қадағалау / - быть компетентным 
в основных закономерностях организации государственной  политики государства, теоретических 
и практических знаниях об органах государственной власти. 

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:  Әкiмшiлiк құқық бұзушылық 
жеке тұлғаның заңсыз, кiнәлi (қасақана немесе ұқыпсыз) әрекеті немесе әрекетсiздiгi немесе 
кодексте әкiмшiлiк жауаптылық көзделген заңды тұлғаның заңсыз әрекеті немесе әрекетсiздiгi деп 
танылады. / Административным правонарушением признается противоправное, виновное 
(умышленное или неосторожное) действие либо бездействие физического лица или 
противоправное действие либо бездействие юридического лица, за которое настоящим Кодексом 
предусмотрена административная ответственность.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: ҚР Әкімшілік іс жүргізу нақты жеке әкімшілік істерді 

қарайтын және шешетін өкілетті субъектілердің нормативті реттелген әрекеттерінің тәртібі. / 
Административное производство РК - это процедура нормативно регламентированных действий 
уполномоченных субъектов, рассмотрение и решение конкретных административных дел. 



Пререквизиттер /Пререквизиты: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституциялық құқығы, 
ҚР Азаматтық құқық, Теория государство и право, Конституционное право РК, Гражданское право 

РК  
Постреквизиттер / Постреквизиты: ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы, ҚР Қылмыстық іс жүргізу 
құқығы./ Уголовно-процессуальное право РК,Гражданское процессуальное право РК    

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«РФ әкімшілік құқығы»/«Административное 

право РФ»  
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Тиісті федералдық заңдарды, РФ 
субъектілерінің заңдарын және әкімшілік-құқықтық институттарды зерттеу үшін маңызды өзге де 

нормативтік-құқықтық актілерді дербес және сапалы талдай білу// Самостоятельно разбираться и 
качественно анализировать соответствующие федеральные законы, законы субъектов РФ и иные 
нормативно-правовые акты, важные для изучения административно-правовых институтов. 
Білуі тиіс/Знать: Атқарушы биліктің принциптері, белгілері, функциялары және субъектілері./ 
Принципы, признаки, функции и субъекты исполнительной власти. 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: Жеке және заңды тұлғалардың қызметінде әкімшілік заңнаманың 
сақталуын қамтамасыз ету/ Обеспечивать соблюдения административного законодательства в 
деятельности физических и юридических лиц 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: әкімшілік құқық бұзушылықпен байланысты 

қатынастарды реттеу / регулирования отношений связанных с административными 
правонарушениями. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: әкімшілік заңнамаларды қолдану барысында 
қалыптасатын заңи және құқықтық қатынастарды талдауға қабілетті; атқару билігі саласындағы 
нормативтік-құқықтық актілерді талқылау және талдауға қабілетті; жеке және заңды тұлғалардың 
қызметінде әкімшілік заңнамаларды сақтауға қабілетті; әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы 
істер бойынша  іс жүргізу сатыларын талдауға қабілетті; Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы 
Кодексінің нормаларын дәл және нақты қолдануға қабілетті // - способен проводить анализ 

юридический и правовых отношений, при применении административного законодательства, 
толковать и применять законы и другие нормативно-правовые акты, касающиеся сферы 
исполнительной власти; обеспечивать соблюдения административного законодательства в 
деятельности физических и юридических лиц, принимать необходимые меры к восстановлению 
нарушенных прав и законных интересов, разбираться и проводить анализ стадий производства по 
делам об административных правонарушениях, способен анализировать и толковать 
административно-правовые нормы, точно и безошибочно применять к конкретному 
административному делу. 

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:  Әкімшілік-құқықтық 
нормалардың түсінігі мен ерекшеліктері. Әкімшілік-құқықтық нормалардың түрлері. Әкімшілік-
құқықтық нормаларды іске асыру. Әкімшілік-құқықтық қатынастардың негізгі белгілері. 
Әкімшілік-құқықтық қатынастардың түрлері. Әкімшілік құқықтағы заңды фактілер../ понятие и 
особенности административно-правовых норм. Виды административно-правовых норм. Реализация 
административно-правовых норм. Основные черты административно-правовых отношений. Виды 
административно-правовых отношений. Юридические факты в административном праве.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:  РФ Әкімшілік құқығы - бұл атқарушы билік 

органдарының, жергілікті өзін-өзі басқарудың міндеттері мен функцияларын іске асыру процесінде 
қалыптасатын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы болып 
табылатын қазақстандық құқықтық жүйенің бір саласы./ Административное право РФ — отрасль 
казахстанской правовой системы, представляющая собой совокупность правовых норм, 
регулирующая общественные отношения, складывающиеся в процессе реализации задач и функций 
органов государственной власти, местного самоуправления при осуществлении исполнительно-
распорядительной деятельности.  
Пререквизиттер /Пререквизиты: РФ Конституциялық құқығы ,  Мемлекет және құқық теориясы 
//   Конституционное право РФ,  Теория государства и права РФ. 

Постреквизиттер / Постреквизиты: РФ отбасы құқығы, РФ еңбек құқығы // Семейное право РФ, 
Трудовое право РФ 

6ТК/КВ 4 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«ҚР еңбек құқығы»/«Трудовое право РК»  
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Білімгерлерге еңбек құқықтық-
қатынастары туралы іргелі білімдер беріп, еңбек заңының мәні және оның әрекет етуі, жұмыспен 
қамтуды және жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету, жұмыс уақыты және демалыс уақыты, 
жалақы және еңбекті нормалау, қызметкерлерге кепілдіктер беру мен өтемақы төлеу, жеке еңбек 

шарты тараптарының материалдық жауапкершілігі, еңбек тәртібі мен еңбекті қорғау, еңбек 
дауларын шешу туралы негізгі курсты игеріп алуға көмек көрсету.   // Достижение всестороннего 
глубокого понимания студентами природы и сущности трудовых отношений, подготовка к 
практической деятельности высококвалифицированных специалистов, формирование творческой 
личности будущих цивилистов. 
Білуі тиіс/Знать:  Еңбек құқықтық-қатынастары  туралы іргелі білімдер беріп, еңбек заңының 
мәні және оның әрекет етуі,  жұмыспен қамтуды және жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету, 
жұмыс уақыты және демалыс уақыты, жалақы және еңбекті нормалау, қызметкерлерге кепілдіктер 

беру мен өтемақы төлеу, Еңбек шарты тараптарының материалдық жауапкершілігі, еңбек тәртібі 
мен еңбекті қорғау, еңбек дауларын шешу туралы негізгі курсты игеріп алуға көмек көрсету / -

знать порядок  заключения  индивидуального трудового договора  с работниками  отдельных 
категорий;  знать порядок  установления рабочего времени и времени отдыха; о иметь 



представление о видах юридической ответственности за нарушение трудового законодательства; 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: лауазымды тұлғалар мен жұмыскерлердің еңбек заңнамаларын 

бұзғаны үшін заңи жауаптылығының түрлері мен негіздерін білу; еңбек құқығы теориясын білу; 
еңбек занамалары нормаарын талдау; жұмыспен қамту саласында азаматтарға кеңес беру; / -  
использовать различные виды юридической ответственности за нарушение трудового 
законодательства должностными лицами и работниками, знание теории трудового права и норм 
трудового законодательства, приобретенные навыки применения норм трудового права при 
разрешении практических дел в будущей служебной деятельности, грамотно давать 
консультации гражданам в области трудоустройства, при приеме на работу и увольнении, а также 
по вопросам применения трудового права в процессе реализации трудовых правоотношений. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: «ҚР Еңбек құқығы»   курсын  студенттерді қоғамдық 
қатнастарды   реттейтін құқық  нормаларының  маңызын,    құқықтық  қорғаудың  нысанасының   
басымдылығын  құқық  нормаларының   оларды тәжірибеде қолданумен  тығыз байланыстылығын    
түсінуі; / -  обращения и применения с системой трудового законодательства Республики 
Казахстан, его принципах, задачах, структуре и перспективах их совершенствования.  
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным:  Еңбек заңнамасының нормаларын тәжірибеде 
заңға сәйкес дұрыс қолдануды үйрету болып табылады, білімгерлерге жеке еңбек және ұжымдық 
шарттар туралы және оларды тәжірибеде қолдану процедураларымен таныстыру. /  Способность 

применять знания на практике, развивать ораторские способности, коммуникабельность и 
коммуникационные навыки, максимальная адаптивность, иметь исследовательские навыки, 
способность адаптироваться к новым ситуациям, способность учиться порождать новые идеи 
(креативность), лидерство. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Білімгерлерге еңбек құқықтық-
қатынастары  туралы іргелі білімдер беріп, еңбек заңының мәні және оның әрекет етуі,  жұмыспен 
қамтуды және жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету, жұмыс уақыты және демалыс уақыты, 
жалақы және еңбекті нормалау, қызметкерлерге кепілдіктер беру мен өтемақы төлеу, Еңбек шарты 
тараптарының материалдық жауапкершілігі, еңбек тәртібі мен еңбекті қорғау, еңбек дауларын 

шешу туралы негізгі курсты игеріп алуға көмек көрсету. / Трудовое право РК – одна из 
фундаментальных учебных дисциплин, изучаемых в юридических вузах, важнейшая из отраслевых 
наук в праве. Значение трудовых правоотношений предопределяется огромным влиянием 
трудового законодательства на социальную защиту граждан Казахстана. В процессе изучения 
данного курса  предполагается прохождение студентом следующих стадий: формирование 
представлений о предмете трудового права; формирование гражданско-правовых понятий о 
трудовом праве;  оперирование знаниями трудового законодательства в практической 
деятельности. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Еңбек құқығы - бұл еңбек қатынастарын реттейтін 
маңызды және күрделі құқық салаларының бірі. Студенттердің еңбек заңнамасының негізгі 
ережелерін меңгеруі біліктілік сипаттамаларына сәйкес «Құқықтану» мамандығы бойынша 
адвокаттың қалыптасуының міндетті шарты болып табылады./ Трудовое право является одной из 
наиболее важных и сложных областей трудового права. Знание студентами основных положений 
трудового законодательства является обязательным условием формирования юриста по 
специальности «Правоведение» в соответствии с квалификацией. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: «ҚР азаматтық құқық» (жалпы бөлім), //  Гражданское право РК 

(общая часть) 
Постреквизиттер / Постреквизиты:  ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы, ҚР Қылмыстық іс жүргізу 
құқығы./ Уголовно-процессуальное право РК,Гражданское процессуальное право РК   

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«ҚР әлеуметтік қамсыздандыру құқығы»// 

«Право социального обеспечения РК». 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины:Әлеуметтік құқық  ол берiлген 
адамның белгiлi дәрежеде өзiнiң әрекет етуi немесе мiндеттi адамнан белгiлi бiр әрекеттер жасауды  
талап ету мүмкiндiгiнен көрiнедi. Достижение всестороннего глубокого понимания студентами 

природы и сущности гражданско-правовых отношений, подготовка к практической деятельности 
высококвалифицированных юристов, формирование творческой личности будущих цивилистов. 
Білуі тиіс/Знать: Әлеуметтік құқықтағы пайда болатын құқықтармен міндеттерге түсініктер 
алады.. Научить студентов понимать смысл нормативных актов и применять нормы гражданского 
права к конкретным жизненным ситуациям. 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: тәжірибелік жұмыстар жасай отырып танымдық қабілетті дамыту; 
/ - уметь   ориентроваться  в сложных ситуациях, возникающих на  практике. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: Құқық қорғау органдары   курсын  студенттерді 

қоғамдық қатнастарды   реттейтін құқық  нормаларының  маңызын ,    құқықтық  қорғаудың  
нысанасының   басымдылығын  құқық  нормаларының   оларды тәжірибеде қолданумен  тығыз 
байланыстылығын    түсінуі; / - приобретение навыков  работы  с законодательством; 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға 
сәйкесдұрыс қолдануды үйрету болып табылады./ - быть компетентным в теоретических 
положений в области   законодательства РК; 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Әлеуметтік құқық құқықтық 
қатынастарға қатысушылардың субъективтiк құқықтары мен субъективтiк мiндеттерi оның 

мазмұнын құрайды. Субъективтiк құқық дегенiмiз құқық берiлген адамның мiнез-құлқының заңды 
жолмен қамтамасыз етiлген шегi.Ол құқық берiлген адамның белгiлi дәрежеде өзiнiң әрекет етуi 
немесе мiндеттi адамнан белгiлi бiр әрекеттер жасауды  талап ету мүмкiндiгiнен көрiнедi./  Предмет 



социального обеспечения можно выделить некоторые производные процедурные отношения.  К 
ним относятся отношения по формировнию и использованию пенсионного фонда, отношения по 

выплате различных пособий, медицинскому и санитарно-курортному обслуживанию граждан, 
предоставление льгот и преимущесв ветеранам войны и труда за счет государственных источников.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы халықаралық 
құжаттарды, адам мен азаматтың әлеуметтік құқықтары мен бостандықтары туралы Қазақстан 
Республикасы Конституциясының бөлімдерін зерттейді; әлеуметтік кепілдіктер жүйесі: құрылымы, 
түрлері, кепілдік субъектілері, іске асыру тетігі; азаматтардың әлеуметтік құқықтар мен 
бостандықтарды бұзғаны үшін жауаптылығы; халықтың мүдделерін әлеуметтік қорғаудың 
мемлекеттік кепілдіктері; азаматтық, түзету, ювеналды құқық негіздері; отбасы құқығының 

негіздері; мемлекеттік қағидаттарды реттейтін және халықтың әлеуметтік қамсыздандыру мен 
қызметтерге құқығын қорғайтын нормативтік құжаттар; кәмелетке толмағандардың, ерекше 
қажеттіліктері бар адамдардың, зейнеткерлердің және т.б. құқықтарын қорғау; мүгедектерді 
жұмысқа орналастырудың құқықтық мәселелерін реттейді./ Право социального обеспечения 
изучает международные документы, разделы Конституции РК о социальных правах и свободах 
человека и гражданина; системы социальных гарантий: структуру, виды, субъекты гарантий, 
механизм реализации; ответственность граждан за нарушение социальных прав и свобод; 
государственные гарантии социальной защиты интересов населения; основы гражданского, 

исправительного, ювенального права; основы семейного законодательства; нормативно-правовые 
документы, регулирующие государственные принципы и охрану прав населения на социальное 
обеспечение и обслуживание; охрану прав несовершеннолетних, лиц с особыми нуждами, 
пенсионеров и т.д.; правовые вопросы трудоустройства лиц с ограниченными возможностями, 
защиту интересов клиента в суде и государственных органах. 
Пререквизиттер /Пререквизиты «ҚР азаматтық құқық» //Гражданское право РК, 
Постреквизиттер / Постреквизиты  ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы, ҚР Қылмыстық іс жүргізу 
құқығы./ Уголовно-процессуальное право РК,Гражданское процессуальное право РК    

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«РФ еңбек құқығы»/«Трудовое право РФ»  
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Еңбек құқығы бакалаврларда еңбек 
құқығының негізгі құқықтық институттары туралы, еңбек заңнамасының негіз қалаушы 
принциптері туралы, ресейлік заңнама жүйесіндегі еңбек құқығының орны туралы кешенді білімді, 
еңбек құқықтық қатынастарын құқықтық реттеу саласындағы ғылыми және практикалық қызметтің 
дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру болып табылады.. // Трудовое право  является 
формирование у бакалавров в процессе изучения дисциплины комплексных знаний об основных 
правовых институтах трудового права, об основополагающих принципах трудового 

законодательства, о месте трудового права в системе российского законодательства; умений и 
навыков научной и практической деятельности в области правового регулирования трудовых 
правоотношений.. 
Білуі тиіс/Знать:  Еңбек құқықтық-қатынастары  туралы іргелі білімдер беріп, еңбек заңының 
мәні және оның әрекет етуі,  жұмыспен қамтуды және жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету, 
жұмыс уақыты және демалыс уақыты, жалақы және еңбекті нормалау, қызметкерлерге кепілдіктер 
беру мен өтемақы төлеу, Еңбек шарты тараптарының материалдық жауапкершілігі, еңбек тәртібі 
мен еңбекті қорғау, еңбек дауларын шешу туралы негізгі курсты игеріп алуға көмек көрсету / -

знать порядок  заключения  индивидуального трудового договора  с работниками  отдельных 
категорий;  знать порядок  установления рабочего времени и времени отдыха; о иметь 
представление о видах юридической ответственности за нарушение трудового законодательства; 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: құқықтық фактілерді және олармен байланысты туындайтын 
еңбек құқықтық қатынастарды талдау;/ -  анализировать юридические факты и возникающие в 
связи с ними трудовые правоотношения;  
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: түрлі құқықтық құбылыстар мен құқықтық нормаларды 
талдау дағдысы./ -  навыками анализа различных правовых явлений и правовых норм.  
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным:  Нормативтік құқықтық актілерді қолдануға, 

кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу құқығының нормаларын іске асыруға қабілетті. /  
Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности.  
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Еңбек құқығы ресейлік 
заңнаманың дербес саласы болып табылады,бұл сала үшін құқықтық реттеудің мәні мен әдісінің 
болуы тән. Сонымен қатар еңбек құқығы РФ конституциялық құқығын, РФ әкімшілік құқығын, РФ 
азаматтық құқығын зерттеуге негізделеді. Еңбек құқығы ресейлік құқықтың 5 басқа салаларымен – 
әлеуметтік қамсыздандыру құқығымен, азаматтық құқықтармен тығыз байланыста дамиды./ 

Трудовое право является самостоятельной отраслью российского законодательства, для данной 
отрасли характерно наличие своего предмета и метода правового регулирования. В то же время 
трудовое право базируется на изучении: конституционного права РФ, административного права 
РФ, гражданского права РФ. Трудовое право развивается в тесной взаимосвязи с  другими 
отраслями российского права – с правом социального обеспечения, с гражданским правом.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: РФ Еңбек құқығы - бұл еңбек қатынастарын 
реттейтін маңызды және күрделі құқық салаларының бірі. Студенттердің еңбек заңнамасының 
негізгі ережелерін меңгеруі біліктілік сипаттамаларына сәйкес «Құқықтану» мамандығы бойынша 

адвокаттың қалыптасуының міндетті шарты болып табылады./ Трудовое право РФ является одной 
из наиболее важных и сложных областей трудового права. Знание студентами основных 
положений трудового законодательства является обязательным условием формирования юриста по 



специальности «Правоведение» в соответствии с квалификацией. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: «РФ азаматтық құқық» (жалпы бөлім), //  Гражданское право 

РФ (общая часть) 
Постреквизиттер / Постреквизиты:  РФ Азаматтық процесі, РФ Қылмыстық процесі./ Уголовно-
процессуальное  РФ, Гражданское процессуальное РФ   

7ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: «Саяси және құқықтық ілімдер 

тарихы»/«История  политических и правовых учений »  
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Заңгер- студенттердің теориялық 
пайымдауын және тарихи санасын қалыптастыру, қазіргі заманғы саяси-құқықтық ілімдерді 

салыстыра алу, өз бетінше оған баға бере алу мүмкіндігін тәрбиелеу бұл оқу курсының негізгі 
мақсаттарының бірі болып табылады. // Задача  этой  дисциплины  на  конкретном историческом 
материале  показать закономерности  развития  политико-правовой идеологии, познакомить 
студента с содержанием и  историей  наиболее значительных  и  влиятельных теоретических  
концепций государства  и права  прошлых  эпох. Изучение этих теорий и их  связи с современными 
проблемами права  и  государства  также  важно для  подготовки  высококвалифицированных  
правоведов. 
Білуі тиіс/Знать: Заңгер-білімгердің теориялық пайымдауын және тарихи санасын қалыптастыру / 
показать  закономерности  развития  политико-правовой  идеологии 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: қазіргі заманғы саяси-құқықтық ілімдерді салыстыра алу / 
грамотно разбирается в истории зарубежных стран 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: қоғамда заңдылық режимін құру құқықтық тәртіпті 
қамтамасыз ету /  познакомить  с содержанием  и  историей  наиболее значительных  и  
влиятельных   теоретических  концепций  государства  и права  прошлых  эпох 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: еліміздегі құқық тәртібі мен заңдылықтың орын 
алуына септігін тигізу және мемлекеттік құқықтың және тарихи кезеңдерінде айыр білуі қажет.  / 
Изучение   этих теорий и их  связи с   современными  проблемами  права  и  государства  также  

важно для  подготовки  высококвалифицированных  правоведов. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:   «Саяси және құқықтық ілімдер 
тарихы» пәні мемлекет, құқық, саясат және заңнама, саяси және құқықтық теориялардың тарихи 
даму жолдары туралы ғылыми танымның пайда болу және даму тарихы болып табылады. Саяси 
және құқықтық ілімдердің тарихи үрдісінің логикалық-ұғымдық өрнектері шоғырланатын 
теориялық өрнектің бұл әр түрлі нысандары және негізгі жоспар, тұжырымдамалар, идеялар, 
ережелер мен конструкциялар білімдерінің бекітілуі./ Предметом дисциплины «история 
политических и правовых учений» является история возникновения и развития научных познаний о 

государстве, праве, политике и законодательстве, исторических путях развития политических и 
правовых теорий. Эта различные формы теоретического выражения и фиксация знаний 
истоического плана, концепций, идей, положений и конструкций, в которых концентрируются 
логико-понятийные выражения исторического процесса политических и правовых учений.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Саяси құқықтық ілімдер тарихы– фундаменталдық 
теориялық және тарихи заңгерлік пәндердің бірі.Саяси және құқықтық ілімдер тарихында 
теориялық доктриналары, саяси және құқықтық ойлардың негізгі бағыттары, құқық пен мемлекет 
теориясы мен философиясы саласындағы көрнекті ойшылдар мен ғалымдардың ілімдері, әлемдік 

ой тарихында көзге көрінер орын қалдырған құқық пен мемлекеттің жалпы мәселелрі бойынша 
маңызды теориялық шығармалар игеріледі. Сондай-ақ Қазақстан тарихындағы саяси және 
құқықтық ілімнің неғұрлым көрнекті өкілдерінің де ілімдері зерттеледі./ История политико-
правовых учений является одной из фундаментальных теоретических и исторических правовых 
дисциплин. В истории политических и правовых учений рассматриваются теоретическиие учения, 
основные направления политико-правовой мысли, также учения самых высокопоставленных 
представителей политико-правовой доктрины в истории Казахстана. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: Мемлекет және құқық теориясы,  Шетелдердің мемлекет және 
құқық тарихы//Теория государства и права, История государства и права зарубежных стран 

Постреквизиттер / Постреквизиты: Халықаралық жария құқығы, Халықаралық жеке құқығы // 
Международное публичное право, Международное частное право 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Халықаралық гуманитарлық құқығы»/ 

«Международное гуманитарное право»  
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Болашақ заңгер іс жүзінде білімді 
әрі білікті маман болып шығу үшін құқық салаларын жеке-жеке қарастырып шығу керек. Сол 
себептен де, халықаралық ұйымдар құқығын терең, жан-жақты біліп шығу үшін арнайы пән ретінде 

қарастырамыз.// Обогащение студентов знаниями об основных принципах, категориях и 
положениях науки международного гуманитарного права,  обучение студентов правильному 
ориентированию в действующем международном законодательстве 
Білуі тиіс/Знать: Халықаралық гуманитарлық құқығы мәні мен мазмұнын ашып көрсету; 
білімгерлерді мемлекетаралық қатынастарды реттеумен, халықаралық ұйымдардың 
ұйымдастырылу және қалыптасу ерекшеліктерімен таныстыру/- знать основу исторических фактов 
определений политических строй  государств и его социальных структур 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: Халықаралық гуманитарлық құқығы мәні мен мазмұнын ашып 

көрсету; білімгерлерді мемлекетаралық қатынастарды реттеумен, халықаралық ұйымдардың 
ұйымдастырылу және қалыптасу ерекшеліктерімен таныстыру // Осветить особенности 
международного гуманитарного права как института международного публичного права. 
Ознакомить студентов со структурой международных организаций. Определить занимающее место 



и роль международных организаций в современном мире. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: мемлекеттің және құқықтық пайда болуын, 

мемлекеттік қалыптасуын, дамуын, құқық пен мемлекет типтерінің алмасуын, діни даму  кезеңдері 
қамти отырып, үйрету ; / - иметь навыки ; реализовывать права и обязанности на международной 
арене в мирное время и  во время вооруженных конфликтов 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: жеке және заңды тұлғалардың, мемлекетік 
органдар мен лауазымды тұлғалардың халықаралық ұйымдар құқығы мәртебесін анықтап, олардың 
заң жүзіндегі рөлін ұғындыру/ - быть компетентным в осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосознания правового мышления и правовой культуры.. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:   Халықаралық гуманитарлық 

құқық- қарулы қақтығыс кезіңіндегі  халықаралық және мемлекеттегі құбылыстарды олардың 
пайда болуы, даму заңдылықтарын зерттейді./Предметом международного гуманитарного права в 
период вооруженного конфликта являются правовые международные и внутригосударственные 
явления, закономерности их возникновения, развития и конечных судеб.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Халықаралық гуманитарлық құқық халықаралық 
құқықтың саласы ретінде бір маңызды қасиетке ие - ол тек соғыс кезінде әрекет етеді. 
Гуманитаризм дегеніміз оның адам мен адамзатқа бағытталғандығы және кез келген қарулы 
қақтығыстың салдарын азайту дегенді білдіреді./ Международного гуманитарное право как отрасль 

международного права имеет одну важную особенность – оно действует только в период войны. 
Гуманитарность его означает и ориентированность на человека и человечность, и смягчение 
последствий любого вооруженного конфликта. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: Мемлекет және құқық тарихы,  Шетелдердің мемлекет және 
құқық тарихы//Теория государства и права, История государства и права 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Халықаралық жария құқығы, Халықаралық жеке құқығы/ 
Международное публичное право, Международное частное право 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Саяси және құқықтық ілімдер 

тарихы»/«История  политических и правовых учений »  
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Заңгер- студенттердің теориялық 
пайымдауын және тарихи санасын қалыптастыру, қазіргі заманғы саяси-құқықтық ілімдерді 
салыстыра алу, өз бетінше оған баға бере алу мүмкіндігін тәрбиелеу бұл оқу курсының негізгі 
мақсаттарының бірі болып табылады. // Задача  этой  дисциплины  на  конкретном историческом 
материале  показать закономерности  развития  политико-правовой идеологии, познакомить 
студента с содержанием и  историей  наиболее значительных  и  влиятельных теоретических  
концепций государства  и права  прошлых  эпох. Изучение этих теорий и их  связи с современными 

проблемами права  и  государства  также  важно для  подготовки  высококвалифицированных  
правоведов. 
Білуі тиіс/Знать: Заңгер-білімгердің теориялық пайымдауын және тарихи санасын қалыптастыру / 
показать  закономерности  развития  политико-правовой  идеологии 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: қазіргі заманғы саяси-құқықтық ілімдерді салыстыра алу / 
грамотно разбирается в истории зарубежных стран 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: қоғамда заңдылық режимін құру құқықтық тәртіпті 
қамтамасыз ету /  познакомить  с содержанием  и  историей  наиболее значительных  и  

влиятельных   теоретических  концепций  государства  и права  прошлых  эпох 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: РФ-дағы құқық тәртібі мен заңдылықтың орын 
алуына септігін тигізу және мемлекеттік құқықтың және тарихи кезеңдерінде айыр білуі қажет.  / 
Изучение   этих теорий и их  связи с   современными  проблемами  права  и  государства  также  
важно для  подготовки  высококвалифицированных  правоведов. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:   «Саяси және құқықтық ілімдер 
тарихы» пәні мемлекет, құқық, саясат және заңнама, саяси және құқықтық теориялардың тарихи 
даму жолдары туралы ғылыми танымның пайда болу және даму тарихы болып табылады. Саяси 
және құқықтық ілімдердің тарихи үрдісінің логикалық-ұғымдық өрнектері шоғырланатын 

теориялық өрнектің бұл әр түрлі нысандары және негізгі жоспар, тұжырымдамалар, идеялар, 
ережелер мен конструкциялар білімдерінің бекітілуі./ Предметом дисциплины «история 
политических и правовых учений» является история возникновения и развития научных познаний о 
государстве, праве, политике и законодательстве, исторических путях развития политических и 
правовых теорий. Эта различные формы теоретического выражения и фиксация знаний 
истоического плана, концепций, идей, положений и конструкций, в которых концентрируются 
логико-понятийные выражения исторического процесса политических и правовых учений.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Саяси құқықтық ілімдер тарихы– фундаменталдық 

теориялық және тарихи заңгерлік пәндердің бірі.Саяси және құқықтық ілімдер тарихында 
теориялық доктриналары, саяси және құқықтық ойлардың негізгі бағыттары, құқық пен мемлекет 
теориясы мен философиясы саласындағы көрнекті ойшылдар мен ғалымдардың ілімдері, әлемдік 
ой тарихында көзге көрінер орын қалдырған құқық пен мемлекеттің жалпы мәселелері бойынша 
маңызды теориялық шығармалар игеріледі. Сондай-ақ Қазақстан тарихындағы саяси және 
құқықтық ілімнің неғұрлым көрнекті өкілдерінің де ілімдері зерттеледі./ История политико-
правовых учений является одной из фундаментальных теоретических и исторических правовых 
дисциплин. В истории политических и правовых учений рассматриваются теоретическиие учения, 

основные направления политико-правовой мысли, также учения самых высокопоставленных 
представителей политико-правовой доктрины в истории Российской Федераций. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: Мемлекет және құқық теориясы,  Шетелдердің мемлекет және 



құқық тарихы//Теория государства и права, История государства и права зарубежных стран 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Халықаралық жария құқығы, Халықаралық жеке құқығы // 

Международное публичное право, Международное частное право 

8ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«ҚР қылмыстық-атқару құқығы» // Уголовно-

исполнительное право РК» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Қазақстан Республикасының 
қылмыстық –атқару заңдарының мақсаттары әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру, 
сотталғандарды түзеу, сотталғандардың да, өзге адамдардың да жаңа қылмыстар жасауының алдын 
алу болып табылады. Целью  учебного  курса  является  формирования  теоретического  мышления  

и  исторического сознания  студента  юриста   воспитание   умения  сопоставлять  и  
самостоятельно  оценивать  уголовно-правовые  доктрины  современности.  
Білуі тиіс/Знать: Жалпы бөлімде ҚР қылмыстық-атқару заңдары; сотталғандардың құқықтық 
жағдайы; жазаны орындайтын мемлекеттік мекемелері мен органдардың жүйесі; жазаны орындау 
құқығының негізін реттеу тәртібі, ал ерекше бөлімде алдымен сотталғандардың бас 
бостандықтарынан айырылғанын жіктеу, еңбекті режимді, сотталғандармен тәрбие жұмысын 
жүргізуді құқықпен реттеу, олардың материалдық тұрмыс жағдайын қамту туралы түсініктер алды. 
// По окончании курса студенты ознакомятся  с историей развития уголовно-исполнительного 
права;  узнают основные положения уголовно-исполнительного права, содержание уголовно-

исполнительного законодательства; понятие и основания возникновения, изменения и прекращения 
уголовно-исполнительного правоотношения; правовое положение осужденных, а также виды 
исправительных учреждений, режимы в исправительных учреждениях и т.д. 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: - қылмыстық атқару  құқықтық түсініктері мен категорияларын 
жетік білу; - қылмыстық атқару  құқықтық мәселенамасы бойынша өз көзқарасын логикалық 
сауатты жеткізу және негіздеу; - қылмыстық атқару  құқықтық актілерін талқылау және қолдану; - 
заңды маңызы бар жағдайларды дұрыс бағалау және заңды фактілерді квалификациялау; // - 
необходимость точного и неуклонного соблюдения закона, чувство ответственности за соблюдение 

прав и свобод граждан при осуществлении уголовно-исполнительной деятельности. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық 
нормаларының маңызын, құқықтық қорғаудың нысанасының басымдылығын  құқық  
нормаларының оларды тәжірибеде қолданумен  тығыз байланыстылығын түсінуі; // выработать 
навыки и умения анализировать политические решения, законодательство и нормативные правовые 
акты, регулирующие исполнение мер уголовно-правового воздействия; -применятьна практике 
полученные в ходе обучения навыки работы с законодательством 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: қылмыстық атқару жүйесіндегі мемлекеттік 

органдар мен азаматтар арасындағы қылмыстық-атқару құқығы нормаларымен реттелетін жазаны 
атқару жөніндегі қоғамдық қатынастарға талдау жасай біледі; - қылмыстық-атқару 
заңнамаларының құқықтық актілерін талдауға және түсіндіруге қабілетті болады;  - 
пенитенциарлық тәжірибедегі әлемдік және отандық тенденцияларын анықтауға, сонымен қатар 
жазаларды орындау мақсаттарына тиімді қол жеткізу үшін қорытындылар мен ұсыныстарды 
қалыптастырады;  - қылмыстық жазаларды орындайтын органдардың қызметін объективті 
бағалауға қабілетті болады. // - Способен  оперировать юридическими понятиями и категориями в 
сфере уголовно-исполнительного права; способен  выявлять, давать оценку коррупционного 

поведения и содействовать его пресечению в учреждениях уголовно-исполнительной системы  
способен анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений в 
пенитенциарных учреждениях; способен правильно применять правовые акты для разрешения 
конкретных ситуаций; способен  анализировать и интерпретировать правовые акты уголовно- 
исполнительного законодательства;  
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Қазақстан Республикасының 
қылмыстық –атқару құқығының  мақсаттары әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру, 
сотталғандарды түзеу, сотталғандардың да, өзге адамдардың да жаңа қылмыстар жасауының алдын 

алу болып табылады. / «Уголовно-исполнительное право»  - это общая характеристика правовых 
основ исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия; правовое 
положение осужденных; компетенция государственных органов в сфере исполнения наказаний; 
пробационный контроль: порядок и особенности осуществления; учреждения и органы,   
исполняющие  наказания и иные меры уголовно-правового воздействия; контроль за 
деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания; общественная наблюдательная 
комиссия: полномочия, основы деятельности; национальный превентивный механизм. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:  Бұл курс студенттердің қылмыстық жазалардың 

барлық түрлерінің орындалу саласындағы теоретикалық және әдістемелік проблемаларды 
зерттеуді, студенттерге сотталғандарды ұстауда ізгілік және адамгершілік сезімдерді 
қалыптастыруды көздейді. Бағдарламаның жалпы бөлімінде жазалардың орындауының теориялық 
мәселелері зерттеледі. Ерекше бөлімде қылмыстық жазалардың нақты түрлерінің атқарылу тәртібі 
мен жағдайы қарастырылады./ Этот курс направлен на изучение теоретических и 
методологических вопросов в области применения студентами всех видов уголовных наказаний, а 
также воспитание чувства гуманности и морали у задержанных осужденных. Общая часть 
программы рассматривает теоретические вопросы исполнения наказаний. В специальном разделе 

рассматриваются порядок и статус отдельных видов уголовных наказаний. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР Қылмыстық құқық (жалпы және ерекше бөлім), ҚР  
қылмыстық іс жүргізу құқығы // Уголовное право РК (общая и особенная части), Уголовно-



процессуальное право РК 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Орындау өндірісі» /«Исполнительное 

производство» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Атқарушылық іс-әрекеттерді жүзеге 
асыру тәртібін реттейтін құқық нормаларының маңызын көрсету; қылмыстық, азаматтық және өзге 
құқықтық қатынастарда заңдылықты нығайту мәселесі бойынша орындау өндірісінің  рөлін 
күшейту; құқық нормаларының атқарушылық іс жүргізу органдары, яғни, сот орындаушылары мен 
сот приставтарының қызметімен тығыз байланысын нығайту //   определить значение норм права, 

регулирующих порядок совершения исполнительных действий;  возрастающую роль  исполнения в 
деле укрепления законности в  уголовных, хозяйственных, гражданских и иных отношениях; 
неразрывную  связь норм права с их практическим применением органами исполнительного 
производства судебными исполнителями, судебными приставами. Задачей изучения данной 
дисциплиныявляется, ознакомление с необходимым источниками права, усвоение важнейших 
нормативных актов об исполнительном производстве, умение работать с ними, знание принципов 
деятельности исполнительных органов и умение  использовать их при решении конкретных 
вопросов.  
Білуі тиіс/Знать:  орындау өндірісінің негізгі ережелерін;  орындау заңнамаларын құрайтын 

нормативтік-құқықтық базасын;  атқарушылық іс жүргізудің негізгі институттарын;  атқарушылық 
іс жүргізудің сатыларын;  өндіріп алу тәртібін;  борышкердің жекелеген мүлкін өндіріп алу 
ерекшеліктерін // Основные положения исполнительного производства; нормативную правовую 
базу, составляющую систему исполнительного законодательства; основные институты 
исполнительного производства; стадии исполнительного производства; общие положения порядка 
исполнения взысканий;особенности обращения взыскания на отдельные виды имущества 
должника. 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь:  заңи ұғымдар мен категорияларды еркін меңгеру; заңи фактілер 

мен олармен байланысты құқықтық қатынастарды талдау; құқықтық нормаларды дұрыс талдау, 
түсіндіру және дүрыс қолдану;  заңға нақты сәйкестендіре отырып, шешімдер қабылдау;  
нормативтік құқықтық актілердің құқықтық сараптамасын жүзеге асыру; білікті заң 
қорытындылары мен кеңестер беру; заң құжаттарын дұрыс құрастырып, рәсімдеу; азаматтық істер 
бойынша процессуалдық құжаттарды құрастыру; азаматтық істер бойынша материалдық құқық 
нормаларын қолдану негізінде процессуалдық қызметті орындау //  оперировать юридическими 
понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 
осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические 
документы; составлять процессуальные документы по гражданским делам; выполнять 
процессуальную деятельность, связанную с рассмотрением и разрешением гражданских дел на 
основе применения норм материального права; выполнять письменные работы, решать задачи к 
практическим занятиям (семинарам). 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки:  заң терминологиясын; құқықтық актілермен жұмыс 

істеу дағдыларын;  құқық қолданушылық тәжірибені талдай алу дағдыларын;  құқықтық даулар 
мен коллизияларды шешу тәжірибесін; материалдық және процессуалдық құқық нормаларын 
жүзеге асыру тәртібін; адам және азаматтың құқықтарын қорғаудың қажетті шараларын қабылдау 
алу тәртібін //  самостоятельной работы с текстами нормативных правовых актов; самостоятельно 
анализировать и выявлять теоретические и практические проблемы   применения исполнительного 
законодательства; самостоятельно решать проблемы применения норм исполнительного 
законодательства. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: нормативтік құқықтық актілердің мәтіндерімен 
жеке дара жұмыс істеу қабілеті; орындау заңнамаларының теориялық және тәжірибелік 

мәселелерін анықтау және талдау; орындау заңнамаларының нормаларын қолданумен байланысты 
туындаған сұрақтарды жеке дара шешу қабілеті // юридической терминологией;  навыками работы 
с правовыми актами;навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 
разрешения правовых проблем и коллизий; реализацией норм материального и процессуального 
права; принятием необходимых мер защиты прав человека и гражданина.  
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:  Орындау өндірісі – құқық 
факультеттерінде білімгерлердің оқу жоспарында қарастырылған маңызды арнайы курстардың бірі. 
Аталған курсты оқытудың пәні – атқарушылық іс жүргізушілік органдарының азаматтар мен 

ұйымдардың субъективтік құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін қорғаудың тәртібін 
айқындайтын құқық нормалары болып табылады. Тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін 
қорғаудың осындай тәртібін білімгерлердің  игеруі – болашақ заңгерлерді қалыптастыру үшін 
қажетті шарт болып табылады. Мемлекетіміздің құқық қорғау органдарының арасында азаматтар 
мен ұйымдардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға, заңдылық пен құқықтық тәртіпті бекітуді 
мақсат ететін сот орындаушыларының рөлі өте маңызды /Исполнительное производство - один из 
важнейших специальных курсов, предусмотренный учебным планом академии для изучения 
студентами права и экономики. Предметом изучения данного специального курса являются нормы 

права, определяющие порядок защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов 
граждан и организаций органами исполнительного производства. Усвоение студентами этой формы 
защита прав и законных интересов лиц - необходимое условие для формирования будущих 



юристов. Среди правоохранительных органов нашей страны немаловажная роль принадлежит  
судебным исполнителям, призванным охранять права и интересы граждан и организаций, 

укреплять законность и правопорядок.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Орындау өндірісі курсы студенттердің азаматтық 
және аралық сот ісін жүргізуде атқарушылық іс жүргізу мәселелері бойынша ҚР заңнамасының 
негіздерін білуін қарастырады,оларды зерттеу, аналитикалық ойлауды қалыптастыру, құқықтық 
қатынастарды талдау және атқарушылық іс жүргізу саласында құқықтық нормаларды дұрыс 
қолдануға ықпал етеді./Курс «Исполнительное производство» предусматривает получение 
студентами знаний основ законодательства РК по вопросам исполнительного производства в 
гражданском и арбитражном судопроизводстве, изучение которых способствует формированию 

аналитического мышления, анализу правовых отношений и правильному применению правовых 
норм в сфере исполнительного производства. 
Пререквизиттер /Пререквизиты:  ҚР Қылмыстық құқық (жалпы және ерекше бөлім), ҚР  
қылмыстық іс жүргізу құқығы // Уголовное право РК (общая и особенная части), Уголовно-
процессуальное право РК 
Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика  

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«ҚР қылмыстық-атқару құқығы» // Уголовно-

исполнительное право РФ» 

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Ресей Федерациясының қылмыстық 
–атқару заңдарының мақсаттары әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру, сотталғандарды түзеу, 
сотталғандардың да, өзге адамдардың да жаңа қылмыстар жасауының алдын алу болып табылады. 
Целью  учебного  курса  является  формирования  теоретического  мышления  и  исторического 
сознания  студента  юриста   воспитание   умения  сопоставлять  и  самостоятельно  оценивать  
уголовно-правовые  доктрины  современности.  
Білуі тиіс/Знать: Жалпы бөлімде РФ қылмыстық-атқару заңдары; сотталғандардың құқықтық 
жағдайы; жазаны орындайтын мемлекеттік мекемелері мен органдардың жүйесі; жазаны орындау 

құқығының негізін реттеу тәртібі, ал ерекше бөлімде алдымен сотталғандардың бас 
бостандықтарынан айырылғанын жіктеу, еңбекті режимді, сотталғандармен тәрбие жұмысын 
жүргізуді құқықпен реттеу, олардың материалдық тұрмыс жағдайын қамту туралы түсініктер алды. 
// По окончании курса студенты ознакомятся  с историей развития уголовно-исполнительного 
права;  узнают основные положения уголовно-исполнительного права, содержание уголовно-
исполнительного законодательства; понятие и основания возникновения, изменения и прекращения 
уголовно-исполнительного правоотношения; правовое положение осужденных, а также виды 
исправительных учреждений, режимы в исправительных учреждениях и т.д. 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: - қылмыстық атқару  құқықтық түсініктері мен категорияларын 
жетік білу; - қылмыстық атқару  құқықтық мәселенамасы бойынша өз көзқарасын логикалық 
сауатты жеткізу және негіздеу; - қылмыстық атқару  құқықтық актілерін талқылау және қолдану; - 
заңды маңызы бар жағдайларды дұрыс бағалау және заңды фактілерді квалификациялау; // - 
необходимость точного и неуклонного соблюдения закона, чувство ответственности за соблюдение 
прав и свобод граждан при осуществлении уголовно-исполнительной деятельности. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық 
нормаларының маңызын, құқықтық қорғаудың нысанасының басымдылығын  құқық  

нормаларының оларды тәжірибеде қолданумен  тығыз байланыстылығын түсінуі; // выработать 
навыки и умения анализировать политические решения, законодательство и нормативные правовые 
акты, регулирующие исполнение мер уголовно-правового воздействия; -применятьна практике 
полученные в ходе обучения навыки работы с законодательством РФ. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: қылмыстық атқару жүйесіндегі мемлекеттік 
органдар мен азаматтар арасындағы қылмыстық-атқару құқығы нормаларымен реттелетін жазаны 
атқару жөніндегі қоғамдық қатынастарға талдау жасай біледі; - қылмыстық-атқару 
заңнамаларының құқықтық актілерін талдауға және түсіндіруге қабілетті болады;  - 
пенитенциарлық тәжірибедегі әлемдік және отандық тенденцияларын анықтауға, сонымен қатар 

жазаларды орындау мақсаттарына тиімді қол жеткізу үшін қорытындылар мен ұсыныстарды 
қалыптастырады;  - қылмыстық жазаларды орындайтын органдардың қызметін объективті 
бағалауға қабілетті болады. // - Способен  оперировать юридическими понятиями и категориями в 
сфере уголовно-исполнительного права; способен  выявлять, давать оценку коррупционного 
поведения и содействовать его пресечению в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
способен анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений в 
пенитенциарных учреждениях; способен правильно применять правовые акты для разрешения 

конкретных ситуаций; способен  анализировать и интерпретировать правовые акты уголовно- 
исполнительного законодательства РФ;  
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Ресей Федерациясының 
қылмыстық –атқару құқығының  мақсаттары әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру, 
сотталғандарды түзеу, сотталғандардың да, өзге адамдардың да жаңа қылмыстар жасауының алдын 
алу болып табылады. / «Уголовно-исполнительное право РФ»  - это общая характеристика 
правовых основ исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия; 
правовое положение осужденных; компетенция государственных органов в сфере исполнения 

наказаний; пробационный контроль: порядок и особенности осуществления; учреждения и органы,   
исполняющие  наказания и иные меры уголовно-правового воздействия; контроль за 
деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания; общественная наблюдательная 



комиссия: полномочия, основы деятельности; национальный превентивный механизм. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:  Бұл курс студенттердің қылмыстық жазалардың 

барлық түрлерінің орындалу саласындағы теоретикалық және әдістемелік проблемаларды 
зерттеуді, студенттерге сотталғандарды ұстауда ізгілік және адамгершілік сезімдерді 
қалыптастыруды көздейді. Бағдарламаның жалпы бөлімінде жазалардың орындауының теориялық 
мәселелері зерттеледі. Ерекше бөлімде қылмыстық жазалардың нақты түрлерінің атқарылу тәртібі 
мен жағдайы қарастырылады./ Этот курс направлен на изучение теоретических и 
методологических вопросов в области применения студентами всех видов уголовных наказаний, а 
также воспитание чувства гуманности и морали у задержанных осужденных. Общая часть 
программы рассматривает теоретические вопросы исполнения наказаний. В специальном разделе 

рассматриваются порядок и статус отдельных видов уголовных наказаний. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: РФ Қылмыстық құқық (жалпы және ерекше бөлім), РФ  
қылмыстық іс жүргізу құқығы // Уголовное право РФ (общая и особенная части), Уголовно-
процессуальное право РФ 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика. 

9ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: «Құқықтанудағы IT»// IT в юриспруденции 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины:  Құқықтанудағы IT студенттерге 
компьютерлік бағдарламалардың жеделдігі мен сапалы жұмыс істеуіне байланысты өз еңбегін 

оңтайландыруға мүмкіндік береді.IT и юриспруденция позволяют студентам оптимизировать 
собственный труд ввиду оперативности и качественной работы компьютерных программ. 
Білуі тиіс/Знать: қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық  нормаларының маңызын, құқықтық  
қорғаудың  нысанасының басымдылығын  құқық  нормаларының оларды тәжірибеде қолданумен 
тығыз байланыстылығын түсінуі; / приобретение навыков  работы с законодательством; 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь тәжірибелік жұмыстар жасай отырып танымдық қабілетті дамыту; / - 
разбираться в правовой регламентации системы, компетенции и основных направлениях; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық 

нормаларының маңызын, құқықтық қорғаудың нысанасының басымдылығын  құқық  
нормаларының оларды тәжірибеде қолданумен  тығыз байланыстылығын түсінуі; // выработать 
навыки и умения анализировать политические решения, законодательство и нормативные правовые 
акты, регулирующие исполнение мер уголовно-правового воздействия; -применятьна практике 
полученные в ходе обучения навыки работы с законодательством; 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға 
сәйкесдұрыс қолдануды үйрету болып табылады./ - быть компетентным в теоретических 
положений в области   законодательства РК; 

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:.Құқықтанудағы IT 
компьютерлік бағдарламалардың жеделдігі мен сапалы жұмыс істеуіне байланысты өз еңбегін 
оңтайландыруға мүмкіндік береді. Заңтану саласында IT – ны қолдану-бұл ақпараттың үлкен 
көлемімен айтарлықтай тиімді жұмыс істеу және белгілі бір процестерді жеделдетуге мүмкіндік 
береді. / IT в юриспруденции эта- индустрия информационных технологий хоть и отличается еще 
довольно краткой историей, имеет тенденцию ускоренного непрекращающегося развития, ввиду 
постоянных разработок компьютерного и программного обеспечения для практически всех сфер 
досуга и деятельности человечества.С помощью современного программного обеспечения стало 

возможным не только дистанционное управление многими производственными и 
промышленными процессами, но и оптимизация работы и отчетности предприятий работающих в 
обучающей, юридической или административной сфере. Посредством компьютерных программ 
возможным стало архивирование подобных юридических бумаг, перевод сведений в 
электронный вид и хранение поистине огромных по размерам данных на жестких дисках 
оборудования. IT и юриспруденция разрабатывают большой спектр специального 
инновационного обеспечения, которое имеет удобный интерфейс и хорошую 
функциональность.IT и юриспруденция позволяют оптимизировать собственный труд ввиду 
оперативности и качественной работы компьютерных программ. Следует также отметить, что в 

обязанности программиста поможет и входит написание управленческих продуктов, 
используемых для контроля и составления отчетности предприятия.Применение IT в сфере 
юриспруденции – это возможность значительно эффективнее работать с огромными объемами 
информации и ускорить определенные процессы. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Құқықтану, кез-келген басқа қызмет саласы сияқты, 
ақпараттық технологияларды талдау саласындағы кәсіпқой мамандарды, олардың  күнделікті 
кәсіптік мәселелерді шешу үшін ақпараты қолдануды, ақпараттық технологияларды заңи тұрғыда  
құруға, ұйымдарға сауалнама жүргізуге, пайдаланушылардың ақпараттық қажеттіліктерін 

анықтауға бағытталған.  Ақпараттық жүйеге қойылатын талаптарды ескере отырып, құқықтану 
саласындағы ақпараттық технологияларды қолданбалы және ақпараттық процестерді қайта қарауға 
қатысады. / Одной из важнейших задач современности является формирование информационного 
общества – общества, в котором процессы сбора, обработки, анализа, передачи информации, т.е. 
информационные и коммуникационные технологии, занимают основное место в различных сферах 
человеческой деятельности, в том числе юриспруденций. 
Пререквизиттер /Пререквизиты Ақпараттық-комуникациялық технологиялар // 
Информационно-коммуникационные технологии 

Постреквизиттер / Постреквизиты  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Құқық статистикасы»// «Правовая статистика» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины:: қоғамдық қатынастарды реттейтін 



құқық нормаларының маңызын, құқықтық қорғаудың нысанасының басымдылығын  құқық  
нормаларының оларды тәжірибеде қолданумен  тығыз байланыстылығын түсінуі; // выработать 

навыки и умения анализировать политические решения, законодательство и нормативные правовые 
акты, регулирующие исполнение мер уголовно-правового воздействия; -применятьна практике 
полученные в ходе обучения навыки работы с законодательством; 
Білуі тиіс/Знать:Сөйтіп, құқықтық статистика теориясын оқып-үйрену нәтижесінде тыңдаушылар 
статистикалық ғылымның жалпы негіздері білімін игеріп және құқықтық құбылыстарға 
статистикалық зерттеу жүргізудің жалпы тәжірибесін үйренуі тиіс. 
в результате изучения теории правовой статистики слушатели должны овладеть знаниями общих 
основ статистической науки и изучить общий опыт проведения статистических исследований 

правовых явлений. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: Теорияда алған білімдерін тәжірибеде қолдана білу, 
құқық саласына қатысты алынған ақпараттарды алу және өңдеу; өзінің біліктілігін дербес жүзеге 
асыру, білімін толықтыру және жаңа дағдылар мен қабілеттерге ие болу; құқықтану саласындағы 
заңдық мәселелерді талдау және шешу. Иеленуге: Қазақстандағы құқықтық реттеу тәсілдерін одан 
әрі жетілдіру, зерттеу жұмыстарын, кәсіби қызмет шеңберіне кіретін құқықтық қатынастар мен 
құқық нормаларын талдау.Правильно составлять и применять на практикепроцессуальную 
документацию.Иметьпредставления о практике отправления судамиправосудия в области 

гражданского права.Владетьдокументальное оформление сделок, а такжеподготовка иных 
документов правового характера. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: Заң тәжірибесінде құқық нормалары мен 
теорияларын қолдану, негізделген шешімдерді қабылдау. Тәжірибелік қабілетті болуға: әлеуметтік 
тәуекелдің туындау жағдайындағы бұл саладағы құқықтық реттеу қатынастарын; нақты 
тәжірибелік жағдайларда құқық нормалары мен теорияларын қолдану; құқықтық техниканы, зейнет 
жасының туындауы, мөлшері, жеңілдіктерді есептеу машығын иелеуі керек.Приобрести 
практические навыки: приобрести знания всфереобщественныхотношений,процессуальным 
законодательством. 

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины.  Құқықтық статистика - жай 
пайдалы ғылым ғана емес, ол қоғамның дамуын суреттеп бейнелейтін, түсінік беретін болжайтын 
сөз жоқ қажеті мол деректі ақпарат ордасы. Статистиканың көмегінсіз кез келген дәрежедегі 
қызметкер ештеңені пішіп, болжай алмайды. Мұндай қызметкердің ой-өрісінде небір шым-
шытырман фактілер пісіп-жетіліп жатады, ал осы ойдың ар жағында фактілерді пайдаланудың 
заңдылықтары назардан тыс қалып қоятын кездері де болады./Правовая статистика - это не просто 
полезная наука, но и не предсказуемая фактическая информация, отражающая развитие общества. 
Без помощи статистики, работник любой степени не может ничего формировать и прогнозировать.  

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Құқықтық статистика үлкен криминологиялық, 
қылмыстық құқық, қылмыстық іс жүргізу, сот-құқықтық және әкімшілік-құқықтық мәнге ие. 
Статистикалық мәліметтер барлық осы ғылымдарда кеңінен қолданылады және бұларсыз дами 
алмайды.Құқықтық статистика теориясын зерделеу нәтижесінде студенттер құқық қолдану 
саласында кәсіби қолдануға қажетті білім мен дағдыларға ие болады. /Правовая статистика имеет 
большое криминологическое, уголовноправовое, уголовно-процессуальное, криминалистическое и 
административноправовое значение. Во всех этих науках широко используются статистические 
данные и без этих данных они не могут успешно развиваться.В результате изучения теории 

правовой статистики студенты должны овладеть знаниями, умениями и навыками, необходимыми 
для профессионального применения в сфере правоохранительной и правоприменительной 
деятельности. 
Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы; Конституциялық құқық; Теория государства и 
права;Конституционное право; 
Постреквизиттері: ҚР азаматтық ісжүргізу құқығы. Гражданское процессуальное право РК 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: «Құқықтанудағы IT»// IT в юриспруденции 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины:  Құқықтанудағы IT студенттерге 

компьютерлік бағдарламалардың жеделдігі мен сапалы жұмыс істеуіне байланысты өз еңбегін 
оңтайландыруға мүмкіндік береді.IT и юриспруденция позволяют студентам оптимизировать 
собственный труд ввиду оперативности 
и качественной работы компьютерных программ. 
Білуі тиіс/Знать: қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық  нормаларының маңызын, құқықтық  
қорғаудың  нысанасының басымдылығын  құқық  нормаларының оларды тәжірибеде қолданумен 
тығыз байланыстылығын түсінуі; / приобретение навыков  работы с законодательством РФ; 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь тәжірибелік жұмыстар жасай отырып танымдық қабілетті дамыту; / - 

разбираться 
 в правовой регламентации системы, компетенции и основных направлениях; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық 
нормаларының маңызын, құқықтық қорғаудың нысанасының басымдылығын  құқық  
нормаларының оларды тәжірибеде қолданумен  тығыз байланыстылығын түсінуі; // выработать 
навыки и умения анализировать политические решения, законодательство и нормативные правовые 
акты, регулирующие исполнение мер уголовно-правового воздействия; -применятьна практике 
полученные в ходе обучения навыки работы с законодательством РФ; 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға 
сәйкес дұрыс қолдануды үйрету болып табылады./ - быть компетентным в теоретических 
положений в области   законодательства РФ; 



Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Құқықтанудағы IT 
компьютерлік бағдарламалардың жеделдігі мен сапалы жұмыс істеуіне байланысты өз еңбегін 

оңтайландыруға мүмкіндік береді. Заңтану саласында IT – ны қолдану-бұл ақпараттың үлкен 
көлемімен айтарлықтай тиімді жұмыс істеу және белгілі бір процестерді жеделдетуге мүмкіндік 
береді. / IT в юриспруденции эта- индустрия информационных технологий хоть и отличается еще 
довольно краткой историей, имеет тенденцию ускоренного непрекращающегося развития, ввиду 
постоянных разработок компьютерного и программного обеспечения для практически всех сфер 
досуга и деятельности человечества. С помощью современного программного обеспечения стало 
возможным не только дистанционное управление многими производственными и 
промышленными процессами, но и оптимизация работы и отчетности предприятий работающих в 

обучающей, юридической или административной сфере. Посредством компьютерных программ 
возможным стало архивирование подобных юридических бумаг, перевод сведений в 
электронный вид и хранение поистине огромных по размерам данных на жестких дисках 
оборудования. IT и юриспруденция разрабатывают большой спектр специального 
инновационного обеспечения, которое имеет удобный интерфейс и хорошую функциональность. 
IT и юриспруденция позволяют оптимизировать собственный труд ввиду оперативности и 
качественной работы компьютерных программ. Следует также отметить, что в обязанности 
программиста поможет и входит написание управленческих продуктов, используемых для 

контроля и составления отчетности предприятия.Применение IT в сфере юриспруденции – это 
возможность значительно эффективнее работать с огромными объемами информации и ускорить 
определенные процессы. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Құқықтану, кез-келген басқа қызмет саласы сияқты, 
ақпараттық технологияларды талдау саласындағы кәсіпқой мамандарды, олардың  күнделікті 
кәсіптік мәселелерді шешу үшін ақпараты қолдануды, ақпараттық технологияларды заңи тұрғыда  
құруға, ұйымдарға сауалнама жүргізуге, пайдаланушылардың ақпараттық қажеттіліктерін 
анықтауға бағытталған.  Ақпараттық жүйеге қойылатын талаптарды ескере отырып, құқықтану 
саласындағы ақпараттық технологияларды қолданбалы және ақпараттық процестерді қайта қарауға 

қатысады. / Одной из важнейших задач РФ является формирование информационного общества – 
общества, в котором процессы сбора, обработки, анализа, передачи информации, т.е. 
информационные и коммуникационные технологии, занимают основное место в различных сферах 
человеческой деятельности, в том числе юриспруденций. 
Пререквизиттер /Пререквизиты Ақпараттық-комуникациялық технологиялар // 
Информационно-коммуникационные технологии 
Постреквизиттер / Постреквизиты  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

10ТК/КВ 6 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Халықаралық жария құқығы»/ 

«Международное публичное право» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: курстың мақсаты халықаралық 
сипаттағы жеке қатынастарды зерттеу болып табылады. Дербес сала ретінде халықаралық жеке 
құқықтық қатынастарды реттеу жөнінде білім беру курстың міндетін құрайды. Халықаралық жеке 
құқықты ҚР дербес құқық саласы ретінде қарастыру, халықаралық сипаттағы жеке құқықтық 
қатынастарды реттейтін қазақстандық заңнамалар мен халықаралық шарттар жөнінде мағлұмат 
беру, қазақстандық заңнаманың коллизиялық нормаларын түсіндіру мен қолдануды білімгерлерге 

үйрету пәннің міндеті болып табылады //  Цель дисциплины  -  усвоение студентами значения норм 
международного права, регулирующих межгосударственные, международные отношения, усвоение 
теории международного права и приобретение студентами навыков применения норм 
международного права. Задачи дисциплины  - ознакомление с источниками  права, 
концептуальными проблемами международного права, усвоение важнейших международных 
соглашений, конвенций и договоров; - оказание помощи студентам в приобретении умений и 
навыков анализа международно-правовых отношений, поиска общего и особенного в них 
Білуі тиіс/Знать:Халықаралық бұқаралық құқық сыртқы қатынастар жүйесінің негізін қалаушы 
саласы екендігі туралы; -  Халықаралық бұқаралық құқық -құқықтық институттар және қазіргі 

кезендегі мемлекеттік-құқықтық тәжірибесіндегі жүзеге асырылатын реттеу әдістері туралы; - 
Халықаралық бұқаралық құқық   жалпы мазмұны, мәні, қағидалар және функциялары туралы;.  //  
историю и диалектику развития международно-правовых отношений, особенности заключения 
международного договора; виды юридической ответственности за нарушение норм 
международного права 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь:Халықаралық бұқаралық құқық ғылымының негізгі түсініктері 
мен дәрежелерін; - Халықаралық бұқаралық құқықтың құрылым негіздерінің негізгі қағидаларын 
және элементтерін //  использовать знание международного права и норм международного права с 

целью решения международно-правовых практических аспектов дел в будущей служебно-
юридической деятельности в Казахстане и за его пределами 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки:халықаралық шарттарды қолдану, оған бағыну, 
халықаралық іс жүргізу ерекшеліктерін оқып игеруге қолдана білуіңіз қажет . Жеке және заңды 
тұлғалардың, мемлекетік органдар мен лауазымды тұлғалардың халықаралық-құқықтық мәртебесін 
анықтап, олардың заң жүзіндегі рөлін ұғындыру; халықаралық іс жүргізудің сатылары мен олардың 
ерекшеліктерімен таныстыру; //  с системой международно-правовых отношений, ее принципах, 
задачах и структуре; перспективами совершенствования международно-правовых отношений 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: Халықаралық бұқаралық құқық - бұл мемлекеттер 
арасындағы келісімнің нәтижесінде туындаған және халықаралық қатынасқа қатысушылардың 
арасындағы қатынастарды реттейтін заң нормалары мен қағидаларды игеру //Способность 



применять знания на практике, развивать ораторские способности, коммуникабельность и 
коммуникационные навыки, максимальная адаптивность, иметь исследовательские навыки, 

способность адаптироваться к новым ситуациям, способность учиться порождать новые идеи 
(креативность), лидерство. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:  Халықаралық жария құқық — 
бұл құқық субъектілерінің еріктерін үйлестіру жолымен жасалатын, әрі заңдық тұрғыдан міндетті 
деп танылатын және қажетті жағдайларда мәжбүрлеу жолымен қамтамасыз етілетін заң 
нормаларының жүйесі және мемлекеттер арасындағы әр түрлі саяси, экономикалық және өзге де 
қатынастарды, сондай-ақ халықаралық қатынастарға қатысушы басқа да құрылымдарды реттейтін 
құқықтың бір бөлімі. Халықаралық жария құқық негізінен мемлекетаралық қатынастарды реттейді/ 

Междунаро́дное публи́чное пра́во — особая правовая система, регулирующая отношения 
между государствами, созданными ими международными организациями и некоторыми 
другими субъектами международного общения. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:  Курс құқық субъектілерінің еріктерін үйлестіру 
жолымен жасалатын, әрі заңдық тұрғыдан міндетті деп танылатын және қажетті жағдайларда 
мәжбүрлеу жолымен қамтамасыз етілетін заң нормаларының жүйесі және мемлекеттер арасындағы 
әр түрлі саяси, экономикалық және өзге де қатынастарды, сондай-ақ халықаралық 
қатынастарға қатысушы басқа да құрылымдарды реттейтін құқықтың бір бөлімі./ Междунаро́дное 

публичное право — особая правовая система, регулирующая отношения между государствами, 
созданными ими международными организациями и некоторыми другими субъектами 
международного общения. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР Азаматтық құқығы (жалпы бөлім),  ҚР Конституциялық 
құқығы //  Гражданское  право РК (общая часть), конституционное право РК  
Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Дипломатиялық құқық» / «Дипломатическое 

право» 

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Басты мақсат ретінде халықаралық 
ынтымақтастықты ұлғайту үшін Халықаралық құқық мамандығында оқитың студенттер ҚР 
Сыртқы істер министрлігінің қызметін, мемлекеттің әлемдік қауымдастықта өзінің ұстанымдарын 
бекіту нысандарын,ұлттық қауіпсіздікті етуін,сырқы экономиқалық шешімдердің ақпараттық 
аналитиқалық жүйесін меңгеруі тиіс.  Тәуелсіз және егеменді мемлекеттің басты көрсеткіштер бірі 
болып мақсаты ұлттық мүддені қорғау, халықаралық ынтымақтастықты ұлғайту және жаңа 
серіктестерді табу мақсатында деобес сыртқы саясатты қалыптастыру табылады.    
При разработке данного курса учитывалось, в первую очередь, специфика общетеоретической и 

практической подготовке студентов. В центр внимания ставятся актуальные проблемы общего 
международного права, служащие основной деятельности дипломатической и консульской 
службы. 
Білуі тиіс/Знать: қазіргі нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес консулдық сұрақтар бойынша 
құжаттарды рәсімдеуді біліу,дипломатиялық және консулдық құқық саласыңдағы негізгі 
халықаралық актілерін пайдалану;төтенше жағдайларда мемлекет мүдделерін қорғау мақсатында 
консулдық-құқықтық қорғаныс әдістерін тиімді пайдалануды үйренді // По окончании изучения 
курса  студенты ознакомятся с основными международными актами в области дипломатического и 

консульского права,  рассмотрят  важнейшие стороны деятельности дипломатических и 
консульских учреждений РК; смогут провести сравнительный анализ функционирования 
иностранных представительств различного уровня в Казахстане. 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: тәжірибелік жұмыстар жасай отырып танымдық қабілетті дамыту; 
/ - уметь   ориентроваться  в сложных ситуациях, возникающих на  практике. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: : қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық 
нормаларының  маңызын, құқықтық қорғаудың  нысанасының басымдылығын құқық 
нормаларының   оларды тәжірибеде қолданумен  тығыз байланыстылығын түсінуі; / - иметь 

навыки приобретение навыков  работы  с законодательством; 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға 
сәйкесдұрыс қолдануды үйрету болып табылады./ - быть компетентным в теоретических 
положений в области   законодательства РК; 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Дипломатиялық құқық-сыртқы 
қатынастар құқығының салаларының бірі. Сыртқы қатынастар мемлекеттік органдарының 
мәртебесі мен функцияларын реттейтін нормалар жиынтығы. Дипломатиялық құқық 
мемлекеттердің дипломатиялық өкілдіктерінің құқықтық жағдайы мен қызметін 
реттейді./Дипломатическое право — одна из подотраслей права внешних сношений, является 

одной из основных отраслей международного права, представляющей собой совокупность норм, 
регламентирующих статус и функции государственных органов внешних сношений. 
Дипломатическое право регулирует правовое положение и деятельность дипломатических 
представительств государств. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Дипломатиялық құқық – халықаралық құқық 
субъектілерінің арасында, олардың сыртқы байланыс органдарымен орнатылатын және қамтамасыз 
етілетін, ресми байланыстар мен қатынастарды реттейтін қағидаттар мен ережелерді қамтитын 
халықаралық жария құқықтың бөлімі./ Дипломатическое право - это раздел международного 

публичного права, который содержит принципы и правила, регулирующие официальные связи и 
отношения между субъектами международного права, установленные и поддерживаемые их 
иностранными органами. 
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Пререквизиттер /Пререквизиты ҚР Азаматтық құқық (ерекше бөлім), ҚР Қаржы құқығы // 

Гражданское право РК (особенная часть), Финансовое право РК 

Постреквизиттер Халықаралық жеке құқық // Международное частное право 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Халықаралық жария құқығы»/ 

«Международное публичное право» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: курстың мақсаты халықаралық 
сипаттағы жеке қатынастарды зерттеу болып табылады. Дербес сала ретінде халықаралық жеке 
құқықтық қатынастарды реттеу жөнінде білім беру курстың міндетін құрайды. Халықаралық жеке 
құқықты РФ дербес құқық саласы ретінде қарастыру, халықаралық сипаттағы жеке құқықтық 

қатынастарды реттейтін ресейлік заңнамалар мен халықаралық шарттар жөнінде мағлұмат беру, 
ресейлік заңнаманың коллизиялық нормаларын түсіндіру мен қолдануды білімгерлерге үйрету 
пәннің міндеті болып табылады //  Цель дисциплины  -  усвоение студентами значения норм 
международного права, регулирующих межгосударственные, международные отношения, усвоение 
теории международного права и приобретение студентами навыков применения норм 
международного права. Задачи дисциплины  - ознакомление с источниками  права, 
концептуальными проблемами международного права, усвоение важнейших международных 
соглашений, конвенций и договоров; - оказание помощи студентам в приобретении умений и 
навыков анализа международно-правовых отношений, поиска общего и особенного в них 

Білуі тиіс/Знать:Халықаралық бұқаралық құқық сыртқы қатынастар жүйесінің негізін қалаушы 
саласы екендігі туралы; -  Халықаралық бұқаралық құқық -құқықтық институттар және қазіргі 
кезендегі мемлекеттік-құқықтық тәжірибесіндегі жүзеге асырылатын реттеу әдістері туралы; - 
Халықаралық бұқаралық құқық   жалпы мазмұны, мәні, қағидалар және функциялары туралы;.  //  
историю и диалектику развития международно-правовых отношений, особенности заключения 
международного договора; виды юридической ответственности за нарушение норм 
международного права 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: Халықаралық бұқаралық құқық ғылымының негізгі түсініктері 

мен дәрежелерін; - Халықаралық бұқаралық құқықтың құрылым негіздерінің негізгі қағидаларын 
және элементтерін //  использовать знание международного права и норм международного права с 
целью решения международно-правовых практических аспектов дел в будущей служебно-
юридической деятельности в Россий и за его пределами 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: халықаралық шарттарды қолдану, оған бағыну, 
халықаралық іс жүргізу ерекшеліктерін оқып игеруге қолдана білуіңіз қажет. Жеке және заңды 
тұлғалардың, мемлекетік органдар мен лауазымды тұлғалардың халықаралық-құқықтық мәртебесін 
анықтап, олардың заң жүзіндегі рөлін ұғындыру; халықаралық іс жүргізудің сатылары мен олардың 

ерекшеліктерімен таныстыру; //  с системой международно-правовых отношений, ее принципах, 
задачах и структуре; перспективами совершенствования международно-правовых отношений. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: Халықаралық бұқаралық құқық - бұл мемлекеттер 
арасындағы келісімнің нәтижесінде туындаған және халықаралық қатынасқа қатысушылардың 
арасындағы қатынастарды реттейтін заң нормалары мен қағидаларды игеру //Способность 
применять знания на практике, развивать ораторские способности, коммуникабельность и 
коммуникационные навыки, максимальная адаптивность, иметь исследовательские навыки, 
способность адаптироваться к новым ситуациям, способность учиться порождать новые идеи 

(креативность), лидерство. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:  Халықаралық жария құқық — 
бұл құқық субъектілерінің еріктерін үйлестіру жолымен жасалатын, әрі заңдық тұрғыдан міндетті 
деп танылатын және қажетті жағдайларда мәжбүрлеу жолымен қамтамасыз етілетін заң 
нормаларының жүйесі және мемлекеттер арасындағы әр түрлі саяси, экономикалық және өзге де 
қатынастарды, сондай-ақ халықаралық қатынастарға қатысушы басқа да құрылымдарды реттейтін 
құқықтың бір бөлімі. Халықаралық жария құқық негізінен мемлекетаралық қатынастарды реттейді/ 
Междунаро́дное публичное право — особая правовая система, регулирующая отношения 
между государствами, созданными ими международными организациями и некоторыми 

другими субъектами международного общения. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:  Курс құқық субъектілерінің еріктерін үйлестіру 
жолымен жасалатын, әрі заңдық тұрғыдан міндетті деп танылатын және қажетті жағдайларда 
мәжбүрлеу жолымен қамтамасыз етілетін заң нормаларының жүйесі және мемлекеттер арасындағы 
әр түрлі саяси, экономикалық және өзге де қатынастарды, сондай-ақ халықаралық 
қатынастарға қатысушы басқа да құрылымдарды реттейтін құқықтың бір бөлімі./ Международное 
публичное право — особая правовая система, регулирующая отношения между государствами, 
созданными ими международными организациями и некоторыми другими субъектами 

международного общения. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: РФ Азаматтық құқығы (жалпы бөлім),  РФ Конституциялық 
құқығы //  Гражданское  право РФ  (общая часть), конституционное право РФ.  
Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

11ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Заң психологиясы»/ «Юридическая психология» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины:заң қызметін психологиялық 
тұрғыдан реттейтін құқықтық қайнар көздер мен нормативтік материалдарды оқып-білу, талдау, 

жасау, заң қызметін психологиялық тұрғыдан қамтамасыз етудің әр түрлі бағыттарымен 
студенттерді таныстыру; заңгердің кәсіби қызметінде  психологиялық ғылым жетістіктерін тиімді 
пайдалануды үйрету; мақсаты – құқықтану мамандығы бойынша білім алатын студенттерге заң 
психологиясы бойынша қажетті ақпарат пен ұғымдар қалыптастыру // Задачи - изучение учебного 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0


материала по данному курсу;изучение законодательных источников и нормативных материалов, 
регламентирующих психологическое обеспечение юридической деятельности;ознакомление 

студентов с различными направлениями психологического обеспечения юридической 
деятельности;привитие студентам первоначальных навыков эффективного применения достижений 
психологической науки в сфере профессиональной деятельности юриста.  Цель - дать студентам, 
обучающимся по юридической специальности, исходные знания о базовых понятиях и 
направлениях психологического обеспечения юридической деятельности. Поставленная цель 
достигается в ходе проведения лекционных и практических занятий, а также в результате 
самостоятельного изучения студентами рекомендованной преподавателем учебной литературы и 
законодательных источников. 

Білуі тиіс/Знать: психология мен құқықтың өзара әрекет ету заңдылықтарын; заң 
психологиясының негізгі теориялық ұғымдары мен категорияларын; заң қызметіінде 
психологиялық білімдердің негізін қолдану; заңгердің кәсіби қызметінде заң психологиясының 
тиімділігін арттыру // основные закономерности взаимодействия психологии и права;базовые 
теоретические понятия и категории юридической психологии;правовые основы использования 
психологических знаний в юридической деятельности;о роли юридической психологии в 
повышении эффективности профессиональной деятельности юриста. 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь:заңгердің кәсіби қызметінде заң психологиясының тиімділігін 

арттыру, заңгердің кәсіби міндеттерінің күнделікті мәселелерін шешу мақсатында тиімді 
ұсыныстар жасай алу; кәсіби заң қызметінде заң психологиясының жетістікрені  тәжірибелік 
тұрғыда қолдануды жетілдіру // ориентироваться в разработанных юридической психологией 
рекомендациях, предназначенных для повышения эффективности профессиональной деятельности 
юриста;правильно применять научно обоснованные рекомендации юридической психологии в 
решении повседневных профессиональных задач юриста;совершенствовать навыки по 
практическому применению достижений юридической психологии в сфере профессиональной 
юридической деятельности; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: заң қызметін психологиялыққамтамасыз ету дағдысы; 

құқықтық қызметін жүзеге асыру барысында қалыптасатын психологиялық анализ нәтижелерін 
тиімді пайдалану дағдысы; // базовыми навыками психологического обеспечения юридической 
деятельности; навыками психологического анализа ситуаций, возникающих в процессе 
юридической деятельности и эффективного использования результатов анализа в решении 
практических задач профессиональной деятельности юриста. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заң қызметін психологиялыққамтамасыз ету 
дағдысы; құқықтық қызметін жүзеге асыру барысында қалыптасатын психологиялық анализ 
нәтижелерін тиімді пайдалануға қабілетті; заң қызметін психологиялық қамтамасыз ету 

бағыттарын айқындауға қабілетті; заңгердің кәсіби міндеттерінің күнделікті мәселелерін шешу 
мақсатында тиімді ұсыныстар жасай алуға қабілетті //  способен использовать правовые основы 
использования психологических знаний в юридической деятельности; способен ориентироваться в 
разработанных юридической психологией рекомендациях, предназначенных для повышения 
эффективности профессиональной деятельности юриста;способен правильно применять научно 
обоснованные рекомендации юридической психологии в решении повседневных 
профессиональных задач юриста 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:   Заң психологиясы-құқық 

қорғау органдары мен басқа да заң қызметтері қызметкерлерінің жұмысына байланысты іс-
әрекеттің психологиялық ерекшеліктері, оның мәні болып табылады. Сот төрелігін іске асыру 
(қылмыстық процеске қатысушылардың мінез-құлқы), заңды және заңсыз мінез-құлық 
(қылмыскердің жеке басын қалыптастыру және қылмыстық мінез-құлықтың ерекшеліктері), құқық 
қорғау органдары мен басқа да заң қызметтері қызметкерлерінің жұмысына байланысты іс-
әрекеттің психологиялық ерекшеліктері. Бұл пәнді оқу студенттерге әр түрлі жағдайларда және кез 
келген жағдайда психологиялық көріністі еркін құруға мүмкіндік береді./Юридическая 
психология — раздел психологии, предметом которого являются психологические особенности 

деятельности, связанной с правом: отправлением правосудия (поведение участников уголовного 
процесса), правомерным и неправомерным поведением (формирование личности преступника и 
особенности преступного поведения), работой сотрудников правоохранительных органов и других 
юридических служб. Изучение данного предмета дает возможность студентам свободно составлять 
психологическую картину в разных ситуациях и при любых обстоятельствах. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Заң психологиясы өз жұмысы барысында заңгердің 
қарым-қатынасының әртүрлі түрлерін неғұрлым ұтымды құруға, қалыптасқан жағдайды тез, толық 
бағалауға, мінез-құлықтың неғұрлым ұтымды моделін таңдауға ғылыммен тұжырымдалған 
тәсілдерді қолдануға ықпал етуге бағытталған./Юридическая психология призвана способствовать 

более рациональному построению различных видов общения юриста в процессе своей работы, 
применению выработтанных наукой приемов, способов для быстрой, полной оценки сложившейся 
ситуации, выбору наиболее рациональной модели поведения.  
Пререквизиттер /Пререквизиты:  Психология, педагогика, саясаттану // психология, педагогика, 
политология 
Постреквизиттер / Постреквизиты:дипломалды практика / преддипломная практика 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Басқару  психологиясы»/ «Управление 

психологии» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: психологиялық құбылыстарды 
анықтап, оларды жүйеге келтіру, заңдылықтарын ашып,олардың арасындағы байланыс себептерін 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B


тәжірибелік қорытындылар мен ұсыныстарды жасауды анықтау. Сонымен қатар, психология 
ғылым ретінде, басқару жүйесінің жұмыс сапасын тиімді етіп көтеру мақсатында басқарушылық 

іс-әрекеттің ерекшеліктері мен психологиялық шарттарын талдайды.Выявлять и 
систематизировать психологические явления, раскрыть закономерности, выявлять причины связи 
между ними,составлять практические выводы и рекомендации. Кроме того, психология как наука, 
анализирует особенности и психологические условия управленческой деятельности в целях 
эффективного повышения качества работы системы управления. 
Білуі тиіс/Знать:психология мен құқықтың өзара әрекет ету заңдылықтарын; заң 
психологиясының негізгі теориялық ұғымдары мен категорияларын; заң қызметінде 
психологиялық білімдердің негізін қолдану; заңгердің кәсіби қызметінде басқару 

психологиясының тиімділігін арттыру // основные закономерности взаимодействия психологии и 
права;базовые теоретические понятия и категории управление психологии;правовые основы 
использования психологических знаний в юридической деятельности;о роли юридической 
психологии в повышении эффективности профессиональной деятельности юриста. 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь:басқару психологиясының тиімділігін арттыру,күнделікті 
мәселелерді шешу мақсатында тиімді ұсыныстар жасай алу; басқару психологиясының 
жетістіктерін  тәжірибелік тұрғыда қолдануды жетілдіру // ориентироваться в разработанных 
психологией рекомендациях, предназначенных для повышения эффективности профессиональной 

деятельности ;правильно применять научно обоснованные рекомендацииуправление психологии в 
решении повседневных профессиональных задач ;совершенствовать навыки по практическому 
применению достижений психологии в сфере профессиональной деятельности; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: басқаруды психологиялыққамтамасыз ету дағдысы; 
құқықтық қызметін жүзеге асыру барысында қалыптасатын психологиялық анализ нәтижелерін 
тиімді пайдалану дағдысы; // базовыми навыками психологического обеспечения деятельности; 
навыками психологического анализа ситуаций, возникающих в процессе деятельности и 
эффективного использования результатов анализа в решении практических задач 
профессиональной деятельности юриста. 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: басқаруды психологиялыққамтамасыз ету 
дағдысы; құқықтық қызметін жүзеге асыру барысында қалыптасатын психологиялық анализ 
нәтижелерін тиімді пайдалануға қабілетті; басқаруды психологиялық қамтамасыз ету бағыттарын 
айқындауға қабілетті //  способен использовать основы использования психологических знаний в 
деятельности; способен ориентироваться в разработанных управление психологией рекомендациях. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Басқару психологиясы -
 өндірістердегі, корпорациялардағы, фирмалардағы, т.с.с. іс-әрекетті басқарудың жалпы 
психологиялық жақтарын арнайы зерттейтін әрі модельдейтін сала. Басқару психологиясы іс-

әрекетті арнайы басқарудың және психологиялық жағдайдың талдамалы модельдерін және 
еңбектің сапасын көтеруге бағытталған. Басқару психологиясы — басқару жүйелеріндегі (мемлекет 
басқару, ұйым, мекеме, топ, ұжым және т.б.) адамдардың қатынастарына байланысты мәселелерді 
зерттейтін және білімдерді жинақтайтын қолданбалы психологияның саласы./Психология 
управления — раздел психологии, изучающий психологические закономерности управленческой 
деятельности. Основная задача психологии управления — анализ психологических условий и 
особенностей управленческой деятельности с целью повышения эффективности и качества работы 
в системе управления.  

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Басқару психологиясы әлеуметтік психологияның 
қазіргі кездегі негізгі тарауларының бірі, ол әртүрлі әлеуметтік  құрылымдардағы адамдардың бір-
бірімен қарым-қатынас мәселесін зерттейді. Әлеуметтік басқарудың басқа түрлерден 
айырмашылығы оның басты компонентті болып әртүрлі ұйымдардың мүшесі ретінде адамдар, 
немесе ұйымдастыру бөлімшелері тұтастай қатысады./Психология управления является одним из 
ключевых разделов социальной психологии, исследуя отношения между людьми в различных 
социальных структурах.  В отличие от других типов социального управления, его ключевым 
компонентом являются люди или организационные единицы как члены различных организаций. 

Пререквизиттер /Пререквизиты:  Психология, педагогика, саясаттану // психология, педагогика, 
политология 
Постреквизиттер / Постреквизиты:дипломалды практика / преддипломная практика 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Заң психологиясы»/ «Юридическая психология» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: заң қызметін психологиялық 
тұрғыдан реттейтін құқықтық қайнар көздер мен нормативтік материалдарды оқып-білу, талдау, 
жасау, заң қызметін психологиялық тұрғыдан қамтамасыз етудің әр түрлі бағыттарымен 
студенттерді таныстыру; заңгердің кәсіби қызметінде  психологиялық ғылым жетістіктерін тиімді 

пайдалануды үйрету; мақсаты – құқықтану мамандығы бойынша білім алатын студенттерге заң 
психологиясы бойынша қажетті ақпарат пен ұғымдар қалыптастыру // Задачи - изучение учебного 
материала по данному курсу; изучение законодательных источников и нормативных материалов, 
регламентирующих психологическое обеспечение юридической деятельности; ознакомление 
студентов с различными направлениями психологического обеспечения юридической 
деятельности; привитие студентам первоначальных навыков эффективного применения 
достижений психологической науки в сфере профессиональной деятельности юриста.  Цель - дать 
студентам, обучающимся по юридической специальности, исходные знания о базовых понятиях и 

направлениях психологического обеспечения юридической деятельности. Поставленная цель 
достигается в ходе проведения лекционных и практических занятий, а также в результате 
самостоятельного изучения студентами рекомендованной преподавателем учебной литературы и 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%96%D1%81
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


законодательных источников РФ. 
Білуі тиіс/Знать: психология мен құқықтың өзара әрекет ету заңдылықтарын; заң 

психологиясының негізгі теориялық ұғымдары мен категорияларын; заң қызметінде 
психологиялық білімдердің негізін қолдану; заңгердің кәсіби қызметінде заң психологиясының 
тиімділігін арттыру // основные закономерности взаимодействия психологии и права; базовые 
теоретические понятия и категории юридической психологии; правовые основы использования 
психологических знаний в юридической деятельности; о роли юридической психологии в 
повышении эффективности профессиональной деятельности юриста. 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: заңгердің кәсіби қызметінде заң психологиясының тиімділігін 
арттыру, заңгердің кәсіби міндеттерінің күнделікті мәселелерін шешу мақсатында тиімді 

ұсыныстар жасай алу; кәсіби заң қызметінде заң психологиясының жетістіктерін  тәжірибелік 
тұрғыда қолдануды жетілдіру // ориентироваться в разработанных юридической психологией 
рекомендациях, предназначенных для повышения эффективности профессиональной деятельности 
юриста; правильно применять научно обоснованные рекомендации юридической психологии в 
решении повседневных профессиональных задач юриста; совершенствовать навыки по 
практическому применению достижений юридической психологии в сфере профессиональной 
юридической деятельности; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: заң қызметін психологиялық қамтамасыз ету 

дағдысы; құқықтық қызметін жүзеге асыру барысында қалыптасатын психологиялық анализ 
нәтижелерін тиімді пайдалану дағдысы; // базовыми навыками психологического обеспечения 
юридической деятельности; навыками психологического анализа ситуаций, возникающих в 
процессе юридической деятельности и эффективного использования результатов анализа в 
решении практических задач профессиональной деятельности юриста. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заң қызметін психологиялық қамтамасыз ету 
дағдысы; құқықтық қызметін жүзеге асыру барысында қалыптасатын психологиялық анализ 
нәтижелерін тиімді пайдалануға қабілетті; заң қызметін психологиялық қамтамасыз ету 
бағыттарын айқындауға қабілетті; заңгердің кәсіби міндеттерінің күнделікті мәселелерін шешу 

мақсатында тиімді ұсыныстар жасай алуға қабілетті //  способен использовать правовые основы 
использования психологических знаний в юридической деятельности; способен ориентироваться в 
разработанных юридической психологией рекомендациях, предназначенных для повышения 
эффективности профессиональной деятельности юриста; способен правильно применять научно 
обоснованные рекомендации юридической психологии в решении повседневных 
профессиональных задач юриста РФ. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:   Заң психологиясы-РФ құқық 
қорғау органдары мен басқа да заң қызметтері қызметкерлерінің жұмысына байланысты іс-

әрекеттің психологиялық ерекшеліктері, оның мәні болып табылады. Сот төрелігін іске асыру 
(қылмыстық процеске қатысушылардың мінез-құлқы), заңды және заңсыз мінез-құлық 
(қылмыскердің жеке басын қалыптастыру және қылмыстық мінез-құлықтың ерекшеліктері), құқық 
қорғау органдары мен басқа да заң қызметтері қызметкерлерінің жұмысына байланысты іс-
әрекеттің психологиялық ерекшеліктері. Бұл пәнді оқу студенттерге әр түрлі жағдайларда және кез 
келген жағдайда психологиялық көріністі еркін құруға мүмкіндік береді./Юридическая 
психология — раздел психологии, предметом которого являются психологические особенности 
деятельности, связанной с правом: отправлением правосудия (поведение участников уголовного 

процесса), правомерным и неправомерным поведением (формирование личности преступника и 
особенности преступного поведения), работой сотрудников правоохранительных органов РФ и 
других юридических служб. Изучение данного предмета дает возможность студентам свободно 
составлять психологическую картину в разных ситуациях и при любых обстоятельствах. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Заң психологиясы өз жұмысы барысында заңгердің 
қарым-қатынасының әртүрлі түрлерін неғұрлым ұтымды құруға, қалыптасқан жағдайды тез, толық 
бағалауға, мінез-құлықтың неғұрлым ұтымды моделін таңдауға ғылыммен тұжырымдалған 
тәсілдерді қолдануға ықпал етуге бағытталған./Юридическая психология призвана способствовать 

более рациональному построению различных видов общения юриста в процессе своей работы, 
применению выработтанных наукой приемов, способов для быстрой, полной оценки сложившейся 
ситуации, выбору наиболее рациональной модели поведения.  
Пререквизиттер /Пререквизиты:  Психология, педагогика, саясаттану // психология, педагогика, 
политология 
Постреквизиттер / Постреквизиты:дипломалды практика / преддипломная практика 

12ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Риторика» /«Риторика» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: студенттерді риторика ғылымының 

дамуымен және тарихымен таныстыру. Сөйлемдерді құрастыруға және сендіру тәсіліне үйрету. 
риторика пәнінің тарихымен таныстыру; риториканың заңдылығымен, қағидаларымен таныстыру, 
аудиторияны басқара білуі және ораторлық шеберлікті дамыту //направлена на обучение 
составлению, подготовке и произнесению судебной речи, а также управлению вниманием судебной 
аудитории. Для реализации указанной цели необходимо решение следующих задач:  формировать 
общее представление об истории развития, теории и практических методах судебной риторики;  
обучить рациональному речевому поведению, способствующемуубедительности речи и 
повышению её эффективности в различных аспектах языка права;  актуализировать внимание на 

возможности применения  приобретённых знаний в своей профессиональной деятельности;  
способствовать овладению в определённом объёме конкретными риторическими приёмами;  
формировать знания, умения и навыки по составлению и совершенствованию судебных речей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B


различных жанров;  совершенствовать навыки выступления перед публикой вситуациях, связанных 
с профессиональной деятельностью, например, в суде, арбитраже и других компетентных органах;  

развивать умения по составлению юридических документов 
Білуі тиіс/Знать: білімгерлерге риториканың маңызын, риторика  қатынастарын құқықтық 
реттелу ерекшеліктерін, риторика объектілерінің құқықтық режимін және олардың құқықтық 
қорғалу мәселелерін теориялық зерттеу түсініктерді қалыптастырды. //характеристики судебной 
речи, систему доказательств в риторике; - композицию судебных речей всех жанров; - теорию 
изобразительно-выразительных элементов речи; -теорию функциональных стилей; - логические и 
этико-психологические основы судебной речи; - жанры судебных речей (обвинительная речь, 
защитительная речь, реплика, напутственное слово, ходатайство, прения. 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: алуан түрлі жанрдағы сотта сөз сөйлеуге (айыптау сөзі, қорғау 
сөзі, сот төрағасының репликалары) үйрету, аудиторияның психологиялық және әлеуметтік  
белгілерін талдау; лексикографиялық, басылымдық, көркем, кәсіби және өзге басылымдармен 
ж.мыс істеу, тәжірибелік жұмыстар жасай отырып танымдық қабілетті дамыту; // - составлять 
судебные речи различных жанров (обвинительная речь, защитительная речь, реплики со стороны 
защиты, реплики со стороны обвинения, напутственное слово председательствующего в судебном 
заседании); - произносить судебные речи; - анализировать психологические и социальные черты 
аудитории, перед которой необходимо выступать; - подбирать необходимые средства речевой 

выразительности; - работать с лексикографическими, периодическими, художественными, 
научными, профессиональными и другими изданиями. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: риторика курсын  студенттерді қоғамдық қатнастарды   
реттейтін құқық  нормаларының  маңызын ,    құқықтық  қорғаудың  нысанасының   
басымдылығын  құқық  нормаларының   оларды тәжірибеде қолданумен  тығыз байланыстылығын    
түсінуі; / - процессом доказывания в состязательном судебном процессе; - методами подготовки к 
публичному выступлению или судебным прениям; - способами привлечения и удержания 
внимания аудитории; - приёмами владения голосом и дыханием; - навыками дифференциации 
функциональных стилей речи; - методами и методиками составления текстов юридической и иной 

направленности; - навыками публичного выступления с тщательно продуманной и доступной 
системой аргументации; - умениями строить свою логическую и монологическую речь, 
руководствуясь правилами эффективного делового общения. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: риторика  заңнамасының нормаларын тәжірибеде 
заңға сәйкес дұрыс қолдануды үйрету болып табылады, білімгерлерге  тәжірибеде және  заң 
жобасының тұжырымдамасы мен  мәні; әділдік және оның қағидаттарын қолдану 
процедураларымен таныстыру. // - произносить судебные речи; - анализировать психологические и 
социальные черты аудитории, перед которой необходимо выступать; - подбирать необходимые 

средства речевой выразительности; - работать с лексикографическими, периодическими, 
художественными, научными, профессиональными и другими изданиями 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:  Риторика – ежелгі өнердің бір 
түрі. Ол б.э. бұрын V ғасырда қоғамның практикалық қажеттілігіне орай пайда болған. Бұл қоғамда 
практикалық сұрақтар Халық мәжілісінде шешілген, жария түрінде көптеген халық алдында сот 
жүргізілген. Риторика әрбір адамға қажет болған. Оның негізін қалаған Платон мен Аристотель 
болған; олардың алдыңғы жол салушылары, риторикадан алғашқы еңбек жасаушылар: Лисий, 
Георгий. Сол кезеңдегі ең атақты шешендері - Демосфен, Сократ, Перикл болды./ Изучение такой 

дисциплины, как «Риторика» дает возможность овладеть ораторским искусством, что очень 
необходимо в юридической сфере. Риторика – это разновидность древнего искусства, которая 
возникла в V веке в связи с практическими потребностями общества. В данном обществе 
практические вопросы были решены в народном заседании, в публичной форме были вынесены 
многочисленные судебные решения. Риторика нужна каждому человеку. Его основателем был 
Платон и Аристотель; их предшественниками, первооткрывателями риторики: Лисий, Георгий. 
Наиболее известными чеченцами того периода были Демосфен, Сократ, Перикл. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Риторика - ойдың сөзге қатынасын зерттейтін пән, 

оның басты ерекшелігі ол нақты тіл жүйесінен алыстап, сөзді айтушы мен сөзді тыңдаушы - 
ритордың тілді тұлғаның кұрылымына көңіл қояды./ Риторика - это дисциплина, которая изучает 
отношение мысли к речи, главная особенность которой заключается в том, что она отходит от 
конкретной языковой системы и фокусируется на структуре языковой личности говорящего и 
слушателя. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституциялық құқығы, 
ҚР Азаматтық құқығы // Теория государства и права РК, конституционное право РК, гражданское  
право РК 

Постреквизиттер / Постреквизиты:Дипломалды практика / Преддипломная практика 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Юрислингвистика» / «Юрислингвистика» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Сөйлемдерді құрастыруға және 
сендіру тәсіліне үйрету. риторика пәнінің тарихымен таныстыру; риториканың заңдылығымен, 
қағидаларымен таныстыру, аудиторияны басқара білуі және ораторлық шеберлікті 
дамыту.Обучение способу конструирования и убеждения предложений. ознакомить с историей 
дисциплины риторика; ознакомить с закономерностями, принципами риторики, уметь управлять 
аудиторией и развивать ораторское мастерство 

Білуі тиіс/Знать:Сөйлемдерді құрастыруға және сендіру тәсіліне үйрету. риториканың тарихымен 
таныстыру; риториканың заңдылығымен, қағидаларымен таныстыру, аудиторияны басқара білуі 
және шешендік шеберлікті дамыту//Обучение способу конструирования и убеждения предложений. 



ознакомление с историей риторики; ознакомление с закономерностями, принципами риторики, 
умение управлять аудиторией и развитие ораторского мастерства 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь:: алуан түрлі жанрдағы сотта сөз сөйлеуге (айыптау сөзі, қорғау 
сөзі, сот төрағасының репликалары) үйрету, аудиторияның психологиялық және әлеуметтік  
белгілерін талдау; лексикографиялық, басылымдық, көркем, кәсіби және өзге басылымдармен 
ж.мыс істеу, тәжірибелік жұмыстар жасай отырып танымдық қабілетті дамыту; // - составлять 
судебные речи различных жанров (обвинительная речь, защитительная речь, реплики со стороны 
защиты, реплики со стороны обвинения, напутственное слово председательствующего в судебном 
заседании); - произносить судебные речи; - анализировать психологические и социальные черты 
аудитории, перед которой необходимо выступать; - подбирать необходимые средства речевой 

выразительности; - работать с лексикографическими, периодическими, художественными, 
научными, профессиональными и другими изданиями. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық  
нормаларының маңызын, құқықтық  қорғаудың  нысанасының басымдылығын  құқық  
нормаларының оларды тәжірибеде қолданумен тығыз байланыстылығын түсінуі; / - иметь навыки 

приобретение навыков  работы с законодательством; 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға 
сәйкесдұрыс қолдануды үйрету болып табылады./ - быть компетентным в теоретических 

положений в области   законодательства РК; 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:   Юрислингвистика-тілдің 
заңдық аспектісі бұл «өздері» құқық элементтерінен тұратын табиғи тілдік көріністер, олардың 
әрқайсысында заңдандырудың белгілі бір потенциалын көруге болады.Табиғи тілдің заңдылық 
көріністері. / Юрислингвистика –эта юридический аспект языка - это, те естественные языковые 
проявления, которые "сами в себе" содержат элементы права, в каждом из которых можно увидеть 
определенные потенции юридизации. Говоря о юридизированных проявлениях естественного 
языка, мы, прежде всего, имеем в виду языковые нормы, как стихийные, так и особенно - 
кодифицированные. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Құқықтық лингвистика  - лингвистиканың жаңа 
саласы. Ол тіл мен заңның тоғысында орналасқан және сол себепті пәнаралық болып табылады. Тіл 
мен заңның өзара қатынасы туралы мәселелерді заңгерлер де, лингвистер де ұзақ уақыттан бері 
шешіп келе жатқанын атап өткен жөн. Ежелгі Римнің заңгерлері «заң мүмкін және анықталуы 
керек» деген ережені тұжырымдай отырып, онда юрислингистика шешілетін міндеттерді, атап 
айтқанда, заңды мәтінді дәл және сол уақытта түсінікті ету үшін шақырылған./Юридическая 
лингвистика или юрислингвистика – это довольно новая область языкознания. Она лежит на стыке 
языка и права и тем самым носит междисциплинарный характер. Хотя нельзя не отметить, что 

вопросами взаимосвязи языка и права занимаются уже давно и юристы, и лингвисты. Юристы 
Древнего Рима, сформулировав положение о том, что «право может и должно быть 
определенным», отразили в нем ту задачу, которую и призвана решать юрислингвистика, а именно, 
сделать юридический текст точным по своему содержанию и одновременно понятным. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР Конституциялық құқығы, Мемлекет және құқық теориясы //  
Конституционное право РК,  Теория государства и права  
Постреквизиттер / Постреквизиты: ҚР Қылмыстық құқық, ҚР Қылмыстық іс жүргізу Уголовное 
и уголовно-процессуальное право РК 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Риторика» /«Риторика» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: студенттерді риторика ғылымының 
дамуымен және тарихымен таныстыру. Сөйлемдерді құрастыруға және сендіру тәсіліне үйрету,  
риторика пәнінің тарихымен таныстыру; риториканың заңдылығымен, қағидаларымен таныстыру, 
аудиторияны басқара білуі және ораторлық шеберлікті дамыту //направлена на обучение 
составлению, подготовке и произношению судебной речи, а также управлению вниманием 
судебной аудитории. Для реализации указанной цели необходимо решение следующих задач:  
формировать общее представление об истории развития, теории и практических методах судебной 

риторики;  обучить рациональному речевому поведению, способствующему убедительности речи и 
повышению её эффективности в различных аспектах языка права;  актуализировать внимание на 
возможности применения  приобретённых знаний в своей профессиональной деятельности;  
способствовать овладению в определённом объёме конкретными риторическими приёмами;  
формировать знания, умения и навыки по составлению и совершенствованию судебных речей 
различных жанров;  совершенствовать навыки выступления перед публикой в ситуациях, 
связанных с профессиональной деятельностью, например, в суде, арбитраже и других 
компетентных органах РФ;  развивать умения по составлению юридических документов. 

Білуі тиіс/Знать: білімгерлерге риториканың маңызын, риторика  қатынастарын құқықтық 
реттелу ерекшеліктерін, риторика объектілерінің құқықтық режимін және олардың құқықтық 
қорғалу мәселелерін теориялық зерттеу түсініктерді қалыптастырды. //характеристики судебной 
речи, систему доказательств в риторике; - композицию судебных речей всех жанров; - теорию 
изобразительно-выразительных элементов речи; -теорию функциональных стилей; - логические и 
этико-психологические основы судебной речи; - жанры судебных речей (обвинительная речь, 
защитительная речь, реплика, напутственное слово, ходатайство, прения. 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: алуан түрлі жанрдағы сотта сөз сөйлеуге (айыптау сөзі, қорғау 

сөзі, сот төрағасының репликалары) үйрету, аудиторияның психологиялық және әлеуметтік  
белгілерін талдау; лексикографиялық, басылымдық, көркем, кәсіби және өзге басылымдармен 
ж.мыс істеу, тәжірибелік жұмыстар жасай отырып танымдық қабілетті дамыту; // - составлять 



судебные речи различных жанров (обвинительная речь, защитительная речь, реплики со стороны 
защиты, реплики со стороны обвинения, напутственное слово председательствующего в судебном 

заседании); - произносить судебные речи; - анализировать психологические и социальные черты 
аудитории, перед которой необходимо выступать; - подбирать необходимые средства речевой 
выразительности; - работать с лексикографическими, периодическими, художественными, 
научными, профессиональными и другими изданиями. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: риторика курсын  студенттерді қоғамдық қатнастарды   
реттейтін құқық  нормаларының  маңызын ,    құқықтық  қорғаудың  нысанасының   
басымдылығын  құқық  нормаларының   оларды тәжірибеде қолданумен  тығыз байланыстылығын    
түсінуі; / - процессом доказывания в состязательном судебном процессе; - методами подготовки к 

публичному выступлению или судебным прениям; - способами привлечения и удержания 
внимания аудитории; - приёмами владения голосом и дыханием; - навыками дифференциации 
функциональных стилей речи; - методами и методиками составления текстов юридической и иной 
направленности; - навыками публичного выступления с тщательно продуманной и доступной 
системой аргументации; - умениями строить свою логическую и монологическую речь, 
руководствуясь правилами эффективного делового общения. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: риторика  заңнамасының нормаларын тәжірибеде 
заңға сәйкес дұрыс қолдануды үйрету болып табылады, білімгерлерге  тәжірибеде және  заң 

жобасының тұжырымдамасы мен  мәні; әділдік және оның қағидаттарын қолдану 
процедураларымен таныстыру. // - произносить судебные речи; - анализировать психологические и 
социальные черты аудитории, перед которой необходимо выступать; - подбирать необходимые 
средства речевой выразительности; - работать с лексикографическими, периодическими, 
художественными, научными, профессиональными и другими изданиями 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:  Риторика – ежелгі өнердің бір 
түрі. Ол б.э. бұрын V ғасырда қоғамның практикалық қажеттілігіне орай пайда болған. Бұл қоғамда 
практикалық сұрақтар Халық мәжілісінде шешілген, жария түрінде көптеген халық алдында сот 
жүргізілген. Риторика әрбір адамға қажет болған. Оның негізін қалаған Платон мен Аристотель 

болған; олардың алдыңғы жол салушылары, риторикадан алғашқы еңбек жасаушылар: Лисий, 
Георгий. Сол кезеңдегі ең атақты шешендері - Демосфен, Сократ, Перикл болды./ Изучение такой 
дисциплины, как «Риторика» дает возможность овладеть ораторским искусством, что очень 
необходимо в юридической сфере. Риторика – это разновидность древнего искусства, которая 
возникла в V веке в связи с практическими потребностями общества. В данном обществе 
практические вопросы были решены в народном заседании, в публичной форме были вынесены 
многочисленные судебные решения. Риторика нужна каждому человеку. Его основателем был 
Платон и Аристотель; их предшественниками, первооткрывателями риторики: Лисий, Георгий. 

Наиболее известными чеченцами того периода были Демосфен, Сократ, Перикл. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Риторика - ойдың сөзге қатынасын зерттейтін пән, 
оның басты ерекшелігі ол нақты тіл жүйесінен алыстап, сөзді айтушы мен сөзді тыңдаушы - 
ритордың тілді тұлғаның кұрылымына көңіл қояды./ Риторика - это дисциплина, которая изучает 
отношение мысли к речи, главная особенность которой заключается в том, что она отходит от 
конкретной языковой системы и фокусируется на структуре языковой личности говорящего и 
слушателя. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: Мемлекет және құқық теориясы, РФ Конституциялық құқығы, 

РФ Азаматтық құқығы // Теория государства и права РФ, конституционное право РФ, гражданское  
право РФ 

Постреквизиттер / Постреквизиты:Дипломалды практика / Преддипломная практика 

13ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«ҚР жедел іздестіру қызметі» / «Оперативно-

розыскная деятельностьв РК» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Осы саладағы ғылым жедел-
іздестіру қызметінің өкілдері ғана емес, сондай-ақ тергеуші, прокурор, білімгерлерге, 
қорғаушыларға, оқытушыларға үлгі бола алады. Құқықтық мәселелерді толығымен қамтиды. 

Определенный объем знаний в этой области необходим не только оперативным сотрудникам и 
следователям, но и прокурорам, судьям, адвокатам, преподавателям и студентам. Данный курс 
будет полезно и для широкого круга читателей, интересующихся правовыми проблемами. Можно 
надеяться, что содержание курса и стиль его изложения будут способствовать повышению 
интереса к изучению сложной и практически важной темы – «Оперативно-розыскная 
деятельность», а также стимулировать более широкое освещение вопросов теории и законности 
практики. 
Білуі тиіс/Знать: Жедел-іздестіру қызметінің - адам мен азаматтардын өмірі, денсаулығы, 

бостандықтарын, күкықтарын қылмыстық іс-әрекеттерден қорғау; қоғам мен мемлекеттін 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету; қылмыстың алдын алу, оны ескерту, жасапған қылмысты ашу; - 
анықтау органдарынан, алдын ала тергеу мен соттан бас жасырып жүргендерді іздестіруге үйренді, 
после изучения данного курса студенты ознакомятся  с предметом учебного курса , с системой 
гласных и негласных мероприятий (оперативно-розыскные, организационные и управленческие), 
усвоят специальные средства и  методы осуществления  мероприятий  в целях предотвращения, 
раскрытия преступлений, розыска преступников и лиц, пропавших без вести, и решения иных 
задач, стоящих перед уполномоченными на то государственными органами. 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: тәжірибелік жұмыстар жасай отырып танымдық қабілетті дамыту; 
/ ориентироваться  в сложных ситуациях, возникающих на  практике. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық  



нормаларының маңызын, құқықтық  қорғаудың  нысанасының басымдылығын  құқық  
нормаларының оларды тәжірибеде қолданумен тығыз байланыстылығын түсінуі; / - иметь навыки 

приобретение навыков  работы с законодательством; 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға 
сәйкесдұрыс қолдануды үйрету болып табылады./ - быть компетентным в теоретических 
положений в области   законодательства РК; 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:  "Жедел-іздестіру қызметі" пәнін 
оқу кезінде қылмысты анықтау, жолын кесу немесе ашу, жасырынған және хабар-ошарсыз 
жоғалған адамдарды табу, тәркілеуге жататын мүлікті анықтау, мемлекет үшін қауіпті оқиғалар 
мен әрекеттер туралы ақпарат алу мақсатында оған жария және жасырын уәкілетті мемлекеттік 

органдар орындайтын арнайы іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу туралы жалпы түсінік /При 
изучении дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» дает общее понятие об организации 
и проведении специальных мероприятий, выполняемых гласно и негласно уполномоченными на 
это государственными органами с целью выявить, пресечь или раскрыть преступление, отыскать 
скрывающихся и пропавших без вести людей, установить имущество, подлежащее конфискации, 
добыть информацию о событиях и деяниях, опасных для государства  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:  "Жедел-іздестіру қызметі туралы" ҚР Заңымен 
уәкілеттік берілген мемлекеттік органдардың жедел бөлімшелері өз құзыреті шегінде адамның 

өмірін, денсаулығын, құқықтары мен бостандықтарын, меншікті қорғау, қоғам мен мемлекеттің 
қауіпсіздігін қылмыстық қол сұғушылықтардан қамтамасыз ету мақсатында жедел-іздестіру іс-
шараларын жүргізу жолымен жүзеге асыратын қызмет түрі болып табылады./Оперативно-
розыскная деятельность представляет собой вид деятельности, осуществляемый, гласно и негласно, 
уполномоченными на то законом РК «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативными 
подразделениями государственных органов в пределах их компетенции путем проведения 
оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод личности, 
собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР Конституциялық құқығы, Мемлекет және құқық теориясы //  

Конституционное право РК,  Теория государства и права  
Постреквизиттер / Постреквизиты: ҚР Қылмыстық құқық, ҚР Қылмыстық іс жүргізу Уголовное 
и уголовно-процессуальное право РК 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Сот дәлелдеу теориясы» /«Теория судебных 

доказательств» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины:  Дәлелдеме және дәлелдеу 
мәселелері бойынша дәлелдеу құқығының мақсаттары қылмыстық іс жүргізу құқығы 

мақсаттарының бір бөлігімен сәйкес келеді және әрбір қылмыстық іс бойынша шындыққа қол 
жеткізуді және сот әділдігін жүзеге асыруды қамтамасыз етуді көздейді. Сот ісін жүргізуде 
дәлелдермен жұмыс істеу, әділ соттың ұзақ жылдық тәжірибесі құқық қолдану қызметінде орын 
алған қайшылықтарды, сәйкессіздікті анықтайды. Дәлелдеме және дәлелдеу проблемаларының 
жиынтығы осы проблемалардың теориялық және тәжірибелік аспектілерін дербес түрде жетілдіру 
қажеттігін өмірге әкеледі//Цель права как доказывания и доказательства соответствует части 
уголовно-процессуального закона и предусматривает достижение реальности и отправление 
правосудия в каждом уголовном деле. Работая с аргументами в судебном процессе, многолетняя 

практика справедливого судебного разбирательства определяет противоречия, несоответствия в 
правоохранительной деятельности. Совокупность аргументов и доказательств указывает на 
необходимость совершенствования теоретических и практических аспектов этих проблем 
самостоятельно. 
Білуі тиіс/Знать:  сот талқылауының мәні туралы, сот шешімі немесе үкім шығарылатын белгілі 
бір құбылыстарды, мән-жайларды, фактілерді анықтаумен байланысты олардың міндеттерін, 
оларды талдай білу  және осы талдаудан туындайтын қорытындылар туралы білетін болады. //о 
самой сущности, о самом содержании судебного процесса, в самих его задачах, связанных с 
установлением определенных явлений, обстоятельств, фактов, с их анализом и вытекающими из 

этого анализа выводами, на основе которых складывается судебное решение или судебный 
приговор.   
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь:  тәжірибелік жұмыстар жасай отырып танымдық қабілетті 
дамыту; / - уметь ориентироваться  в сложных ситуациях, возникающих на  практике. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки:  Соттың әртүрлі органдарының, тергеудің және 
прокуратураның іс жүргізу әрекеттерін, осы әрекеттердің дұрыстығын тексерудің тәртібі мен 
әдістерін, атап айтқанда сот шешімдері мен үкімдерінің дұрыстығын, осы шешімдердің дұрыс 
немесе қарастырылмайтын негіздерін анықтайтын және өз міндеттерін шешудегі сот, тергеу және 

прокуратура органдарының қызметін реттейтін іс жүргізу ережелерінің қолданылуымен және 
маңыздылығымен жұмыс жасай білуі; //  работы с применением и значением процессуальных норм, 
регулирующих деятельность суда, следственных и прокурорских органов при разрешении стоящих 
перед ними задач,  которые определяют порядок процессуальных действий различных органов 
суда, следствия и прокуратуры, порядок и способы проверки правильности этих действий, в 
частности правильности судебных решений и приговоров, основания, по которым эти решения 
могут быть признаны «правильными или неправильными», могут или должны быть опротестованы, 
изменены или вовсе отменены. 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: қылмыстық-процестік  заңнамасының 
нормаларын тәжірибеде заңға сәйкес дұрыс қолдануды үйрету болып табылады. Дәлелдемелерді 
жинау, табу, бекіту іс-әрекеттерінің тәртібін меңгеру болып табылады.//к правильному 



применению норм уголовно-процессуального права в соответствии с законодательством, а именно 
в собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств с целью установления 

обстоятельств, имеющих значение для законного, обоснованного и справедливого разрешения 
дела. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Сот дәлелдеу теориясы-іске 
қатысы бар, іс жүргізу құжаттарында тіркелген нақты мәліметтерді жинақтау, бекіту, зерттеу 
(тексеру) және бағалау бойынша қылмыстық іс жүргізу зааңымен реттелген дәлелдеу 
субъектілерінің қызметі түрінде көрінеді. / Теория судебных доказательств рассматривается как 
деятельность субъектов регулируемая уголовно-процессуальным законом функций по сбору, 
исследованию (проверки) и оценке конкретных данных, зафиксированных в процессуальных 

документах, устанавливающих истину по уголовному делу.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:  Курсты оқыту қылмыстық іс жүргізу құқығының ең 
қиын бөлімдерінің бірін егжей-тегжейлі қарастыруды қажет етеді. Сот дәлелдемелерінің теориясын 
зерделей отырып, студенттер қылмыстық процестегі дәлелдемелер мен дәлелдемелермен 
байланысты мәселелер туралы тереңірек білім алады. Осы мәселелерді зерттеу Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық іс процесстік кодексінің қабылдануына және орындалуына 
байланысты ерекше өзекті болып табылады./Преподавание курса предполагает более детальное 
рассмотрение одного из самых сложных разделов уголовно-процессуального права. С изучением 

теории судебных доказательств достигается получение студентами более глубоких  знаний 
проблем, связанных с доказательствами и доказыванием в уголовном судопроизводстве. Изучение 
указанных вопросов приобретает особую актуальность в связи с принятием и введением в действие 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституциялық құқығы, 
ҚР Қылмыстық құқығы, ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы // Теория государства и права РК, 
Конституционное право РК, Уголовное право РК, Уголовно-процессуальное право РК. 
Постреквизиттер / Постреквизиты:Дипломалды практика / Преддипломная практика 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«РФ жедел іздестіру қызметі» / «Оперативно-

розыскная деятельностьв РФ» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Осы саладағы ғылым жедел-
іздестіру қызметінің өкілдері ғана емес, сондай-ақ тергеуші, прокурор, білімгерлерге, 
қорғаушыларға, оқытушыларға үлгі бола алады. Құқықтық мәселелерді толығымен 
қамтиды.//Определенный объем знаний в этой области необходим не только оперативным 
сотрудникам и следователям, но и прокурорам, судьям, адвокатам, преподавателям и студентам. 
Данный курс будет полезно и для широкого круга читателей, интересующихся правовыми 

проблемами. Можно надеяться, что содержание курса и стиль его изложения будут способствовать 
повышению интереса к изучению сложной и практически важной темы – «Оперативно-розыскная 
деятельность», а также стимулировать более широкое освещение вопросов теории и законности 
практики. 
Білуі тиіс/Знать: Жедел-іздестіру қызметінің - адам мен азаматтардын өмірі, денсаулығы, 
бостандықтарын, күкықтарын қылмыстық іс-әрекеттерден қорғау; қоғам мен мемлекеттін 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету; қылмыстың алдын алу, оны ескерту, жасапған қылмысты ашу; - 
анықтау органдарынан, алдын ала тергеу мен соттан бас жасырып жүргендерді іздестіруге үйренді, 

после изучения данного курса студенты ознакомятся  с предметом учебного курса , с системой 
гласных и негласных мероприятий (оперативно-розыскные, организационные и управленческие), 
усвоят специальные средства и  методы осуществления  мероприятий  в целях предотвращения, 
раскрытия преступлений, розыска преступников и лиц, пропавших без вести, и решения иных 
задач, стоящих перед уполномоченными на то государственными органами РФ. 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: тәжірибелік жұмыстар жасай отырып танымдық қабілетті дамыту; 
/  ориентироваться  в сложных ситуациях, возникающих на  практике. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық  
нормаларының маңызын, құқықтық  қорғаудың  нысанасының басымдылығын  құқық  

нормаларының оларды тәжірибеде қолданумен тығыз байланыстылығын түсінуі; / приобретение 
навыков  работы с законодательством РФ; 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға 
сәйкес дұрыс қолдануды үйрету болып табылады./ теоретических положений в области   
законодательства РФ; 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:  "Жедел-іздестіру қызметі" пәнін 
оқу кезінде қылмысты анықтау, жолын кесу немесе ашу, жасырынған және хабар-ошарсыз 
жоғалған адамдарды табу, тәркілеуге жататын мүлікті анықтау, мемлекет үшін қауіпті оқиғалар 

мен әрекеттер туралы ақпарат алу мақсатында оған жария және жасырын уәкілетті мемлекеттік 
органдар орындайтын арнайы іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу туралы жалпы түсінік /При 
изучении дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» дает общее понятие об организации 
и проведении специальных мероприятий, выполняемых гласно и негласно уполномоченными на 
это государственными органами с целью выявить, пресечь или раскрыть преступление, отыскать 
скрывающихся и пропавших без вести людей, установить имущество, подлежащее конфискации, 
добыть информацию о событиях и деяниях, опасных для государства.   
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:  "Жедел-іздестіру қызметі туралы" РФ Заңымен 

уәкілеттік берілген мемлекеттік органдардың жедел бөлімшелері өз құзыреті шегінде адамның 
өмірін, денсаулығын, құқықтары мен бостандықтарын, меншікті қорғау, қоғам мен мемлекеттің 
қауіпсіздігін қылмыстық қол сұғушылықтардан қамтамасыз ету мақсатында жедел-іздестіру іс-



шараларын жүргізу жолымен жүзеге асыратын қызмет түрі болып табылады./Оперативно-
розыскная деятельность представляет собой вид деятельности, осуществляемый, гласно и негласно, 

уполномоченными на то законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативными 
подразделениями государственных органов в пределах их компетенции путем проведения 
оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод личности, 
собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: РФ Конституциялық құқығы, Мемлекет және құқық теориясы //  
Конституционное право РФ,  Теория государства и права  
Постреквизиттер / Постреквизиты: РФ Қылмыстық құқық, РФ Қылмыстық іс жүргізу/ 
Уголовное и уголовно-процессуальное право РФ 

Барлығы 13  

Кәсіби пәндер/Профилирующие дисциплины 

1 ТК/КВ 3 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«ҚР отбасы  құқығы» / «Семейное право РК» 

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины Отбасы құқығының түсінігі, реттеу 
пәні және әдісі туралы отбасылық-құқықтық қатынастар туралы, отбасы заңнамасының құрамы 
және олардың әрекет етуі туралы, ерлі-зайыптылардың ортақ бірлескен және бөлек меншігі 
туралы, неке шарты туралы, ата-ана құқықтарынан айырылу және олардың шектелу жағдайлары 
жөнінде, ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларды орналастыру нысандары және тәртіптері 
туралы, алименттік міндеттемелер. // Цель дисциплины: сформировать систематические знания 
сущности возникновения, прекращения и развития  семейных отношений. Задачи дисциплины: 
Приобретение студентами базовых знаний по изучаемой дисциплине; -уяснение вопроса природы 

и сущности семейных правоотношений; -приобретение навыков научно-исследовательской работы 
пользования законодательными актами и специальной литературой;  выработка умений 
применения в практической деятельности полученных знаний и решение конкретных задач в 
сфере брачно-семейных отношений.  
Білуі тиіс/Знать: -зайыптылардың ортақ бірлескен және бөлек меншігі туралы, неке шарты 
туралы, ата-ана құқықтарынан айырылу және олардың шектелу жағдайлары жөнінде, ата-ана 
қамқорлығынсыз қалған балаларды орналастыру нысандары және тәртіптері туралы, алименттік 
міндеттемелер // какие цели преследует семейное право, каким образом их можно достичь, как 
государство благодаря нормам семейного права защищает семью, интересы ее членов, а также 

собственные интересы; 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: тәжірибелік жұмыстар жасай отырып танымдық қабілетті дамыту; 
/ грамотно защитить права человека в любой среде, в том числе и в семье;   составить исковое 
заявление в  суд о расторжении брака,  о разделе имущества супругов, о взыскании алиментов, о 
признании брака недействительным, о лишении родительских прав и др.;  изучать и оценивать 
имеющиеся взгляды по проблемным  вопросам семейных правоотношений; обладать,способностью 
определить  законодательство, подлежащее применению к конкретным семейным 
правоотношениям. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: қоғамдық қатынастарды   реттейтін құқық  
нормаларының  маңызын,    құқықтық  қорғаудың  нысанасының   басымдылығын  құқық  
нормаларының   оларды тәжірибеде қолданумен  тығыз байланыстылығын    түсінуі; / обращения с 
нормами, с помощью которых создаются препятствия на пути создания заведомо неполноценной 
семьи, правилам  прекращения семейных отношений, с помощью которых соблюдается охрана 
интересов каждого из супругов, несовершеннолетних детей; 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным отбасылық құқықтық қатынастардың табиғаты 
мен мәнін талдай  білу; заңнамалық актілер мен арнайы әдебиеттерлі пайдалана білу дағдысын 

қалыптастыру; теориялық білімдерді отбасы-неке қатынастарын шешу барысында қолдануға 
қабылетті, заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға сәйкес дұрыс қолдануды үйрету болып 
табылады./ - Способность применять знания на практике, развивать ораторские способности, 
коммуникабельность и коммуникационные навыки, максимальная адаптивность, иметь 
исследовательские навыки, способность адаптироваться к новым ситуациям, способность учиться 
порождать новые идеи (креативность), лидерство..   
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: "ҚР Отбасы құқығы" пәнін оқу 
барысында студент қоғамдық қатынастар түсінігіне ие болады. "ҚР Отбасы құқығы" - қоғамдық 

қатынастардың белгілі бір түрін – Неке және отбасына жататындығы фактісінен туындайтын 
отбасылық қатынастарды реттейді. Бұл қатынастардың басым бөлігі мүліктік сипатқа ие емес, 
бірақ олар жиі мүліктік қатынастармен байланысып тұрады. Махаббат,неке, өзара құрмет, жеке 
еркіндік, отбасындағы тәрбие, бауырмалдық, бір-біріне сенім, жауапкершілік және сол сияқты 
қатынастар мүліктік емес қатынастар санатына жатады. Алайда некеге тұру мүліктік қатынастарды 
да туындатады – ортақ мүлік, балаларды өзара материалдық қолдау, ұстау міндеті пайда болады. 
Отбасыдағы жеке мүліктік емес қатынастар басты болып табылады. Отбасылық қарым-қатынаста 
өзінің іске асырылуын адамның маңызды мүдделері табады. / В процессе изучения дисциплины 
«Семейное право РК» студет получает возможность понятияобщественных отношений.  «Семейное 

право РК»  - регулирует определённый вид общественных отношений – семейные отношения, 
которые возникают из факта брака и принадлежности к семье. Большая часть этих отношений 
носит не имущественный характер, но часто они переплетаются с имущественными отношениями. 
Любовь, брак, взаимное уважение, личная свобода, воспитание в семье, привязанность, доверие 
друг к другу, ответственность и тому подобные отношения относятся к категории не 
имущественных отношений. Однако вступление в брак порождает и имущественные отношения – 



появляется общее имущество, обязанность взаимной материальной поддержки, содержания детей. 
Личные не имущественные отношения в семье являются главными. В семейных отношениях 

находят свою реализацию существенные интересы человека. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: «Отбасы құқығы» пән курсының теориялық 

ережелерін, отбасылық құқықтық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың мәнін, отбасы 

құқығы пәні мен әдісінің ерекшеліктерін, неке қию және бұзу, некені жарамсыз деп тану 
ерекшеліктерін, ерлі-зайыптылардың, ата-аналардың және балалардың құқықтық қатынастарының 
мәнін анықтауды, балаларды отбасына тәрбиелеуге қабылдаудың формаларын талдауды меңгеруге 
бағытталған./Дисциплина нацелена на изучение и усвоение теоретических положений курса 
«Семейное право», смысла правовых норм, регламентирующих семейные правоотношения, 
выявление особенностей предмета и метода семейного права, особенностей заключения и 
расторжения брака, признания брака недействительным, выявление сущности правоотношений 
супругов, родителей и детей, анализ форм принятия детей на воспитание в семью.  

Пререквизиттер /Пререквизиты: Азаматтық құқық (жалпы бөлім және ерекше бөлім), Азаматтық 
іс жүргізу // Гражданское право (общая и особенная части), гражданское процессуальное право РК 
Постреквизиттер / Постреквизиты  Адвокатура. //  Адвокатура 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«ҚР тұрғын үй құқығы» / « Жилищное право 

РК» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: тұрғын үй құқығының 
мәселелерімен таныстыру, нормативті - құқықтық  материалдарды талдай білуге үйрету. Тұрғын үй  
құқығын үйретудің міндеті - лизинг заңдылықтарымен жұмыс істеуіді, оны түпкілікті түсінуді, оны 

қолдану жөніндегі сұрақтарды шеше білу және нақты лизинг құқығындағы кездесетін кемшіліктер 
мен дауды шешуді үйрету. Тұрғын үй  құқығының түсінігі, реттеу пәні және әдісі туралы, тұрғын 
үй  заңдылықтарының құрамы және олардың әрекет етуі туралы оқыту./Ознакомление студентов с 
основными положениями «Жилищного права РК», - это ознакомление с законодательством, 
регулирующим обязательства, возникающие из соответствующих договоров. Достижение 
всестороннего глубокого понимания студентами природы и сущности  жилищных отношений. 
Білуі тиіс/Знать: Азаматтық кодексінің нормаларын толықтай меңгеріп шығады./ Научились 
студенты понимать смысл нормативных актов и применять нормы жилищного права к конкретным 

жизненным ситуациям. 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: тәжірибелік жұмыстар жасай отырып танымдық қабілетті дамыту; 
/ - уметь   ориентироваться  в сложных ситуациях, возникающих на  практике. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық  
нормаларының маңызын, құқықтық қорғаудың  нысанасының  басымдылығын  құқық  
нормаларының оларды тәжірибеде қолданумен  тығыз байланыстылығын түсінуі; / - приобретение 
навыков  работы  с законодательством; 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға 

сәйкес дұрыс қолдануды үйрету болып табылады тұрғын үй заңдылықтарын игеру./ - быть 

компетентным в теоретических положений в области   законодательства РК, готовить 
предложения по совершенствованию правовой деятельности организаций оказывать правовую 
помощь физическим и юридическим лицам 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Тұрғын үй құқығы-тұрғын үйге 
құқықты іске асыру; тұрғын үй-жайларды пайдалануға беру; тұрғын үй қорын басқару; оны 
пайдалану және қорғау; тұрғын үйді күрделі және ағымдағы салу; тұрғын үй қорынан тұруға 
жарамсыз үйлер мен үй-жайларды алып тастау; тұрғын үй дауларын және басқа да байланысты 

мәселелерді қарау мәселелерін реттейтін құқық нормаларының жиынтығы./ Жилищное право — 
совокупность норм права, которые регулируют вопросы реализации права на жилье; 
предоставления жилых помещений в пользование; управления жилищным фондом; его 
эксплуатации и охраны; капитального и текущего строительства жилья; исключения из жилищного 
фонда непригодных для проживания домов и помещений; рассмотрения жилищных споров и 
других связанных вопросов.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Тұрғын үй құқығының курсы тұрғын үй 
қатынастарының пайда болуы, қалыптасуы мен оларды өзгерту және тоқтату ерекшеліктерін 

құқықтық негізде оқытатын пән болып табылады. Сонымен қатар жеке тұрғын үйлерді пайдалану, 
ортақ меншік қатынастарын құқықтық реттеуге мүмкіндік беретін пән. Пәнді оқу барысында басқа 
да құқық салаларымен тығыз байланыста болады./Курс жилищного права является дисциплиной, 
изучающей особенности возникновения, становления и изменения и прекращения жилищных 
отношений на правовой основе. В то же время использование индивидуального жилья, предмет, 
позволяющий правовому регулированию отношений общей собственности. В процессе изучения 
дисциплины имеет тесную связь с другими отраслями права.  
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚРАзаматтық құқығы (ерекше бөлім), ҚР Қылмыстық құқығы 
// Гражданское право РК, Уголовное право РК.  

Постреквизиттер / Постреквизиты: Халықаралық жеке  құқық // Международное частное право 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«РФ отбасы  құқығы» / «Семейное право РФ» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины Отбасы құқығының түсінігі, реттеу 
пәні және әдісі туралы отбасылық-құқықтық қатынастар туралы, отбасы заңнамасының құрамы 
және олардың әрекет етуі туралы, ерлі-зайыптылардың ортақ бірлескен және бөлек меншігі 
туралы, неке шарты туралы, ата-ана құқықтарынан айырылу және олардың шектелу жағдайлары 
жөнінде, ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларды орналастыру нысандары және тәртіптері 

туралы, алименттік міндеттемелер. // Цель дисциплины: сформировать систематические знания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE


сущности возникновения, прекращения и развития  семейных отношений. Задачи дисциплины: 
Приобретение студентами базовых знаний по изучаемой дисциплине; -уяснение вопроса природы 

и сущности семейных правоотношений; -приобретение навыков научно-исследовательской работы 
пользования законодательными актами и специальной литературой;  выработка умений 
применения в практической деятельности полученных знаний и решение конкретных задач в 
сфере брачно-семейных отношений РФ.  
Білуі тиіс/Знать: -зайыптылардың ортақ бірлескен және бөлек меншігі туралы, неке шарты 
туралы, ата-ана құқықтарынан айырылу және олардың шектелу жағдайлары жөнінде, ата-ана 
қамқорлығынсыз қалған балаларды орналастыру нысандары және тәртіптері туралы, алименттік 
міндеттемелер // какие цели преследует семейное право, каким образом их можно достичь, как 

государство благодаря нормам семейного права защищает семью, интересы ее членов, а также 
собственные интересы; 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: тәжірибелік жұмыстар жасай отырып танымдық қабілетті дамыту; 
/ грамотно защитить права человека в любой среде, в том числе и в семье;   составить исковое 
заявление в  суд о расторжении брака,  о разделе имущества супругов, о взыскании алиментов, о 
признании брака недействительным, о лишении родительских прав и др.;  изучать и оценивать 
имеющиеся взгляды по проблемным  вопросам семейных правоотношений; обладать,способностью 
определить  законодательство, подлежащее применению к конкретным семейным 

правоотношениям. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: қоғамдық қатынастарды   реттейтін құқық  
нормаларының  маңызын,    құқықтық  қорғаудың  нысанасының   басымдылығын  құқық  
нормаларының   оларды тәжірибеде қолданумен  тығыз байланыстылығын    түсінуі; / обращения с 
нормами, с помощью которых создаются препятствия на пути создания заведомо неполноценной 
семьи, правилам  прекращения семейных отношений, с помощью которых соблюдается охрана 
интересов каждого из супругов, несовершеннолетних детей; 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентнымотбасылық құқықтық қатынастардың табиғаты мен 
мәнін талдай  білу; заңнамалық актілер мен арнайы әдебиеттерлі пайдалана білу дағдысын 

қалыптастыру; теориялық білімдерді отбасы-неке қатынастарын шешу барысында қолдануға 
қабылетті, заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға сәйкес дұрыс қолдануды үйрету болып 
табылады./ - Способность применять знания на практике, развивать ораторские способности, 
коммуникабельность и коммуникационные навыки, максимальная адаптивность, иметь 
исследовательские навыки, способность адаптироваться к новым ситуациям, способность учиться 
порождать новые идеи (креативность), лидерство..   
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: "РФ Отбасы құқығы" пәнін оқу 
барысында студент қоғамдық қатынастар түсінігіне ие болады. "РФ Отбасы құқығы" - қоғамдық 

қатынастардың белгілі бір түрін – Неке және отбасына жататындығы фактісінен туындайтын 
отбасылық қатынастарды реттейді. Бұл қатынастардың басым бөлігі мүліктік сипатқа ие емес, 
бірақ олар жиі мүліктік қатынастармен байланысып тұрады. Махаббат,неке, өзара құрмет, жеке 
еркіндік, отбасындағы тәрбие, бауырмалдық, бір-біріне сенім, жауапкершілік және сол сияқты 
қатынастар мүліктік емес қатынастар санатына жатады. Алайда некеге тұру мүліктік қатынастарды 
да туындатады – ортақ мүлік, балаларды өзара материалдық қолдау, ұстау міндеті пайда болады. 
Отбасыдағы жеке мүліктік емес қатынастар басты болып табылады. Отбасылық қарым-қатынаста 
өзінің іске асырылуын адамның маңызды мүдделері табады. / В процессе изучения дисциплины 

«Семейное право РФ» студет получает возможность понятияобщественных отношений.  
«Семейное право РФ»  - регулирует определённый вид общественных отношений – семейные 
отношения, которые возникают из факта брака и принадлежности к семье. Большая часть этих 
отношений носит не имущественный характер, но часто они переплетаются с имущественными 
отношениями. Любовь, брак, взаимное уважение, личная свобода, воспитание в семье, 
привязанность, доверие друг к другу, ответственность и тому подобные отношения относятся к 
категории не имущественных отношений. Однако вступление в брак порождает и имущественные 
отношения – появляется общее имущество, обязанность взаимной материальной поддержки, 

содержания детей. Личные не имущественные отношения в семье являются главными. В семейных 
отношениях находят свою реализацию существенные интересы человека. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:«РФ Отбасы құқығы» пән курсының теориялық 

ережелерін, отбасылық құқықтық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың мәнін, отбасы 
құқығы пәні мен әдісінің ерекшеліктерін, неке қию және бұзу, некені жарамсыз деп тану 
ерекшеліктерін, ерлі-зайыптылардың, ата-аналардың және балалардың құқықтық қатынастарының 
мәнін анықтауды, балаларды отбасына тәрбиелеуге қабылдаудың формаларын талдауды меңгеруге 
бағытталған./Дисциплина нацелена на изучение и усвоение теоретических положений курса 
«Семейное право РФ», смысла правовых норм, регламентирующих семейные правоотношения, 
выявление особенностей предмета и метода семейного права, особенностей заключения и 
расторжения брака, признания брака недействительным, выявление сущности правоотношений 

супругов, родителей и детей, анализ форм принятия детей на воспитание в семью.  
Пререквизиттер /Пререквизиты: РФ азаматтық құқығы (жалпы бөлім және ерекше бөлім), РФ 
Азаматтық  процесі // Гражданское право РФ  (общая и особенная части), гражданское 
процессуальное право РФ 
Постреквизиттер / Постреквизиты  Адвокатура. //  Адвокатура 

2 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«ҚР кәсіпкерлік құқығы» 

«Предпринимательское право РК» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины Кәсіпкерлік құқықтың түсінігі, 



реттеу пәні және әдісі, кәсіпкерлік-құқықтық қатынастар туралы, кәсіпкерлік қызметті реттейтін 
заңнаманың құрамы және оның әрекет етуі, кәсіпкерлік қызмет субъектілері, кәсіпкерлік қызметті 

лицензиялау, монополияға қарсы реттеу, салықтық реттеу, тұтынушылардың құқықтарын қорғау, 
кәсіпкерлік құқықтағы мүліктік және әкімшілік жауапкершілік т.б. туралы мәліметтер беру. // 
Изучение дисциплины  «Предпринимательское право» необходимо при подготовке специалистов 
для работы в современных рыночных условиях хозяйствования.Познание  совокупности норм, 
регулирующих предпринимательские отношения в республике. Ознакомление с основными 
законодательными актами, содержащими нормы о предпринимательской деятельности, выяснение 
понятия предпринимательской деятельности. Определение фигуры предпринимателя, его 
правового статуса.  Задачи дисциплины: Выработка у студентов умения правильно толковать и 

применять нормативно-правовые акты, регулирующих предпринимательскую деятельность; 
Білуі тиіс/Знать: Кәсіпкерлік құқықтың түсінігі, реттеу пәні және әдісі, кәсіпкерлік-құқықтық 
қатынастар туралы, кәсіпкерлік қызметті реттейтін заңнаманың құрамы және оның әрекет етуі, 
кәсіпкерлік қызмет субъектілері, кәсіпкерлік қызметті лицензиялау, монополияға қарсы реттеу, 
салықтық реттеу, тұтынушылардың құқықтарын қорғау, кәсіпкерлік құқықтағы мүліктік және 
әкімшілік жауапкершілік т.б. туралы мәліметтерді қалыптастырды.// видовую характеристику 
предпринимательства, его организационные формы, предусмотренные законодательством 
Казахстана, основные права и обязанности предпринимателя, механизм государственного 

регулирования предпринимательской деятельности, способы защиты и поддержки 
предпринимательства по законодательству РК 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: тәжірибелік жұмыстар жасай отырып танымдық қабілетті дамыту; 
алуан түрлі заңи жауапкершілік нормаларын талдай алу / - толковать правовые нормы, 
использовать различные виды юридической ответственности за нарушение законодательств,  
применить знания на практике.  
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: қоғамдық қатынастарды   реттейтін құқық  
нормаларының  маңызын ,    құқықтық  қорғаудың  нысанасының   басымдылығын  құқық  
нормаларының   оларды тәжірибеде қолданумен  тығыз байланыстылығын    түсінуі; / Применения 

теоритических знаний на практике. Активно и быстро реагировать в различных ситуациях. Уметь 
правильно толковать и применять нормативно - правовые нормы. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға 
сәйкесдұрыс қолдануды үйрету болып табылады./ -  Способность применять знания на практике, 
развивать ораторские способности, коммуникабельность и коммуникационные навыки, 
максимальная адаптивность, иметь исследовательские навыки, способность адаптироваться к 
новым ситуациям, способность учиться порождать новые идеи (креативность), лидерство. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Кәсіпкерлік құқық - бұл 

шаруашылық қызметтің кәсіпкерлік қызмет субъектісінің пайда (табыс) табуға бағытталған өз 
бетінше жүргізетін бастамашылық қызметі болып табылады. Өз кезегінде, шаруашылық қызмет ол 
тауарлар өндіру, жұмыстар орындау, қызметтер көрсету бойынша мемлекеттік билік және басқару 
органдары, сонымен қатар шаруашылық жүргізуші субъектілер тағайындаған ережелерге сай 
жүзеге асырылатын экономикалық қызмет түрлерінің бірі. / Предпринимательское право РК — это 
совокупность различных по своему характеру и направленности хозяйственно-правовых норм. 
Система предпринимательского права характеризует его структуру как отрасль права, отрасли 
законодательства, научной и учебной дисциплины. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:  Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы 
студенттерге кәсіпкерлік деңгейдегі құқықтық қатынастарды реттеу жолдары мен онда құқықтық 
нормаларды қолданудың негіздерін оқытады. Сонымен қатар кәсіпкерлік субъектілердің құқықтық 
жағдайы мен олардың өзара қарым-қатынасын оқытады. / Предпринимательское право Республики 
Казахстан изучает основы применения правовых норм в предпринимательской деятельности и пути 
регулирования правоотношений в сфере предпринимательства. Также изучает правовое положение 
субъектов предпринимательства и их взаимодействие. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: Азаматтық құқық, Азаматтық іс жүргізу. /Гражданское право, 

гражданское процессуальное право РК 
Постреквизиттер / Постреквизиты Халықаралық жеке құқығы / Международное частное право 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Келісім шарт құқығы» «Договорное право» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины Шарттық құқық пәні шарттың 
түсінігін және оның мәнін, шарттың мазмұны мен нысанын, шарттардың түрлерін, шарттарды 
жасаудың жалпы тәртіптері мен ерекшеліктерін, шарттарды өзгерту және бұзу тәртіптерін, шарт 
мазмұнының құрылымдық бөлімдерінің ерекшеліктерін, азаматтық айналымдағы жекелеген 
кәсіпкерлік шарттарды қарастырады // Договорное право – одна из фундаментальных учебных 

дисциплин, изучаемых в юридических вузах. Значение Договорного права предопределяется 
огромным влиянием гражданского законодательства на рыночную экономику Казахстана. 
Следовательно, изучение Договорного права  РК  имеет особое значение в общей системе 
подготовки специалиста высшей квалификации 
Білуі тиіс/Знать: шарттық қатынастарды бұзғаны үшін жауапкершілік, оның нысандары, негіздері 
және жағдайлары, шарттық қатынасқа қатысушылардың құқықтарын қорғау мәселелері және 
шарттардың жекелеген түрлерін қарастыру. / В результате обучения   договорного  права, методы 
регулирования  договорного  праваотношения, состав договорного  законодательства и стремление 

студент получает  огромные навыки и учиться применять их на практик 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: тәжірибелік жұмыстар жасай отырып танымдық қабілетті дамыту; 
/ - уметь   ориентироваться  в сложных ситуациях, возникающих на  практике. 



Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: қоғамдық қатнастарды реттейтін құқық  
нормаларының  маңызын, құқықтық  қорғаудың  нысанасының басымдылығын  құқық  

нормаларының   оларды тәжірибеде қолданумен  тығыз байланыстылығын түсінуі; / - иметь 

навыки приобретение навыков  работы  с законодательством; 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға 
сәйкесдұрыс қолдануды үйрету болып табылады./ - быть компетентным в теоретических 
положений в области   законодательства РК; обладать культурной поведения, готовностью к 
кооперации с коллегами, владеть необходимыми навыками профессионального общения на 
иностранном языке. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Келісім шарт құқығы-  

шарттарды өзгерту және бұзу тәртіптерін, шарт мазмұнының құрылымдық бөлімдерінің 
ерекшеліктерін, азаматтық айналымдағы жекелеген кәсіпкерлік шарттарды 
қарастырады./Договорное право являются общественные отношения, касающиеся заключения, 
изменения или расторжения договоров в гражданском обороте, а такжы общие закономерности 
договорных отношений, принципы функционирования, взаимосвязь и взаимозависимость 
различных договорных отношений. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Курс азаматтық құқықтық шартты зерттеуге 
арналған, курста шарт түсінігі, шарттық құқық нормаларының сипаттамасы, шарт еркіндігінің 

принципі, шарт жасасу механизмі (оның ішінде сауда-саттықта шарт жасасу), сондай-ақ шарттарды 
бұзғаны үшін жауапкершілік ашылады./Курс посвящен изучению гражданского правового 
договора, в курсе раскрываются понятие договора, характеристика норм договорного права, 
принцип свободы договора, договорные условия, механизм заключения договора (в том числе 
заключение договора на торгах), а также ответственность за нарушение договоров 
Пререквизиттер /Пререквизиты: Азаматтық құқық (ерекше бөлім), Қылмыстық 
құқық.//Гражданское право РК (особенная часть), уголовное право,  
Постреквизиттер / Постреквизиты Халықаралық жеке  құқығы/ Международное частное право 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«РФ кәсіпкерлік құқығы» / 

Предпринимательское право РФ» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины Кәсіпкерлік құқықтың түсінігі, 
реттеу пәні және әдісі, кәсіпкерлік-құқықтық қатынастар туралы, кәсіпкерлік қызметті реттейтін 
заңнаманың құрамы және оның әрекет етуі, кәсіпкерлік қызмет субъектілері, кәсіпкерлік қызметті 
лицензиялау, монополияға қарсы реттеу, салықтық реттеу, тұтынушылардың құқықтарын қорғау, 
кәсіпкерлік құқықтағы мүліктік және әкімшілік жауапкершілік т.б. туралы мәліметтер беру. // 
Изучение дисциплины  «Предпринимательское право» необходимо при подготовке специалистов 

для работы в современных рыночных условиях хозяйствования.Познание  совокупности норм, 
регулирующих предпринимательские отношения в республике. Ознакомление с основными 
законодательными актами, содержащими нормы о предпринимательской деятельности, выяснение 
понятия предпринимательской деятельности. Определение фигуры предпринимателя, его 
правового статуса.  Задачи дисциплины: Выработка у студентов умения правильно толковать и 
применять нормативно-правовые акты, регулирующих предпринимательскую деятельность; 
Білуі тиіс/Знать: Кәсіпкерлік құқықтың түсінігі, реттеу пәні және әдісі, кәсіпкерлік-құқықтық 
қатынастар туралы, кәсіпкерлік қызметті реттейтін заңнаманың құрамы және оның әрекет етуі, 

кәсіпкерлік қызмет субъектілері, кәсіпкерлік қызметті лицензиялау, монополияға қарсы реттеу, 
салықтық реттеу, тұтынушылардың құқықтарын қорғау, кәсіпкерлік құқықтағы мүліктік және 
әкімшілік жауапкершілік т.б. туралы мәліметтерді қалыптастырды.// видовую характеристику 
предпринимательства, его организационные формы, предусмотренные законодательством 
Казахстана, основные права и обязанности предпринимателя, механизм государственного 
регулирования предпринимательской деятельности, способы защиты и поддержки 
предпринимательства по законодательству РФ 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: тәжірибелік жұмыстар жасай отырып танымдық қабілетті дамыту; 
алуан түрлі заңи жауапкершілік нормаларын талдай алу / - толковать правовые нормы, 

использовать различные виды юридической ответственности за нарушение законодательств,  
применить знания на практике.  
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: қоғамдық қатынастарды   реттейтін құқық  
нормаларының  маңызын ,    құқықтық  қорғаудың  нысанасының   басымдылығын  құқық  
нормаларының   оларды тәжірибеде қолданумен  тығыз байланыстылығын    түсінуі; / Применения 
теоритических знаний на практике. Активно и быстро реагировать в различных ситуациях. Уметь 
правильно толковать и применять нормативно - правовые нормы. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға 

сәйкесдұрыс қолдануды үйрету болып табылады./ -  Способность применять знания на практике, 
развивать ораторские способности, коммуникабельность и коммуникационные навыки, 
максимальная адаптивность, иметь исследовательские навыки, способность адаптироваться к 
новым ситуациям, способность учиться порождать новые идеи (креативность), лидерство. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Кәсіпкерлік құқық - бұл 
шаруашылық қызметтің кәсіпкерлік қызмет субъектісінің пайда (табыс) табуға бағытталған өз 
бетінше жүргізетін бастамашылық қызметі болып табылады. Өз кезегінде, шаруашылық қызмет ол 
тауарлар өндіру, жұмыстар орындау, қызметтер көрсету бойынша мемлекеттік билік және басқару 

органдары, сонымен қатар шаруашылық жүргізуші субъектілер тағайындаған ережелерге сай 
жүзеге асырылатын экономикалық қызмет түрлерінің бірі. / Предпринимательское право РФ — это 
совокупность различных по своему характеру и направленности хозяйственно-правовых норм. 



Система предпринимательского права характеризует его структуру как отрасль права, отрасли 
законодательства, научной и учебной дисциплины. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:  Ресей федерациясының кәсіпкерлік құқығы 
студенттерге кәсіпкерлік деңгейдегі құқықтық қатынастарды реттеу жолдары мен онда құқықтық 
нормаларды қолданудың негіздерін оқытады. Сонымен қатар кәсіпкерлік субъектілердің құқықтық 
жағдайы мен олардың өзара қарым-қатынасын оқытады. / Предпринимательское право Российской 
Федераций изучает основы применения правовых норм в предпринимательской деятельности и 
пути регулирования правоотношений в сфере предпринимательства. Также изучает правовое 
положение субъектов предпринимательства и их взаимодействие. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: Азаматтық құқық, Азаматтық іс жүргізу. /Гражданское право, 

гражданское процессуальное право РФ 
Постреквизиттер / Постреквизиты Халықаралық жеке құқығы / Международное частное право 

3 ТК/КВ 4 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:ҚР жер құқығы/ Земельное право РК  
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Жер құқығының түсінігі, реттеу 
пәні және әдісі туралы жер құқығы  қатынастары туралы, жер заңнамасының құрамы және олардың 
әрекет етуі туралы, және оның жерге байланысты талаптары туралы, міндеттері туралы,жерді 
құқықтық қорғау туралы жалпы білімгерлердің ұғынуы. Білімгерлерді нормативтік құқықтық 
актілерді қалай колдануын түсіндіру. // При изучении «Земельного право Казахстана", студент дол-

жен четко представлять, что учебник не может раскрыть всего многообразия правового 
регулирования вопросов, связанных с использованием земли, так как многие нормы земельного 
права содержатся в законодательных актах других отраслей права (Гражданский кодекс, Водный 
кодекс, Лесной кодекс, законодательство о недрах и недропользовании, об охране окружающей 
среды и др.). Кроме того, необходимо помнить, что мы живем в период становления рыночных 
отношений, а это вызывает необходимость внесения изменений в действующее законодательство. 
Поэтому изучение курса земельного права по учебнику должно обязательно дополняться 
изучением законодательных актов других отраслей права, а также систематическим 

сопоставлением и анализом изменений и дополнений в действующее законодательство. 
Білуі тиіс/Знать: жер құқығының пәні, ұғымы, қайнар көздері, занңнамалардың ерекшеліктерін / 
предмет, понятие, источники, особенности законодательства 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: жер қатынастары бойынша заң нормаларына енгізілетін  
өзгерістер мен толықтыруларды талдай білу / анализировать изменения и дополнения в 
законодательные нормы по вопросам земельных отношений 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: жер құқығы пәнін оқу басқа құқық салалары бойынша 
заң актілерін оқумен, сондай-ақ қолданыстағы заңдарға жүйелі түрде өзгерістер мен толықтырулар 

енгізумен толықтырылып отыру қажет / изучение курса земельного права должно обязательно 
дополняться изучением законодательных актов других отраслей права, а также систематическим 
сопоставлением и анализом изменений и дополнений в действующее законодательство. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: оқу процесінде алған теориялық білімдерді  
тәжірибелік қызметте пайдалана білу / использование  теоретических знаний, полученных в 
процессе обучения на практике 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:  Жер құқығы – бұл жоғары заңи 
оқу орындарында оқытылатын оқу пәні болып есептеледі және азаматтық құқық пәнінің бір саласы 

болып табылады, жер құқығының негізгі қайнар көздерін, дер құқығының маңызын, жер құығының 
қатынастарын, құқықтық реттелу ерекшеліктерін, жер құқығының объектілерінің құқықтық 
режимін және олардың құқықтық қорғалу мәселелерін теориялық зерттеу. Осыған байланысты жер 
құқығы түсінігі, жүйесі; жер құқығының құқық субъектілерінің және оларға құқықтардың қорғалуы 
әдістері сияқты мәселелер қарастырылады. / Земельное право — это отрасль права, сочетающая в 
себе черты многих правовых систем (включая семейное, процессуальное, административное, 
контрактное право) и рассматривает вопрос, кто является полноправным владельцем и какие права 
в отношении собственности имеет третье лицо (право собственности, пользования; существуют ли 
ограничения, связанные с данной недвижимостью).  

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Жер құқығы қазақстандық заңнаманың дербес саласы 
болып табылады, бұл сала үшін құқықтық реттеудің мәні мен әдісінің болуы тән. Жер құқығының 
нормалары жерді қорғау жөніндегі қатынастарды реттейді; жерге меншік құқығы жер және 
азаматтық құқық нормалары негізінде негізделеді; жерді пайдалану мен қорғауды басқару 
құқықтық институты жер және әкімшілік құқық нормаларын басшылыққа алады./Земельное право 
является самостоятельной отраслью казахстанского законодательства, для данной отрасли 
характерно наличие своего предмета и метода правового регулирования. Нормы земельного права 
регулирует отношения по охране земель; право собственности на землю базируется на основе норм 

земельного и гражданского права; правовой институт управления использованием и охраной 
земель включает в себя нормы земельного и административного права. 
Пререквизиты/Пререквизиттер: ҚР азаматтық құқығы (ерекше бөлім) // Гражданское право РК 
(особенная часть) 
Постреквизиты/Постреквизиттер:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: ҚР экологиялық құқығы / Экологическое право 

РК  

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Білімгерлермен экологиялық құқық 
қатынастарының маңызын жан жақты терең түсінуі,практикалық қызметке біліктілігі жоғары 
мамандарды даярлау // Достижение всестороннего глубокого понимания студентами природы и 
сущности экологических правоотношений, подготовка к практической деятельности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


высококвалифицированных специалистов. 
Білуі тиіс/Знать: экологиялық құқығының пәні, ұғымы, қайнар көздері, занңнамалардың 

ерекшеліктерін / предмет, понятие, источники, особенности законодательства 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: экология мәселелері бойынша заң нормаларына енгізілетін  
өзгерістер мен толықтыруларды талдай білу / анализировать изменения и дополнения в 
законодательные нормы по экологическим  вопросам  
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: экологиялық құқығы пәнін оқу басқа құқық салалары 
бойынша заң актілерін оқумен, сондай-ақ қолданыстағы заңдарға жүйелі түрде өзгерістер мен 
толықтырулар енгізумен толықтырылып отыру қажет / изучение курса экологического права 
должно обязательно дополняться изучением законодательных актов других отраслей права, а также 

систематическим сопоставлением и анализом изменений и дополнений в действующее 
законодательство. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: оқу процесінде алған теориялық білімдерді  
тәжірибелік қызметте пайдалана білу / использование  теоретических знаний, полученных в 
процессе обучения на практике 

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: ҚР Экологиялық құқығы күрделі 
оқу пәнінің бірі болып табылады. Бұл пәнді оқыту арқылы екі өзара байланысты мақсаттар 
орындалады:біріншісі – білім беру, яғни қоршаған ортаны қорғау үшін және басқа да міндеттерді 

шешу үшін кәсіби даярлау, екіншісі – құқықтық және экологиялық тәрбиелеу. Бұл пәнді оқыту 
барысында білімгер келесі санаттардан өтеді:- экологиялық құқықтың пәні туралы білімінің 
қалыптасуы,- экологиялық-құқықтық түсініктемелерінің қалыптасуы,-практиқалық қызметте 
экологиялық - құқықтық білімді және түсініктерді пайдалану/Экологическое право - 
самостоятельная отрасль права, которая регулирует общественные отношения, возникающие 
между человеком, обществом, государством, с одной стороны, и окружающей природной средой – 
с другой, по поводу охраны, рационального использования окружающей природной среды и 
природных объектов, восстановления нарушенных экосистем в интересах настоящего и будущих 
поколений людей. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: ҚР экологиялық құқығы-бұл қоғамның және 
қоршаған ортаның өзара іс-қимылына, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға, қоршаған 
ортаның жай-күйін қамтамасыз етуге, адамдардың қазіргі және болашақ ұрпақтарының өмірі мен 
қызметі үшін қолайлы қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтың салыстырмалы жас 
саласы./Экологическое  право РК – это относительно молодая отрасль права, регулирующая 
общественные отношения, связанные с взаимодействием общества и окружающей среды, 
рациональным использованием природных ресурсов, обеспечением состояния окружающей среды, 
благоприятной для жизни и деятельности настоящего и будущих поколений людей.  

Пререквизиты/Пререквизиттер: ҚР азаматтық құқығы / Гражданское право РК 
Постреквизиты/Постреквизиттер:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: РФ жер құқығы/ Земельное право РФ  
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Жер құқығының түсінігі, реттеу 
пәні және әдісі туралы жер құқығы  қатынастары туралы, жер заңнамасының құрамы және олардың 
әрекет етуі туралы, және оның жерге байланысты талаптары туралы, міндеттері туралы,жерді 
құқықтық қорғау туралы жалпы студенттердің ұғынуы. Студенттерді нормативтік құқықтық 

актілерді қалай колдануын түсіндіру. // При изучении «Земельного право Россий", студент должен 
четко представлять, что учебник не может раскрыть всего многообразия правового регулирования 
вопросов, связанных с использованием земли, так как многие нормы земельного права содержатся 
в законодательных актах других отраслей права (Гражданский кодекс, Водный кодекс, Лесной 
кодекс, законодательство о недрах и недропользовании, об охране окружающей среды и др.). 
Кроме того, необходимо помнить, что мы живем в период становления рыночных отношений, а это 
вызывает необходимость внесения изменений в действующее законодательство. Поэтому изучение 
курса земельного права по учебнику должно обязательно дополняться изучением законодательных 
актов других отраслей права, а также систематическим сопоставлением и анализом изменений и 

дополнений в действующее законодательство РФ. 
Білуі тиіс/Знать: жер құқығының пәні, ұғымы, қайнар көздері, занңнамалардың ерекшеліктерін / 
предмет, понятие, источники, особенности законодательства 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: жер қатынастары бойынша заң нормаларына енгізілетін  
өзгерістер мен толықтыруларды талдай білу / анализировать изменения и дополнения в 
законодательные нормы по вопросам земельных отношений 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: жер құқығы пәнін оқу басқа құқық салалары бойынша 
заң актілерін оқумен, сондай-ақ қолданыстағы заңдарға жүйелі түрде өзгерістер мен толықтырулар 

енгізумен толықтырылып отыру қажет / изучение курса земельного права должно обязательно 
дополняться изучением законодательных актов других отраслей права, а также систематическим 
сопоставлением и анализом изменений и дополнений в действующее законодательство РФ. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: оқу процесінде алған теориялық білімдерді  
тәжірибелік қызметте пайдалана білу / использование  теоретических знаний, полученных в 
процессе обучения на практике 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:  Жер құқығы – бұл жоғары заңи 
оқу орындарында оқытылатын оқу пәні болып есептеледі және азаматтық құқық пәнінің бір саласы 

болып табылады, жер құқығының негізгі қайнар көздерін, дер құқығының маңызын, жер құығының 
қатынастарын, құқықтық реттелу ерекшеліктерін, жер құқығының объектілерінің құқықтық 
режимін және олардың құқықтық қорғалу мәселелерін теориялық зерттеу. Осыған байланысты жер 



құқығы түсінігі, жүйесі; жер құқығының құқық субъектілерінің және оларға құқықтардың қорғалуы 
әдістері сияқты мәселелер қарастырылады. / Земельное право — это отрасль права, сочетающая в 

себе черты многих правовых систем (включая семейное, процессуальное, административное, 
контрактное право) и рассматривает вопрос, кто является полноправным владельцем и какие права 
в отношении собственности имеет третье лицо (право собственности, пользования; существуют ли 
ограничения, связанные с данной недвижимостью).  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Жер құқығы Ресейлік заңнаманың дербес саласы 
болып табылады, бұл сала үшін құқықтық реттеудің мәні мен әдісінің болуы тән. Жер құқығының 
нормалары жерді қорғау жөніндегі қатынастарды реттейді; жерге меншік құқығы жер және 
азаматтық құқық нормалары негізінде негізделеді; жерді пайдалану мен қорғауды басқару 

құқықтық институты жер және әкімшілік құқық нормаларын басшылыққа алады./Земельное право 
является самостоятельной отраслью российского законодательства, для данной отрасли характерно 
наличие своего предмета и метода правового регулирования. Нормы земельного права регулирует 
отношения по охране земель; право собственности на землю базируется на основе норм земельного 
и гражданского права; правовой институт управления использованием и охраной земель включает 
в себя нормы земельного и административного права. 
Пререквизиты/Пререквизиттер: РФ азаматтық құқығы (ерекше бөлім) // Гражданское право РФ 
(особенная часть) 

Постреквизиты/Постреквизиттер:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

4 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Криминология»/ «Криминология » 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины Криминология курсын оқудың 
міндеттері білімгерлерге әлеуметтік құбылыс болып табылатын қылмыстылықтың түсінігі, оның 
белгілері, тенденциялары, динамикасы, қылмыстан сақтандыру шаралары туралы тиянақты  білім  
беру болып табылады.  Білімгерлерге курстың пәні, оның міндеттері, криминологияның заң 
ғылымдары жүйесіндегі орны, оның қылмыстық, қылмыстық атқару, қылмыстық іс жүргізу 
құқықтарымен ара қатынасы, ҚР-дағы криминология ғылымының қазіргі жағдайы және дамуы 

туралы толық түсінік  беру./ Исследование преступности, ее причины и условия, личность 
преступника и предупреждение преступлений как массовых социальных явлений. Изучение 
курса – необходимая составная часть подготовки высококвалифицированных юристов. Усвоение 
этого курса позволяет сформировать научно обоснованный подход к проблеме преступности, 
наиболее эффективному воздействию на нее путем сочетания уголовно-правовых мер в отношении 
лиц, совершивших преступления и активной профилактической деятельности, направленной на 
устранение причин и условий преступности 
Білуі тиіс/Знать: Криминология пәнінің мақсаты кылмыстылық ұғымын, қылмыстылық 

себептерін, қылмыскер тұлғасының элементтерін айқындау;/ - знатьпонятия преступности, причин 
преступности, элементы личности преступника; 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь:криминологияның негізгі элементтерін танып-білу, қылмыскердің 
тұлғасын, қылмыстылықтың  себептері мен шарттарын, қылмыстылықтың алдын алудың 
халықаралық мәселелерін танып-білу // - проводить анализ информации о преступностии лругих 
правонарушениях;оценивать криминологическую ситуацию на определенной территории  или 
объекте криминологических исследований 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: қылмыстардың алдын алу жөнінде шаралар қолдану, 

бұрын жасалған қылмыстарды анықтау және қылмыскерлерді әшкерелеу жөнінде шаралар жүргізу; 
сотталғандарды қайта тәрбиелеудің тиімді жолдарын анықтау // - принимать меры по недопущению 
преступлений; выявлению уже совершенных преступлений, установлению и изобличению 
преступников; правильно определять меры наказания преступникам, находить наиболее 
эффективные меры их индивидуального перевоспитания 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным:  Қылмыстылық және өзге де құқық 
бұзушылықтар жөнінде ақпаратқа талдау жасай білу; Белгілі бір аумақтағы криминологиялық 
жағдайды немесе криминологиялық зерттеу объектілерін талдай білу; Профилактикалық қызмет 
субъектілерінің өзара әрекет етуін ұйымдастыру, жоспарлай білу және нәтижелерін бағалай білу; 

Қылмыстарды болдырмау, жасалған қылмыстарды ашу, қылмыскерлерді әшкерелеу жөнінде 
шаралар қабылдай білу;  //  способен оценивать криминологическую ситуацию на определенной 
территории  или объекте криминологических исследований; - способен  принимать меры по 
недопущению преступлений; выявлению уже совершенных преступлений, установлению и 
изобличению преступников; правильно определять меры наказания преступникам, находить 
наиболее эффективные меры их индивидуального перевоспитания. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  
Криминология (лат. crіmen/crіmіnіs – қылмыс + гр. logos – cөз, ұғым, ілім) — қылмысты, оның 

себептерін, қылмыскердің жеке басын зерттейтін, сондай-ақ оның алдын алу шараларын жасайтын 
ғылым. Криминология қылмыстылықты адамдардың мінез-құлқында қордаланатын қоғамға 
қауіпті, қылмыстық заңныңталаптарына қайшы келетін құбылыс ретінде зерттейді. Қылмыстың 
ахуалын, құрылымын, серпінін, аумақтық бөлінімін сипаттайтын сандық әрі сапалық 
көрсеткіштерді айқындау мен ғылыми саралау мәселелері қылмыстылықты зерттеуде қамтылады/  
Изучение дисциплины «Криминология»  – это получение общего понятие и предмет 
криминологии («наука о преступлении», от лат. crimen — преступление и др.-греч. logos — учение) 
— социолого-правовая наука, которая изучает преступность, личность преступника, причины и 

условия преступности, пути и средства ее предупреждения.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Криминология –қылмыстылықтың жағдайы, 
құрылымы және динамикасы, оның әлеуметтік себептері, қылмыскердің тұлғасы және 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D2%A3


қылмыстарды саралау шаралары туралы ғылым. Әлеуметтік құбылыс болып табылатын 
қылмыстылықтың түсінігі, оның белгілері, тенденциялары, динамикасы, қылмыстылықтың 

себептері мен жағдайлары, қылмыстан сақтандыру шаралары туралы тиянақты білім беріледі. / 
Криминология - это наука о состоянии, структуре и динамике преступности, ее социальных 
причинах, личности преступника и мерах по дифференциации преступности. Преступления, 
являясь социальным явлением, представляет собой глубокое знание преступности, ее 
особенностей, тенденций, динамики, причин и условий и мер по предупреждению. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР Қылмыстық құқығы (жалпы бөлім), ҚР Қылмыстық іс 
жүргізу құқығы // Уголовное право РК (общая часть), Уголовно-процессуальное право РК 

Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Қылмыстарды саралаудың ғылыми негіздері»/ 

«Основы научной квалификаций преступления» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины.«Қылмыстарды саралаудың ғылыми 
негіздері» пәнін оқытудың мақсаты білімгерлердің құқықтық ойлау қабілетін дамыту. Студент тек 
теориялық білім алып қана қоймай, құқық нормаларын соттың, прокуратураның, тергеу 
органдарының қолдану тәжірибесін ескере отырып, қылмыстық-құқықтық нормалармен еркін 
жұмыс істей алуы қажет. Студент жекелеген тұлғалардың әрекеті мен әрекетсіздігіндегі 
қылмыстың құрамын қатесіз анықтауға, қылмысты дұрыс саралай отырып әрекеттің қоғамға 

қауіптілігі мен құқыққа қайшылығын жоққа шығаратын мән-жайлардың бар немесе жоқ екендігін, 
жасалған әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесін, кінәлі тұлғаның жеке басының ерекешеліктерін, 
жауапкершілікті жеңілдететін және ауырлататын жағдайларды ескере отырып әрекет ететін 
қылмыстық заңға сәйкес бұл қылмысқа белгіленген жаза мөлшерін нақты көрсетуге, заңда 
белгіленген тұлғаны жауапкершіліктен босату негіздері мен шарттарын нақты белгілеуге үйренуі 
тиіс./Целью курса является, чтобы студент освоил эти знания не только теоретически, но и, 
ознакомившись с практикой применения этих норм судами, прокуратурой и органами следствия, 
свободно ориентировался в уголовно-правовых нормах. 

Білуі тиіс/Знать: құқыққа қайшылығын жоққа шығаратын мән-жайлардың бар немесе жоқ 
екендігін, жасалған әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесін, кінәлі тұлғаның жеке басының 
ерекешеліктерін, жауапкершілікті жеңілдететін және ауырлататын жағдайларды ескере отырып 
әрекет ететін қылмыстық заңға сәйкес бұл қылмысқа белгіленген жаза мөлшерін нақты көрсетуге, 
заңда белгіленген тұлғаны жауапкершіліктен босату негіздері мен шарттарын нақты белгілеуге 
үйренуі тиіс. / степень общественной опасности совершенного деяния, а также личность виновного, 
смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства, уметь четко устанавливать 
предусмотренные законом основания и условия освобождения лица от уголовной ответственности 

илинаказания.   
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: тәжірибелік жұмыстар жасай отырып танымдық қабілетті дамыту; 
/ - уметь   ориентироваться  в сложных ситуациях, возникающих на  практике. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық  
нормаларының маңызын, құқықтық қорғаудың  нысанасының басымдылығын құқық 
нормаларының   оларды тәжірибеде қолданумен тығыз байланыстылығын түсінуі; / - иметь 

навыки приобретение навыков  работы  с законодательством; 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға 

сәйкесдұрыс қолдануды үйрету болып табылады./ - быть компетентным в теоретических 
положений в области   законодательства РК, применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы матеральногои процессуального право в профессиональной деятельности, 
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Қылмыстарды саралаудың 
ғылыми негіздері» пәні жекелеген қылмыстардың құрамын зерттеумен айналысады, аталған 
әрекеттерді заң шығарушының қылмыс деп тануына негіз болатын белгілерін анықтайды, олармен 
күрес барысындағы заң актілерінің атқаратын ролін, саондай-ақ ол қылмыстардың қоғамға 
қауіптілік дәрежесін және қылмыстық кодекстің ерекше бөліміндегі қылмыстарды саралау 

критерийлерін зерттейді/ «Основы научной квалификаций преступления»  занимается 
исследованием состава отдельных преступлений, выявляет признаки, послужившие основанием 
для признания указанных деяний законодателем преступлением, изучает роль законодательных 
актов в борьбе с ними, а также степень общественной опасности преступлений и критерии 
квалификации преступлений. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Қылмысты саралау – тұлға жасаған қылмыстың 
нақты белгілерінің қылмыстық-құқықтық нормаларда көзделген нақты қылмыс құрамының 
белгілеріне дәл келетіндігін анықтап, заң жүзінде тиянақтау болып табылады/ Квалификация 

преступления - одно из важнейших действий, связанных с практическим применением 
следственными и судебными органами норм уголовного закона к конкретным случаям совершения 
общественно опасного деяния. Квалификация представляет собой определенный процесс на всех 
стадиях уголовного преследования лица  совершившего преступление, связанная с анализом 
фактических обстоятельств содеянного и толкованием конкретной уголовно-правовой нормы. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР Қылмыстық құқығы, ҚР Қылмыстық іс жүргізу 
құқығы//.Уголовное право РК , Уголовно-процессуальное право РК 

Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Криминология»/ «Криминология » 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины Криминология курсын оқудың 
міндеттері білімгерлерге әлеуметтік құбылыс болып табылатын қылмыстылықтың түсінігі, оның 



белгілері, тенденциялары, динамикасы, қылмыстан сақтандыру шаралары туралы тиянақты  білім  
беру болып табылады.  Білімгерлерге курстың пәні, оның міндеттері, криминологияның заң 

ғылымдары жүйесіндегі орны, оның қылмыстық, қылмыстық атқару, қылмыстық іс жүргізу 
құқықтарымен ара қатынасы, РФ-дағы криминология ғылымының қазіргі жағдайы және дамуы 
туралы толық түсінік  беру./ Исследование преступности, ее причины и условия, личность 
преступника и предупреждение преступлений как массовых социальных явлений. Изучение 
курса – необходимая составная часть подготовки высококвалифицированных юристов. Усвоение 
этого курса позволяет сформировать научно обоснованный подход к проблеме преступности, 
наиболее эффективному воздействию на нее путем сочетания уголовно-правовых мер в отношении 
лиц, совершивших преступления и активной профилактической деятельности, направленной на 

устранение причин и условий преступности 
Білуі тиіс/Знать: Криминология пәнінің мақсаты кылмыстылық ұғымын, қылмыстылық 
себептерін, қылмыскер тұлғасының элементтерін айқындау;/ - знатьпонятия преступности, причин 
преступности, элементы личности преступника; 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь:криминологияның негізгі элементтерін танып-білу, қылмыскердің 
тұлғасын, қылмыстылықтың  себептері мен шарттарын, қылмыстылықтың алдын алудың 
халықаралық мәселелерін танып-білу // - проводить анализ информации о преступностии лругих 
правонарушениях;оценивать криминологическую ситуацию на определенной территории  или 

объекте криминологических исследований 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: қылмыстардың алдын алу жөнінде шаралар қолдану, 
бұрын жасалған қылмыстарды анықтау және қылмыскерлерді әшкерелеу жөнінде шаралар жүргізу; 
сотталғандарды қайта тәрбиелеудің тиімді жолдарын анықтау // - принимать меры по недопущению 
преступлений; выявлению уже совершенных преступлений, установлению и изобличению 
преступников; правильно определять меры наказания преступникам, находить наиболее 
эффективные меры их индивидуального перевоспитания 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным:  Қылмыстылық және өзге де құқық 
бұзушылықтар жөнінде ақпаратқа талдау жасай білу; Белгілі бір аумақтағы криминологиялық 

жағдайды немесе криминологиялық зерттеу объектілерін талдай білу; Профилактикалық қызмет 
субъектілерінің өзара әрекет етуін ұйымдастыру, жоспарлай білу және нәтижелерін бағалай білу; 
Қылмыстарды болдырмау, жасалған қылмыстарды ашу, қылмыскерлерді әшкерелеу жөнінде 
шаралар қабылдай білу;  //  способен оценивать криминологическую ситуацию на определенной 
территории  или объекте криминологических исследований; - способен  принимать меры по 
недопущению преступлений; выявлению уже совершенных преступлений, установлению и 
изобличению преступников; правильно определять меры наказания преступникам, находить 
наиболее эффективные меры их индивидуального перевоспитания. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  
Криминология (лат. crіmen/crіmіnіs – қылмыс + гр. logos – cөз, ұғым, ілім) — қылмысты, оның 
себептерін, қылмыскердің жеке басын зерттейтін, сондай-ақ оның алдын алу шараларын жасайтын 
ғылым. Криминология қылмыстылықты адамдардың мінез-құлқында қордаланатын қоғамға 
қауіпті, қылмыстық заңныңталаптарына қайшы келетін құбылыс ретінде зерттейді. Қылмыстың 
ахуалын, құрылымын, серпінін, аумақтық бөлінімін сипаттайтын сандық әрі сапалық 
көрсеткіштерді айқындау мен ғылыми саралау мәселелері қылмыстылықты зерттеуде қамтылады/  
Изучение дисциплины «Криминология»  – это получение общего понятие и предмет 

криминологии («наука о преступлении», от лат. crimen — преступление и др.-греч. logos — учение) 
— социолого-правовая наука, которая изучает преступность, личность преступника, причины и 
условия преступности, пути и средства ее предупреждения.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Криминология –қылмыстылықтың жағдайы, 
құрылымы және динамикасы, оның әлеуметтік себептері, қылмыскердің тұлғасы және 
қылмыстарды саралау шаралары туралы ғылым. Әлеуметтік құбылыс болып табылатын 
қылмыстылықтың түсінігі, оның белгілері, тенденциялары, динамикасы, қылмыстылықтың 
себептері мен жағдайлары, қылмыстан сақтандыру шаралары туралы тиянақты білім беріледі. / 

Криминология - это наука о состоянии, структуре и динамике преступности, ее социальных 
причинах, личности преступника и мерах по дифференциации преступности. Преступления, 
являясь социальным явлением, представляет собой глубокое знание преступности, ее 
особенностей, тенденций, динамики, причин и условий и мер по предупреждению. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: РФ Қылмыстық құқығы (жалпы бөлім), РФ Қылмыстық іс 
жүргізу құқығы // Уголовное право РФ (общая часть), Уголовно-процессуальное право РФ 

Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика. 

5ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Криминалистика» /«Криминалистика» 

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины Криминалистика  тергеу және басқа 
құқық қорғау органдарының жұмысының іскерлігін арттыруға үлкен әсер етіп, криминалистиканың 
тергеу тәжірибесін талдап, қорыту арқылы, қылмысты ашуға бейім тәсілдерді тауып, оларды 
қолдану үшін керекті техникалық құралдарды тергеу қызметкерлеріне дайындап беру. 
Целью курса является, чтобы студент освоил эти знания не только теоретически, но и, 
ознакомившись с практикой применения этих норм судами, прокуратурой и органами следствия, 
свободно ориентировался в уголовно-правовых нормах. 
Білуі тиіс/Знать: Криминалистика пәнінің мақсаты тергеу және басқа құқық қорғау 

органдарының жұмысының іскерлігін арттыруға үлкен әсер етіп, криминалистиканың тергеу 
тәжірибесін талдап, қорыту арқылы, қылмысты ашуға бейім тәсілдерді тауып, оларды қолдану 
үшін керекті техникалық құралдарды тергеу қызметкерлеріне дайындап беру;/ - знать основные 
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понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических 
дисциплин; 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: заттай дәлелдемелерді,  іздерді тауып, бекіту, алу және зерттеу 
үшін керекті жаңа криминалистикалық әдістер мен тәсілдерді одан әрі өңдеп жетілдіру және осы 
әдістерді пайдалануға лайықты техникалық құралдар жасау;/ - уметь составлять словесный портрет 
человека; обладать навыками проведения криминалистического исследования документов, а также 
знать систему существующих криминалистических учетов. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: алдын ала тергеудің ұйымдық, тактикалық негіздерін 
жетілдіру. Әрбір тергеу әрекетінің тактикалық әдістерін өңдеу арқылы оның нәтижелігін арттыру;/ 
- иметь навыки современных методов сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 
– навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, 
формирования модели системы безопасности;– юридической терминологией; 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: жекелеген қылмыстарды тергеу әдістемелерін 
өңдеп жетілдіру үшін жаңа ұсыныстар енгізу, қылмысты болдыртпау үшін криминалистикалық 
сақтық шараларды құқыққорғау органдарына ұсыну. / - быть компетентным в– способностью 
действовать в соответствии с законам РК, руководствуясь принципами законности и патриотизма, в 
части, касающейся соблюдения принципами законности 

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: криминалистика пәні дегеніміз – 
қылмысты ашуға және тергеуге керекті заттай дәлелдемелерді процесуалдық заңға сүйене отырып, 
іздеп табу, алу, бекіту, зерттеу үшін пайдаланатын техникалық құралдар, тактикалық тәсілдер мен 
тергеу әдістемелері жөніндегі ғылым /Криминалистика - формирует учение устойчивых навыков 
применения юридических знаний при осуществлении деятельности по расследованию 
преступлений реализуется путем самостоятельного изучения студентами отдельных тем и вопросов 
курса с использованием источников законодательства, рекомендованной литературы, 
следственной, судебной и экспертной практики, консультаций преподавателя, выполнения 
домашних заданий, составления документов процессуального характера, работы с архивными 

материалами.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Криминалистика ғылыми қылмыспен күресуде 
алдыңғы қатарда деген пікір әбден әділетті. Криминалистика ғылымы өзінің ғылыми зерттеулерінің 
негізінде тергеушілерге жедел іздестіру қызметкерлеріне, анықтаушыларға және сарапшыларға 
ғылыми негізделінген және тәжірибе сынынан өткен құралдар және әдістемелермен қамтамасыз 
етеді./ Криминалистика занимает лидирующие позиции в борьбе с научной преступностью. Наука 
криминалистики на основе своих научных исследований обеспечивает следователям научно 
обоснованными и апробированными средствами и методиками оперативно-розыскного персонала, 

дознавателей и экспертов. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР қылмыстық құқығы (жалпы және ерекше бөлімдер), ҚР 
қылмыстық  процесс // Уголовное право РК (общая и особенная части), Уголовно-процессуальное 
право РК 
Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Криминалистикалық практикум» /«Практикум 

криминалистики» 

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины Криминалистикалық практикумның  
мақсаты тергеу және басқа құқық қорғау органдарының жұмысының іскерлігін арттыруға үлкен 
әсер етіп, криминалистиканың тергеу тәжірибесін талдап, қорыту арқылы, қылмысты ашуға бейім 
тәсілдерді тауып, оларды қолдану үшін керекті техникалық құралдарды тергеу қызметкерлеріне 
дайындап беру. 
Целью курса является, чтобы студент освоил эти знания не только теоретически, но и, 
ознакомившись с практикой применения этих норм судами, прокуратурой и органами следствия, 
свободно ориентировался в уголовно-правовых нормах. 
Білуі тиіс/Знать: Криминалистика, Криминалистикадан жаттықтыру пәнінің мақсаты тергеу және 

басқа құқық қорғау органдарының жұмысының іскерлігін арттыруға үлкен әсер етіп, 
криминалистиканың тергеу тәжірибесін талдап, қорыту арқылы, қылмысты ашуға бейім тәсілдерді 
тауып, оларды қолдану үшін керекті техникалық құралдарды тергеу қызметкерлеріне дайындап 
беру;/ - знать основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 
экономических дисциплин; 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: заттай дәлелдемелерді,  іздерді тауып, бекіту, алу және зерттеу 
үшін керекті жаңа криминалистикалық әдістер мен тәсілдерді одан әрі өңдеп жетілдіру және осы 
әдістерді пайдалануға лайықты техникалық құралдар жасау;/ - уметь составлять словесный портрет 

человека; обладать навыками проведения криминалистического исследования документов, а также 
знать систему существующих криминалистических учетов. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: алдын ала тергеудің ұйымдық, тактикалық негіздерін 
жетілдіру. Әрбір тергеу әрекетінің тактикалық әдістерін өңдеу арқылы оның нәтижелігін арттыру;/ 
- иметь навыки современных методов сбора, обработки и анализа экономических и социальных 
данных; 
– навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, 
формирования модели системы безопасности;– юридической терминологией; 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: жекелеген қылмыстарды тергеу әдістемелерін 
өңдеп жетілдіру үшін жаңа ұсыныстар енгізу, қылмысты болдыртпау үшін криминалистикалық 
сақтық шараларды құқыққорғау органдарына ұсыну. / - быть компетентным в– способностью 



действовать в соответствии с Конституцией РК, руководствуясь принципами законности и 
патриотизма, в части, касающейся соблюдения принципами законности 

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:криминалистика жатықтыру пәні 
дегеніміз – қылмысты ашуға және тергеуге керекті заттай дәлелдемелерді процесуалдық заңға 
сүйене отырып, іздеп табу, алу, бекіту, зерттеу үшін пайдаланатын техникалық құралдар, 
тактикалық тәсілдер мен тергеу әдістемелері жөніндегі ғылым /Практикум по криминалистике - 
формирует учение устойчивых навыков применения юридических знаний при осуществлении 
деятельности по расследованию преступлений реализуется путем самостоятельного изучения 
студентами отдельных тем и вопросов курса с использованием источников законодательства, 
рекомендованной литературы, следственной, судебной и экспертной практики, консультаций 

преподавателя, выполнения домашних заданий, составления документов процессуального 
характера, работы с архивными материалами.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Криминалистикалық практикум студенттердің алған 
теориялық білімдерін бекітеді, оларды криминалистикалық техникамен таныстырады, оларға 
іздерді табу, тіркеу және алу бойынша іс-әрекеттерді жүргізу кезінде қажетті 
техникокриминалистік құралдарды пайдаланудың практикалық дағдыларын үйретеді, сондай-ақ 
жекелеген тергеу әрекеттерін жүргізу тактикасының негізгі тәсілдерін үйретеді, қылмыстық іс 
жүргізу құжаттарын сауатты ресімдеуге, тергеу нұсқаларын ұсынуға, қылмыстарды тергеу 

жоспарларын құрастыруға және т. б. үйретеді./ Криминалистический практикум закрепляет 
полученные студентами теоретические знания, ознакомливает их с криминалистической техникой, 
привить им практические навыки использования техникокриминалистических средств, 
необходимых при производстве действий по обнаружению, фиксации и изъятию следов, их 
предварительному исследованию, а также обучить основным приемам тактики проведения 
отдельных следственных действий, научить грамотно оформлять уголовно процессуальные 
документы, выдвигать следственные версии, составлять планы расследования преступлений и др. 
Пререквизиттер /Пререквизиты:  Қылмыстық құқық (жалпы және ерекше бөлімдер), ҚР 
қылмыстық іс жүргізу құқығы // Уголовное право РК (общая и особенная части), Уголовно-

процессуальное право РК 
Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«РФ Криминалистикасы» /«Криминалистика 

РФ» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины Криминалистика  тергеу және басқа 
құқық қорғау органдарының жұмысының іскерлігін арттыруға үлкен әсер етіп, криминалистиканың 
тергеу тәжірибесін талдап, қорыту арқылы, қылмысты ашуға бейім тәсілдерді тауып, оларды 

қолдану үшін керекті техникалық құралдарды тергеу қызметкерлеріне дайындап беру. 
Целью курса является, чтобы студент освоил эти знания не только теоретически, но и, 
ознакомившись с практикой применения этих норм судами, прокуратурой и органами следствия, 
свободно ориентировался в уголовно-правовых нормах. 
Білуі тиіс/Знать: Криминалистика пәнінің мақсаты тергеу және басқа құқық қорғау 
органдарының жұмысының іскерлігін арттыруға үлкен әсер етіп, криминалистиканың тергеу 
тәжірибесін талдап, қорыту арқылы, қылмысты ашуға бейім тәсілдерді тауып, оларды қолдану 
үшін керекті техникалық құралдарды тергеу қызметкерлеріне дайындап беру;/ - знать основные 

понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических 
дисциплин; 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: заттай дәлелдемелерді,  іздерді тауып, бекіту, алу және зерттеу 
үшін керекті жаңа криминалистикалық әдістер мен тәсілдерді одан әрі өңдеп жетілдіру және осы 
әдістерді пайдалануға лайықты техникалық құралдар жасау;/ - уметь составлять словесный портрет 
человека; обладать навыками проведения криминалистического исследования документов, а также 
знать систему существующих криминалистических учетов. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: алдын ала тергеудің ұйымдық, тактикалық негіздерін 
жетілдіру. Әрбір тергеу әрекетінің тактикалық әдістерін өңдеу арқылы оның нәтижелігін арттыру;/ 

- иметь навыки современных методов сбора, обработки и анализа экономических и социальных 
данных; – навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической 
безопасности, формирования модели системы безопасности;– юридической терминологией; 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: жекелеген қылмыстарды тергеу әдістемелерін 
өңдеп жетілдіру үшін жаңа ұсыныстар енгізу, қылмысты болдыртпау үшін криминалистикалық 
сақтық шараларды құқыққорғау органдарына ұсыну. / - быть компетентным в– способностью 
действовать в соответствии с законам РФ, руководствуясь принципами законности и патриотизма, 
в части, касающейся соблюдения принципами законности 

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Криминалистика дегеніміз – 
қылмысты ашуға және тергеуге керекті заттай дәлелдемелерді процесуалдық заңға сүйене отырып, 
іздеп табу, алу, бекіту, зерттеу үшін пайдаланатын техникалық құралдар, тактикалық тәсілдер мен 
тергеу әдістемелері жөніндегі ғылым Криминалистика - формирует учение устойчивых навыков 
применения юридических знаний при осуществлении деятельности по расследованию 
преступлений реализуется путем самостоятельного изучения студентами отдельных тем и вопросов 
курса с использованием источников законодательства, рекомендованной литературы, 
следственной, судебной и экспертной практики, консультаций преподавателя, выполнения 

домашних заданий, составления документов процессуального характера, работы с архивными 
материалами.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: РФ Криминалистика ғылымы қылмыспен күресуде 



алдыңғы қатарда деген пікір әбден әділетті. Криминалистика ғылымы өзінің ғылыми зерттеулерінің 
негізінде тергеушілерге жедел іздестіру қызметкерлеріне, анықтаушыларға және сарапшыларға 

ғылыми негізделінген және тәжірибе сынынан өткен құралдар және әдістемелермен қамтамасыз 
етеді./ Криминалистика РФ занимает лидирующие позиции в борьбе с научной преступностью. 
Наука криминалистики на основе своих научных исследований обеспечивает следователям научно 
обоснованными и апробированными средствами и методиками оперативно-розыскного персонала, 
дознавателей и экспертов. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: РФ қылмыстық құқығы (жалпы және ерекше бөлімдер), РФ 
қылмыстық іс жүргізу құқығы // Уголовное право РФ (общая и особенная части), Уголовно-
процессуальное право РФ 

Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

6ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Адвокатура» /«Адвокатура» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Авторлық құқық түсінігі, реттеу 
пәні және әдісі, шығармашылық қызметті реттейтін заңнаманың құрамы және оның әрекет етуі, 
авторлық құқық субъектілері, объектілері, оларды қорғау т.б. туралы мәліметтер беру./Адвокатура 
и адвокатская деятельность является одним из основных предметов изучаемых студентами 
Юридического факультета специальности «Юриспруденция». Служит формированию 
аналитического мышления, четкому анализу  гражданско-правовых отношений и применению 

процессуальных норм  в практической деятельности адвоката. 
Білуі тиіс/Знать: ҚР адвокатурасының қалыптасуы  және даму жағдайы туралы, адвокатураның 
мәні мен міндеттері туралы қажетті көлемдегі білім алу ;/ - знать становление и развитии 
адвокатуры в РК, принципы ее организации; основные положения риторики - теории речевой 
коммуникации, теории аргументации; 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: адвокаттық қызметті ұйымдастыру мен құқықтық  негізі туралы 
білімді жүйелеу;/- уметьанализировать и конспектировать соответсвующие положения  
организационно-правового статуса коллегии адвокатов; убеждать собеседника (аудиторию), 

доказывать в состязательной речевой ситуации; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: қылмыстық, азаматтық және т.б. құқықтық өндірістегі 
адвокаттық қызметті жүзеге асыру туралы нормативтік ережелерді сараптау; / навыки применения 
нормы процессуального законодательства при решении конкретных ситуаций;подготовки и 
произнесения публичных речей; 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: адвокаттық қызметтің тактикалық, 
психологиялық және этикалық аспектілері туралы, алған білімдерін заңдық көмек көрсету мен 
құқықтық өндірістерге қолдана алуы қажет./ - компетентность в вопросах ознакомления с 

актуальными проблемами оказания юридической помощи, участие адвоката в уголовном и 
гражданском процессе.  
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:   Адвокатура-жеке және заңды 
тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін ғана емес, жеке құқықтық салада 
да қорғайды. Адвокат тұрғын үй, отбасы, мұрагерлік, Еңбек және өзге де істер бойынша азаматтық 
сот ісін жүргізуде азаматтардың өкілі болып табылады. Бұл пәнді оқу заңнамалық және жалпы 
құқықта еркін бағдар алуға мүмкіндік береді./Адвокатура -  защищает права, свободы и законные 
интересы физических и юридических лиц не только в публично-правовой (например, в уголовном и 

конституционным процессе), но и в частноправовой сфере. Адвокат является представителем 
граждан в гражданском судопроизводстве по жилищным, семейным, наследственным, трудовым и 
иным делам. Изучение данной дисциплины дает возможность свободно ориентироваться в 
законодательствах и праве в целом. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Адвокатура-студенттерді адвокатураның қазіргі жай-
күйімен, оның көмегімен жеке және заңды тұлғаларға білікті заң көмегін көрсетумен, 
адвокаттардың құқық қорғау міндеттерін шешуге қатысу түрлерімен таныстыру мақсатын қоятын 
оқу пәні. Аталған мақсатқа қол жеткізу процесі студенттерге адвокаттық қызметті реттейтін 
отандық, шетелдік және халықаралық заңнаманың массивінде бағдарлауға арналған құралдарды 

ұсынуға ұмтылыспен тығыз байланысты./Адвокатура - учебная дисциплина, ставящая перед собой 
цель ознакомить студентов с современным состоянием адвокатуры, оказанием с ее помощью 
квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам, формами участия 
адвокатов в решении правоохранительных задач. Процесс достижения названной цели неразрывно 
связан со стремлением предоставить студентам инструментарий для ориентирования в массиве 
отечественного, зарубежного и международного законодательства, регламентирующего 
адвокатскую деятельность. 
Пререквизиттер /Пререквизиты:  ҚР Қылмыстық құқығы (ерекше бөлім) Уголовное право РК 

(особ часть).Гражданское право РК  (особенная  часть), ҚР Азаматтық құқығы (ерекше бөлім)  
Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Халықаралық арбитраж »/ «Международный 

арбитраж» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплиныХалықаралық  арбитраждың басты 
ерекшелігі болып, аралық соттың құзіреті болып табылады. Аралық сот сауда және экономикалық 
салалардағы ұйымдар,мекемелер және фирмалар арасындағы даулар мен таластарды шешуге 

бағытталған. Быстрое и справедливое разрешение споров способствует расширению и облегчению 
торговли и сотрудничества. 
Білуі тиіс/Знать: ҚР Халықаралық сипаттағы жеке құқықтық қатынастарды құқықтық реттеудің 
н,ысандары мен әдістерімен танысады. Сондай-ақ, халықаралық сот және арбитраж тәжірибесі 



қарастырылады. Приобретение студентами базовых знаний по изучаемому курсу. 
Совершенствование навыков научно-исследовательской работы в области международного 

частного права. Изучить нормативно - правовые акты в области международного частного  права и  
правильно применять  их в  практической деятельности. 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: тәжірибелік жұмыстар жасай отырып танымдық қабілетті дамыту; 
/ - уметь   ориентроваться  в сложных ситуациях, возникающих на  практике. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: қоғамдық қатынастарды   реттейтін құқық  
нормаларының  маңызын , құқықтық  қорғаудың нысанасының басымдылығын құқық 
нормаларының   оларды тәжірибеде қолданумен  тығыз байланыстылығын түсінуі; / - иметь 

навыки приобретение навыков  работы  с законодательством; 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға 
сәйкесдұрыс қолдануды үйрету болып табылады, Қазақстан Республикасының конституциялық 
құрылысын; мазмұн ережелер мен кәсіби қызметінің құқығын жүзеге асыру үшін олардың 
маңызын түсіну, өз қызметінің арнайы аумақты  анықтау теориялық көзқарастар; азаматтар мен 
заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау нысандары мен тетіктерін; құқықтық және қоғамдық іс-
шаралардың мәні, сипаты мен өзара іс –қимылы; білім берудің бірыңғай жүйесінің  және кәсіби 
қызмет, мәні, түрлері және мемлекеттің нысандары құқығын іске асыру үшін құқықтық пәндердің 
қарым-қатынасын./ - быть компетентным в теоретических положений в области законодательства 

РК; владеть необходимыми навыками профессионального общения нм иностаранном языке, 
владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения переработки 
информации. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:   Халықаралық арбитраж- іс 
жүргізу құқық қатынастары   арбитраждық сот  пен басқа процеске қатысушылар арасында 
экономикалық және басқа да таластар кезінде туындайды. Бұл қоғамдық қатынастар құқық 
нормаларымен, сонымен қатар ҚР-ң  әкімшілік іс жүргізу кодексімен реттеледі/ Изучение 
дисциплины «Международный арбитраж» - это знание о деятельности третейского суда для 
рассмотрения споров, сторонами в которых являются государства и международные организации. 

Арбитраж создается для решения конкретного дела (арбитраж ad hoc) или действует постоянно. В 
первом случае его правовой основой является соглашение сторон в споре (компромисс), во втором 
- статут. Компромисс определяет все стороны деятельности арбитража, включая его формирование, 
предмет спора, процесс и применимое право. Обычно за арбитражем признается право уточнять 
свою компетенцию и восполнять пробелы в процессуальных положениях компромисса. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Қазіргі әлемде экономиканың біртіндеп және 
бұлжытпай жаһандануы, азаматтық қатынастардың қоғамдық өмірдің барлық жаңа және жаңа 
салаларына интеграциялануы мен таралуы жағдайында халықаралық арбитраж  міндеттемелік және 

өзге де азаматтық-құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды, келіспеушіліктер мен 
жанжалдарды шешудің негізгі тәсілдерінің бірі рөлін атқаруды жалғастыруда. Шетелдегі 
экономикалық дауларды аралық (төрелік) соттар қарайды./В современном мире, в условиях 
постепенной и неуклонной глобализации экономики, интеграции и распространения гражданских 
отношений на все новые и новые сферы общественной жизни коммерческий арбитраж продолжает 
играть роль одного из основных способов разрешения споров, разногласий и конфликтов, 
возникающих преимущественно из обязательственных и иных гражданско-правовых отношений. 
Большинство экономических споров за рубежом рассматриваются именно третейскими 

(арбитражными) судами. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: Халықаралық жария құқығы //  Международное публичное 
право 
Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика . 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«РФ Адвокатура» /«Адвокатура РФ» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Авторлық құқық түсінігі, реттеу 
пәні және әдісі, шығармашылық қызметті реттейтін заңнаманың құрамы және оның әрекет етуі, 
авторлық құқық субъектілері, объектілері, оларды қорғау т.б. туралы мәліметтер беру./Адвокатура 

и адвокатская деятельность является одним из основных предметов изучаемых студентами 
Юридического факультета специальности «Юриспруденция». Служит формированию 
аналитического мышления, четкому анализу  гражданско-правовых отношений и применению 
процессуальных норм  в практической деятельности адвоката. 
Білуі тиіс/Знать: Ресей Федерациясының адвокатурасының қалыптасуы  және даму жағдайы 
туралы, адвокатураның мәні мен міндеттері туралы қажетті көлемдегі білім алу ;/ - знать 
становление и развитии адвокатуры в Российской Федерации, принципы ее организации; основные 
положения риторики - теории речевой коммуникации, теории аргументации; 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: адвокаттық қызметті ұйымдастыру мен құқықтық  негізі туралы 
білімді жүйелеу;/- уметьанализировать и конспектировать соответсвующие положения  
организационно-правового статуса коллегии адвокатов; убеждать собеседника (аудиторию), 
доказывать в состязательной речевой ситуации; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: қылмыстық, азаматтық және т.б. құқықтық өндірістегі 
адвокаттық қызметті жүзеге асыру туралы нормативтік ережелерді сараптау; / - иметь навыки 
применения нормы процессуального законодательства при решении конкретных 
ситуаций;подготовки и произнесения публичных речей; 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: адвокаттық қызметтің тактикалық, 
психологиялық және этикалық аспектілері туралы, алған білімдерін заңдық көмек көрсету мен 
құқықтық өндірістерге қолдана алуы қажет./ - быть компетентным в вопросах ознакомления с 



актуальными проблемами оказания юридической помощи, участие адвоката в уголовном и 
гражданском процессе 

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:   Адвокатура-жеке және заңды 
тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін ғана емес, жеке құқықтық салада 
да қорғайды. Адвокат тұрғын үй, отбасы, мұрагерлік, Еңбек және өзге де істер бойынша азаматтық 
сот ісін жүргізуде азаматтардың өкілі болып табылады. Бұл пәнді оқу заңнамалық және жалпы 
құқықта еркін бағдар алуға мүмкіндік береді./Адвокатура -  защищает права, свободы и законные 
интересы физических и юридических лиц не только в публично-правовой (например, в уголовном и 
конституционным процессе), но и в частноправовой сфере. Адвокат является представителем 
граждан в гражданском судопроизводстве по жилищным, семейным, наследственным, трудовым и 

иным делам. Изучение данной дисциплины дает возможность свободно ориентироваться в 
законодательствах и праве в целом. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: РФ Адвокатурасы-студенттерді адвокатураның 
қазіргі жай-күйімен, оның көмегімен жеке және заңды тұлғаларға білікті заң көмегін көрсетумен, 
адвокаттардың құқық қорғау міндеттерін шешуге қатысу түрлерімен таныстыру мақсатын қоятын 
оқу пәні. Аталған мақсатқа қол жеткізу процесі студенттерге адвокаттық қызметті реттейтін 
отандық, шетелдік және халықаралық заңнаманың массивінде бағдарлауға арналған құралдарды 
ұсынуға ұмтылыспен тығыз байланысты./Адвокатура РФ - учебная дисциплина, ставящая перед 

собой цель ознакомить студентов с современным состоянием адвокатуры, оказанием с ее помощью 
квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам, формами участия 
адвокатов в решении правоохранительных задач. Процесс достижения названной цели неразрывно 
связан со стремлением предоставить студентам инструментарий для ориентирования в массиве 
отечественного, зарубежного и международного законодательства, регламентирующего 
адвокатскую деятельность. 
Пререквизиттер /Пререквизиты:  РФ Қылмыстық құқығы (ерекше бөлім) Уголовное право РФ 
(особ часть).Гражданское право РФ  (особенная  часть).  РФ Азаматтық құқығы (ерекше бөлім)  
Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

7 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«ҚР прокурорлық қадағалау» /  «Прокурорский 

надзор РК» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины:  Қазақстан Республикасының  
Прокурорлық қадағалау  ҚР дербес құқық саласы ретінде қарастыру, халықаралық сипаттағы жеке 
құқықтық қатынастарды реттейтін қазақстандық заңнамалар мен халықаралық шарттар жөнінде 
мағлұмат беру, қазақстандық заңнаманың коллизиялық нормаларын түсіндіру мен қолдануды 
білімгерлерге үйрету пәннің міндеті болып табылады // В ходе изучения курса студенты будут 

ознакомлены с актуальными проблемами теории и практики прокурорского надзора на 
современном этапе развития науки и деятельности органов прокуратуры. Прокурорский надзор в 
РК, вся многогранная правоохранительная деятельность й прокуратуры являются одной из 
важнейших гарантий защиты прав и свобод граждан, законных интересов юридических лиц, 
государства и общества. Прокуратуры, определяют задачи, принципы организации и деятельности 
прокуратуры. Прокурорский надзор – это самостоятельный, специфический вид государственной 
деятельности, осуществляемый только прокуратурой – централизованным надзорным органом.  
Білуі тиіс/Знать: ҚР Қадағалау қызметін жүзеге асыру әдістемесін, заңдылықтың бұзылуына 

байланысты прокурор әрекеттерінің нысандарын үйренеді. //Иметь представление о теоретических 
основах и практической деятельности прокурорского надзора в РК, знать законодательные акты, 
нормативные акты – основные приказы Генерального прокурора РК 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: тәжірибелік жұмыстар жасай отырып танымдық қабілетті дамыту; 
/ - применять правовые акты при осуществлении прокурорского надзора; знать основные формы 
взаимодействия прокуроров с правоохранительным и природоохранными органами при 
осуществлении надзора за исполнением законов; - составлять акты прокурорского реагирования 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: қоғамдық қатынастарды   реттейтін құқық  
нормаларының  маңызын,    құқықтық  қорғаудың  нысанасының   басымдылығын  құқық  

нормаларының   оларды тәжірибеде қолданумен  тығыз байланыстылығын    түсінуі; / владеть 
тактикой и методикой прокурорского надзора за исполнением законов. В ходе изучения курса 
студенты будут ознакомлены с актуальными проблемами теории и практики прокурорского 
надзора на современном этапе развития науки и деятельности органов прокуратуры 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға 
сәйкесдұрыс қолдануды үйрету болып табылады./ - способен определять основные направления и 
участки деятельности органов прокуратуры, предмет и задачи каждой из отраслей прокурорского 
надзора, полномочия прокуроров, присущие для того или иного направления надзорной 

деятельности. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Прокурорлық қадағалау - 
барлық заңды тұлғалар, лауазымды адамдар мен азаматтардың (жалпы қадағалау), сондай-ақ құқық 
қорғау органдары қызметінің барлық сатыларында (анықтау, алдын ала тергеу, соттың дауды 
шешуі, үкімдерді орындау мен сот тағайындаған мәжбүрлік сипаттағы басқа да шараларды) 
заңдардың дәл және бір үлгімен орындалуын жүзеге асыратын еліміздің Бас прокуроры мен оған 
бағынышты прокурорлардың жоғары қадағалауы / В ходе изучения дисциплины «Прокурорский 
надзор в РК»  студенты будут ознакомлены с деятельностью и структурой прокуратуры. 

Прокурорский надзор- является вся совокупность правовых норм, которые регулируют 
деятельность прокуратуры, определяют задачи, принципы организации и деятельности 
прокуратуры, акты прокурорского реагирования, система органов прокуратура, полномочия 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D1%8B_%D1%82%D2%B1%D0%BB%D2%93%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D1%83_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D1%83_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1


Генерального прокурора, структура, организация и  принципы деятельности органов прокуратуры 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: «Прокурорлық қадағалау» пәні заң оқу орындарында 

жүргізілетін негізгі пәндердің бірі. Қазақстан Республикасы ҚР Конституциясы (83-бап) мен ҚР 
«Прокуратура туралы» Заңына сәйкес – Республика аумағында заңдарпдың, ҚР Президенті 
Жарлықтарының және ӛзге де нормативтік құқықтық актілердің дәл және бірыңғай 
қолданылуына,жедел-іздестіру қызметінің, анықтама мен тергеудің,әкімшілік және атқарушылық 
істер жүргізідің заңдылығына жоғарғы қадағалауды жүзеге асыратын, ҚР Президентіне есеп 
беретін мемлекеттік орган. Прокуратура кез келген заңдылық бұзушылықты анықтау және жою 
жӛнінде шаралар қолданады. Республиканың Конституциясы мен заңдарына қайшы келетін заңдар, 
өзге де құқықтық актілерге наразылық жасайды, сотта мемлекеттің мүддесін білдіреді, заң 

талаптарына сай қылмыстық қудалауды жүзеге асырады,құқықтық статистиканы қалыптастырады./ 
Прокурорский надзор является одним из основных дисциплин, проводимых в юридических 

учебных заведениях. В соответствии с Конституцией РК (ст. 83) и Законом РК «О прокуратуре " -

государственный орган, подотчетный Президенту РК,осуществляющий высший надзор за точным и 
единообразным применением законов, указов Президента РК и иных нормативных правовых актов 
на территории Республики, законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и 
следствия, административного и исполнительного производства. Прокуратура принимает меры по 
выявлению и устранению любых нарушений законности. Опротестовывает законы, иные правовые 
акты, противоречащие Конституции и законам республики, представляет интересы государства в 
суде,осуществляет уголовное преследование в соответствии с требованиями закона, формирует 
правовую статистику. 

Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР Құқық қорғау органдары, Қылмыстық құқық (ерекше бөлім) 
// Правоохранительные органы РК, Уголовное право (особенная  часть). 
Постреквизиттер / Постреквизиты:   Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«ҚР прокурорлық қадағалаудың әрекет ету 

негіздері»  / «Основные направления  прокурорского надзора » 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины Қадағалау қызметін жүзеге асыру 
әдістемесін, заңдылықтың бұзылуына байланысты прокурор әрекеттерінің нысандарын үйретеді. 
Прокуратуры, определяют задачи, принципы организации и деятельности прокуратуры 

Білуі тиіс/Знать: ҚР Қадағалау қызметін жүзеге асыру әдістемесін, заңдылықтың бұзылуына 
байланысты прокурор әрекеттерінің нысандарын үйренеді / Иметь представление о теоретических 
основах и практической деятельности прокурорского надзора в РК, знать законодательные акты, 
нормативные акты – основные приказы Генерального прокурора РК,  а также специальную 
литературу, определяющую структуру и функции прокуратуры 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: тәжірибелік жұмыстар жасай отырып танымдық қабілетті дамыту; 
/ - уметь   ориентроваться  в сложных ситуациях, возникающих на  практике 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық  

нормаларының маңызын, құқықтық  қорғаудың  нысанасының басымдылығын  құқық  
нормаларының оларды тәжірибеде қолданумен  тығыз байланыстылығын түсінуі; / - иметь навыки 
приобретение навыков  работы  с законодательством 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға 
сәйкесдұрыс қолдануды үйрету болып табылады./ - быть компетентным в теоретических 
положений в области   законодательства РК. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:« ҚР прокурорлық қадағалаудың 
әрекет ету негіздері» пәні прокуратура органдарының өкілеттіктерінің мәнін ғана емес, қадағалау 

қызметін жүзеге асыру әдістемесін, заңдылықтың бұзылуына байланысты прокурор әрекеттерінің 
нысандарын үйретеді/  В ходе изучения дисциплины «Основные направления  прокурорского 
надзора » студенты будут ознакомлены с деятельностью и структурой прокуратуры.  Прокурорский 
надзор- является вся совокупностью правовых норм, которые регулируют деятельность 
прокуратуры, определяют задачи, принципы организации и деятельности прокуратуры, акты 
прокурорского реагирования, система органов прокуратура, полномочия генерального прокурора, 
структура, организация и  принципы деятельности органов прокуратуры 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Мемлекеттік қызметтің ерекше түрі бола отырып, 

прокурорлық қадағалау мақсаттардың бірлігімен (құқық бұзушылықтарды анықтау, алдын алу 
және жою), прокуратура жүйесі мен оның қызметінің құқықтық базасымен сипатталады. Дегенмен 
бірыңғай прокурорлық қадағалауды жүзеге асыру кезінде әртүрлі бағыттарда елеулі 
айырмашылықтар бар. Қадағалау жүргізілетін заңнаманың әртүрлі салаларында өз ерекшеліктері 
бар, осы заңнаманы орындайтын субъектілердің де бөлектері ажыратылады.  Демек, әр түрлі 
бағыттарда қадағалауды жүзеге асыратын прокурорлардың өкілеттігі да ерекше./ Будучи 
специфическим видом государственной деятельности, прокурорский надзор характеризуется 
единством целей (выявление, предупреждение и устранение правонарушений), системы 
прокуратуры и правовой базы ее деятельности. Но при осуществлении единого прокурорского 

надзора в разных направлениях есть существенные различия. Есть свои особенности в различных 
сферах законодательства, за которым производится надзор, различаются субъекты, исполняющие 
это законодательство. Следовательно, отличны и полномочия прокуроров, осуществляющих надзор 
в разных направлениях. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР құқық (ерекше бөлім) //  Уголовное право РК (особенная 
часть) 
Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«РФ прокурорлық қадағалау» /  «Прокурорский 



надзор РФ» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины:    Прокурорлық қадағалау  РФ 

дербес құқық саласы ретінде қарастыру, халықаралық сипаттағы жеке құқықтық қатынастарды 
реттейтін ресейлік заңнамалар мен халықаралық шарттар жөнінде мағлұмат беру, ресейлік 
заңнаманың коллизиялық нормаларын түсіндіру мен қолдануды студенттерге үйрету пәннің 
міндеті болып табылады // В ходе изучения курса студенты будут ознакомлены с актуальными 
проблемами теории и практики прокурорского надзора на современном этапе развития науки и 
деятельности органов прокуратуры. Прокурорский надзор в РФ, вся многогранная 
правоохранительная деятельность прокуратуры являются одной из важнейших гарантий защиты 
прав и свобод граждан, законных интересов юридических лиц, государства и общества. 

Прокуратуры, определяют задачи, принципы организации и деятельности прокуратуры. 
Прокурорский надзор – это самостоятельный, специфический вид государственной деятельности, 
осуществляемый только прокуратурой – централизованным надзорным органом.  
Білуі тиіс/Знать: РФ Қадағалау қызметін жүзеге асыру әдістемесін, заңдылықтың бұзылуына 
байланысты прокурор әрекеттерінің нысандарын үйренеді. //Иметь представление о теоретических 
основах и практической деятельности прокурорского надзора в РФ, знать законодательные акты, 
нормативные акты – основные приказы Генерального прокурора РФ. 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: тәжірибелік жұмыстар жасай отырып танымдық қабілетті дамыту; 

/ - применять правовые акты при осуществлении прокурорского надзора; знать основные формы 
взаимодействия прокуроров с правоохранительным и природоохранными органами при 
осуществлении надзора за исполнением законов; - составлять акты прокурорского реагирования. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: қоғамдық қатынастарды   реттейтін құқық  
нормаларының  маңызын,    құқықтық  қорғаудың  нысанасының   басымдылығын  құқық  
нормаларының   оларды тәжірибеде қолданумен  тығыз байланыстылығын    түсінуі; / владеть 
тактикой и методикой прокурорского надзора за исполнением законов. В ходе изучения курса 
студенты будут ознакомлены с актуальными проблемами теории и практики прокурорского 
надзора на современном этапе развития науки и деятельности органов прокуратуры. 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға 
сәйкес дұрыс қолдануды үйрету болып табылады./ - способен определять основные направления и 
участки деятельности органов прокуратуры, предмет и задачи каждой из отраслей прокурорского 
надзора, полномочия прокуроров, присущие для того или иного направления надзорной 
деятельности. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Прокурорлық қадағалау - 
барлық заңды тұлғалар, лауазымды адамдар мен азаматтардың (жалпы қадағалау), сондай-ақ құқық 
қорғау органдары қызметінің барлық сатыларында (анықтау, алдын ала тергеу, соттың дауды 

шешуі, үкімдерді орындау мен сот тағайындаған мәжбүрлік сипаттағы басқа да шараларды) 
заңдардың дәл және бір үлгімен орындалуын жүзеге асыратын РФ Бас прокуроры мен оған 
бағынышты прокурорлардың жоғары қадағалауы / В ходе изучения дисциплины «Прокурорский 
надзор в РФ»  студенты будут ознакомлены с деятельностью и структурой прокуратуры. 
Прокурорский надзор представляет всю совокупность правовых норм, которые регулируют 
деятельность прокуратуры, определяют задачи, принципы организации и деятельности 
прокуратуры, акты прокурорского реагирования, система органов прокуратура, полномочия 
Генерального прокурора, структура, организация и  принципы деятельности органов прокуратуры 

РФ. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: «Прокурорлық қадағалау» пәні заң оқу орындарында 
жүргізілетін негізгі пәндердің бірі. РФ Конституциясы (129-бап) мен «РФ Прокуратурасы туралы» 
Заңына сәйкес – Республика аумағында заңдардың, РФ Президенті Жарлықтарының және өзге де 
нормативтік құқықтық актілердің дәл және бірыңғай қолданылуына, жедел-іздестіру қызметінің, 
анықтама мен тергеудің, әкімшілік және атқарушылық істер жүргізідің заңдылығына жоғарғы 
қадағалауды жүзеге асыратын, ҚР Президентіне есеп беретін мемлекеттік орган. Прокуратура кез 
келген заңдылық бұзушылықты анықтау және жою жөнінде шаралар қолданады. Федерацияның 

Конституциясы мен заңдарына қайшы келетін заңдар, өзге де құқықтық актілерге наразылық 
жасайды, сотта мемлекеттің мүддесін білдіреді, заң талаптарына сай қылмыстық қудалауды жүзеге 

асырады, құқықтық статистиканы қалыптастырады./ Прокурорский надзор является одним из 

основных дисциплин, проводимых в юридических учебных заведениях. В соответствии с 
Конституцией РФ (ст. 129) и Законом РФ «О прокуратуре РФ" -государственный орган, 
подотчетный Президенту РФ, осуществляющий высший надзор за точным и единообразным 
применением законов, указов Президента РФ и иных нормативных правовых актов на территории 
Федераций, законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, 
административного и исполнительного производства. Прокуратура принимает меры по выявлению 
и устранению любых нарушений законности. Опротестовывает законы, иные правовые акты, 
противоречащие Конституции и законам республики, представляет интересы государства в 

суде,осуществляет уголовное преследование в соответствии с требованиями закона, формирует 
правовую статистику. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: РФ Құқық қорғау органдары, РФ Қылмыстық құқық (ерекше 
бөлім) // Правоохранительные органы РФ, Уголовное право РФ (особенная  часть). 
Постреквизиттер / Постреквизиты:   Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

8ТК/КВ 4 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Сот сараптамасы» / «Судебная экспертология» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплиныосы пәнді оқудың негізгі мақсаты 
білімгерлерге сотсараптамасының қылмыстық немесе азаматтық процестегі жүргізетін адамдардың 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D1%8B_%D1%82%D2%B1%D0%BB%D2%93%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D1%83_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D1%83_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1


немесе органдардың тапсырмасы бойынша жүзеге асырылатын және сарапшыларға жіберілген 
материалдарды зерттеуге және зерттеулердің нәтижелері бойынша сот дәлелдемелерінің маңызы 

бар қорытындылар беруге бағытталған қызмет екеніе жалпы түсінікті  қалыптастыру. // Целью 
преподавания является : - формирование у студентов систематизированного представления о 
судебной экспертологии , как о самостоятельной отрасли знания, призванной удовлетворить 
потребности уголовного, гражданского и административного производства в должном применении 
предусмотренного законом института специальных знаний в форме судебной экспертизы. 
Целью курса является, чтобы студент освоил эти знания не только теоретически, но и, 
ознакомившись с практикой применения этих норм судами, прокуратурой и органами следствия, 
свободно ориентировался в уголовно-правовых нормах. 

Білуі тиіс/Знать:  ҚР Қылмыстық немесе азаматтық істің материаддарына сараптама жасау үшін 
қажет болатын арнаулы ғылыми таным мен зерттеулердің негізінде фактілер мен мән-жайлар 
анықтауға мүмкіндік алады. // основные положения закона РК « О судебной экспертизе», и других 
нормативных актов , регламентирующих экспертную деятельность в Республике Казахстан; 
основные положения теории и методологии судебных экспертиз ; понятия . категории и 
классификацию судебных экспертиз; классификацию объектов судебных экспертиз и понятие 
образцов для сравнительного исследования: технико-криминалистические средства, используемые 
при производстве судебных экспертиз 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь:Қылмыстық заң нормаларын қабылдаудың қажеттіліктері мен 
себептерін, қылмысқа қарсы күресте осы қабылданған заңдардың атқаратын қызыметі, қылмыстық 
іс-әрекеттердің қоғамға қауіптілік дәрежесін анақтау, қылмысты құбылыстың себептерімен оған 
жол беретін жағдайларды зерттеу қажет. // - выбрать в соответствии с имеющимися материалами 
дела/ следами и вещественными доказательствами /класс и вид судебной экспертизы; подготовить 
материалы для производства криминалистических и иных экспертных исследований. выносить 
постановления о назначении экспертизы , в котором правильно ставить вопросы эксперту, 
необходимые для установления обстоятельств по делу и получения доказательств выбрать орган 
для производства экспертизы ; оценить заключение эксперта и полученных доказательств. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки:  Сот сараптамасы саласындағы ғылыми зерттеулерді 
істей алуы керек, қоғамдық қатынастарды   реттейтін құқық  нормаларының  маңызын ,    құқықтық  
қорғаудың  нысанасының   басымдылығын  құқық  нормаларының   оларды тәжірибеде қолданумен  
тығыз байланыстылығын    түсінуі; / подготовить материалы для производства 
криминалистических и иных экспертных исследований. выносить постановления о назначении 
экспертизы , в котором правильно ставить вопросы эксперту, необходимые для установления 
обстоятельств по делу и получения доказательств выбрать орган для производства экспертизы ; 
оценить заключение эксперта и полученных доказательств. 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным:  заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға 
сәйкесдұрыс қолдануды үйрету болып табылады./  глубокое изучение студентами сущности 
судебной экспертизы как относительно самостоятельно отрасли научного знания.-особенности 
правового регулирования назначения, организации и производства судебных экспертиз, их 
классификаций, - изучение методологии исследовательской деятельности судебного эксперта, 
- выработать умения применять знания научных основ судебной экспертизы для решения 
конкретных задач, умения анализировать результаты экспертных исследований с целью их 
использования при расследовании преступлений. 

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:Сот сараптамасының барысында 
қылмыстық немесе азаматтық істің материаддарына сараптама жасау үшін қажет болатын арнаулы 
ғылыми таным мен зерттеулердің негізінде фактілер мен мән-жайлар анықталады. Сараптаманың 
мәні тергеуші немесе сот қойған мәселелер арқылы алдын ала анықталады./Судебная 
экспертология —область знания, изучающая закономерности, методологию и процесс 
формирования и развития научных основ судебных экспертиз, а также исследующая их объекты. 
Процесс изучения осуществляется на основе специальных познаний, привносимых из базовых 
(материнских) наук и трансформированных в систему научных приемов, методов, средств и 

методик решения экспертных задач.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Сот сараптамасы негізінде сот-прокурорлық-тергеу 
қызметінің маңызды бағыттарының бірі жатыр, оның маңыздылығы мен өзектілігі соңғы жылдары 
айтарлықтай күшейе түсті. Бұл қылмыстық процесс шеңберінде заттай дәлелдемелерді сот-
сараптамалық зерттеудің жаңа мүмкіндіктерін ашатын ғылыми-техникалық прогрестің одан әрі 
дамуымен байланысты./ В основе  судебной экспертизы  лежит одно из важнейших направлений 
судебно-прокурорско-следственной деятельности, важность и актуальность которого в последние 
годы значительно усилились. Это вызвано дальнейшим развитием научно-технического прогресса, 
открывающего новые возможности судебно-экспертного исследования вещественных 

доказательств в рамках уголовного процесса. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: Қылмыстық құқық (ерекше бөлім)  // Уголовное право РК 
(особенная часть) 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Сот медицина және психиатрия негіздері //  Основы судебной 
медицины и психиатрии 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Сот медицина және психиатрия негіздері» / 

«Основы судебной медицины и психиатрии» 

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины Құқықтық ғылымдар ішінде сот 
медицинасы мен психиатриясын дамытуға қылмыстық және азаматтық қүқық, қылмыстық және 
азаматтық процесс зор ықпал жасайды. Сот психиатриясы мен сот-медицина сараптамасын 



белгілеу мен жургізудің себептері мен тәртібі, сарапшылардың құқықтары, міндеттері мен 
жауапкершілігі Қазақстан Республикасының Қылмыстық істер жүргізу кодексі мен Қылмыстық 

кодексінде көрсетілген. Осы кодекстердің тиісті баптары сот дәрігерінің тәжірибелік сарапшылық 
қызметін реттейтін ұжымдық құжаттар (ережелер, нұсқаулар, т.б.) шығаруға негіз болуы тиіс. 
Целью курса является, чтобы студент освоил эти знания не только теоретически, но и, 
ознакомившись с практикой применения этих норм судами, прокуратурой и органами следствия, 
свободно ориентировался в уголовно-правовых нормах.. 
Білуі тиіс/Знать: Сот әділдігі органдарында туындайтын медициналық-биологиялық 
мәселелерді зерттеп, шешіп отыруға мүмкіндік алды. /В процессе обучения студенты изучат 
составы конкретных преступлений, выявляют основание признания законодателей данных деяний 

преступными, определят роль соответствующих законов в борьбе с этими деяниями а также 
степень общественной опасности данного преступления, обусловившей избрание законодателем 
той или иной санкций, выясняет критерии классификации преступлений в особенной части УК, 
изучат историю развития особенной части уголовного законодательства РК. 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: ҚР Қылмыстық немесе азаматтық істің материаддарына 
сараптама жасау үшін қажет болатын арнаулы ғылыми таным мен зерттеулердің негізінде фактілер 
мен мән-жайлар анықтауға мүмкіндік алады /При расследовании ряда уголовных дел и 
рассмотрении многих гражданских исков успех расследования преступлений  во многом зависит от 

правильного использования в уголовном процессе специальных знаний. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: қоғамдық қатынастарды   реттейтін құқық  
нормаларының  маңызын ,    құқықтық  қорғаудың  нысанасының   басымдылығын  құқық  
нормаларының   оларды тәжірибеде қолданумен  тығыз байланыстылығын    түсінуі; / - иметь 

навыки приобретение навыков  работы  с законодательством; 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға 
сәйкесдұрыс қолдануды үйрету болып табылады./ - быть компетентным в теоретических 
положений в области   законодательства РК; 

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Сот медицинасы мен 
психиатриясы — дербес ғылымы бола тұра, ол қылмыстық және азаматтық істерді тергеу мен 

сотта қарау кезінде сот әділдігі органдарында туындайтын медициналық-биологиялық 
мәселелерді зерттеп, шешіп отырады. Дәрігердің заңда белгіленген қүқылық нормаларды 

сақтай отырып, сот медицинасы мен психиатриясы ғылымының деректерін қылмыстық немесе 
азаматтық істер фактілерін зерттеу барысында нақты қолдануы мен тергеуі және сот 
органдарының өкілдеріне қорытынды беруі сот психиатриясы менсот- медицинасы сараптамасы 
деп аталады. /  Основы судебной медицины и психиатрии — особый раздел медицины, который 

занимается применением медицинских и других знаний из области естественных наук для нужд 

органов правопорядка и юстиции. Судебная медицина представляет собой специальную 
медицинскую науку, систему научных знаний о закономерностях возникновения, способах 
выявления, методах исследования и оценки медицинских фактов, служащих источником 
доказательств при проведении расследования, предусмотренного законом.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Сот медицинасы мен психиатрия қылмыстық сот ісін 
жүргізуде шындықты анықтауға және заңдылықты сақтауға ықпал ететін білімнің түрлі салалары 
арасында жетекші орындардың бірін алатын дербес ғылым болып табылады. Сот психиатриясы 
мен медицинасының сараптамалық мүмкіндіктері  практикаға жаңа, неғұрлым жетілдірілген 
зерттеу әдістерін енгізу арқылы қылмыстарды ашу мен тергеудің тиімділігін арттыруда. Сондықтан 

сот медицинасы мен психиатрияның қазіргі заманғы негіздерін ғылым ретінде білу және сот-
медициналық және сот-психиатриялық сараптамалардың нәтижелерін практикада шебер пайдалану 
– заңгерлерді кәсіби даярлаудың қажетті шарттары./Судебная медицина и психиатрия являются 
самостоятельными науками, которые занимают одно из ведущих мест среди различных отраслей 
знаний, способствующих установлению истины и соблюдению законности в уголовном 
судопроизводстве. Возрастающие экспертные возможности судебной психиатрии и медицины, 
внедрение в практику новых, все более совершенных методов исследования приводят к 
повышению эффективности раскрытия и расследования преступлений. Поэтому знание 

современных основ судебной медицины и психиатрии как наук и умелое использование на 
практике результатов судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз – необходимые 
условия профессиональной подготовки юристов. 
Пререквизиттер /Пререквизиты:  Қылмыстық құқық ( ерекше бөлім) // Уголовное право РК 
(особенная  часть) 
Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика  

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Сот сараптамасы» / «Судебная экспертология» 

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплиныосы пәнді оқудың негізгі мақсаты 
студенттерге сот сараптамасының қылмыстық немесе азаматтық процестегі жүргізетін адамдардың 
немесе органдардың тапсырмасы бойынша жүзеге асырылатын және сарапшыларға жіберілген 
материалдарды зерттеуге және зерттеулердің нәтижелері бойынша сот дәлелдемелерінің маңызы 
бар қорытындылар беруге бағытталған қызмет екенін жалпы түсінікті  қалыптастыру. // Целью 
преподавания является: - формирование у студентов систематизированного представления о 
судебной экспертологии, как о самостоятельной отрасли знания, призванной удовлетворить 
потребности уголовного, гражданского и административного производства в должном применении 
предусмотренного законом института специальных знаний в форме судебной экспертизы. Целью 

курса является, чтобы студент освоил эти знания не только теоретически, но и, ознакомившись с 



практикой применения этих норм судами, прокуратурой и органами следствия, свободно 
ориентировался в уголовно-правовых нормах. 

Білуі тиіс/Знать:  РФ Қылмыстық немесе азаматтық істің материаддарына сараптама жасау үшін 
қажет болатын арнаулы ғылыми таным мен зерттеулердің негізінде фактілер мен мән-жайлар 
анықтауға мүмкіндік алады. // основные положения закона  «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации», и других нормативных актов , 
регламентирующих экспертную деятельность в РФ; основные положения теории и методологии 
судебных экспертиз ; понятия . категории и классификацию судебных экспертиз; классификацию 
объектов судебных экспертиз и понятие образцов для сравнительного исследования: технико-
криминалистические средства, используемые при производстве судебных экспертиз 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь:Қылмыстық заң нормаларын қабылдаудың қажеттіліктері мен 
себептерін, қылмысқа қарсы күресте осы қабылданған заңдардың атқаратын қызыметі, қылмыстық 
іс-әрекеттердің қоғамға қауіптілік дәрежесін анақтау, қылмысты құбылыстың себептерімен оған 
жол беретін жағдайларды зерттеу қажет. // - выбрать в соответствии с имеющимися материалами 
дела/ следами и вещественными доказательствами /класс и вид судебной экспертизы; подготовить 
материалы для производства криминалистических и иных экспертных исследований. выносить 
постановления о назначении экспертизы , в котором правильно ставить вопросы эксперту, 
необходимые для установления обстоятельств по делу и получения доказательств выбрать орган 

для производства экспертизы ; оценить заключение эксперта и полученных доказательств. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки:  Сот сараптамасы саласындағы ғылыми зерттеулерді 
істей алуы керек, қоғамдық қатынастарды   реттейтін құқық  нормаларының  маңызын,    құқықтық  
қорғаудың  нысанасының   басымдылығын  құқық  нормаларының   оларды тәжірибеде қолданумен  
тығыз байланыстылығын   түсінуі; / подготовить материалы для производства криминалистических 
и иных экспертных исследований. выносить постановления о назначении экспертизы, в котором 
правильно ставить вопросы эксперту, необходимые для установления обстоятельств по делу и 
получения доказательств выбрать орган для производства экспертизы; оценить заключение 
эксперта и полученных доказательств. 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным:  заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға 
сәйкес дұрыс қолдануды үйрету болып табылады./  глубокое изучение студентами сущности 
судебной экспертизы как относительно самостоятельно отрасли научного знания.-особенности 
правового регулирования назначения, организации и производства судебных экспертиз, их 
классификаций, - изучение методологии исследовательской деятельности судебного эксперта, - 
выработать умения применять знания научных основ судебной экспертизы для решения 
конкретных задач, умения анализировать результаты экспертных исследований с целью их 
использования при расследовании преступлений. 

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:Сот сараптамасының барысында 
қылмыстық немесе азаматтық істің материалдарына сараптама жасау үшін қажет болатын арнаулы 
ғылыми таным мен зерттеулердің негізінде фактілер мен мән-жайлар анықталады. Сараптаманың 
мәні тергеуші немесе сот қойған мәселелер арқылы алдын ала анықталады./Судебная 
экспертология —область знания, изучающая закономерности, методологию и процесс 
формирования и развития научных основ судебных экспертиз, а также исследующая их объекты. 
Процесс изучения осуществляется на основе специальных познаний, привносимых из базовых 
(материнских) наук и трансформированных в систему научных приемов, методов, средств и 

методик решения экспертных задач.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Сот сараптамасы негізінде сот-прокурорлық-тергеу 
қызметінің маңызды бағыттарының бірі жатыр, оның маңыздылығы мен өзектілігі соңғы жылдары 
айтарлықтай күшейе түсті. Бұл қылмыстық процесс шеңберінде заттай дәлелдемелерді сот-
сараптамалық зерттеудің жаңа мүмкіндіктерін ашатын ғылыми-техникалық прогрестің одан әрі 
дамуымен байланысты./ В основе  судебной экспертизы  лежит одно из важнейших направлений 
судебно-прокурорско-следственной деятельности, важность и актуальность которого в последние 
годы значительно усилились. Это вызвано дальнейшим развитием научно-технического прогресса, 

открывающего новые возможности судебно-экспертного исследования вещественных 
доказательств в рамках уголовного процесса. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: РФҚылмыстық құқық (ерекше бөлім)  // Уголовное право РФ 
(особенная часть) 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Сот медицина және психиатрия негіздері //  Основы судебной 
медицины и психиатрии. 
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