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  Жалпы білім беретін пәндер (ЖБП) циклі/ Цикл общеобразовательные дисциплины (ООД) 

№ Академиялық 

кредиттерде/в 

академических 

кредитах 

Пәндер тізімі  

Перечень дисциплин 

1 2 3 

1 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Экономикалық теория және кәсіпкерлік негіздері/Основы 
экономической теории и предпринимательства.  
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Студенттерді нарықтық экономика 
жұмысының негізгі принциптері мен заңдарымен таныстыру, жеке экономикалық субъектілер - фирмалар, 
кәсіпорындар, кәсіпкерлер деңгейінде де, бүкіл Ұлттық экономика деңгейінде де болатын нарықтық 
процестерді зерттеуге көмектесу; негізгі терминдер мен ұғымдардың экономикалық мәнін, мазмұнын ашу.  
/ Познакомить студентов с основными принципами и законами функционирования рыночной экономики, 
помочь в изучении рыночных процессов, происходящих как на уровне отдельных экономических 
субъектов - фирм, предприятий, предпринимателей, так и на уровне всей национальной экономики; 

раскрыть экономическую сущность, содержание базовых терминов и понятий. 
Білуі тиіс/Знать: Экономикалық қызмет етуінің іргелі мәселелерін, экономикалық ғылымның даму 
бағыттарын; Қоғамның экономикалық даму заңдылықтарын; әр түрлі типтегі экономикалық жүйелер 
шеңберінде негізгі экономикалық мәселелерді шешу қабілетін;  Жеке ұдайы өндіріс заңдылықтарын; 
Ұлттық экономика деңгейіндегі ұдайы өндіріс. / Фундаментальные вопросы хозяйственной деятельности, 
направления развития экономической науки; Законы экономического развития общества; способность 
решать основные экономические проблемы в рамках различных типов экономических систем; Законы 
индивидуального воспроизводства; Репродуктивное производство на уровне народного хозяйства 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: экономикалық жағдайлардың және процесстерінің мәнін, олардың өзара 
байланысын және өзара тәуелделіктерін; экономикалық процесстерді жүйелеуді, моделдеуді және 
детальдауды; факторлардың әсерін, жеткен нәтижелерді бағалай білу, кәсіпорынның функционалдауының 
тиімділігінің өсуінің резервін шығаруды білуді жөнінде түсініктері болуы. ағымдағы өндірістік қызметтің 
әр түрлі облыстағы талдау; алынатын шешімдерді қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді жағдайда объективті 
дәлелдеу; толығымен қолданылмаған резервтерді шығару және бағалау жүргізуді білуі;/ сущность 
экономических условий и процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость; систематизация, 
моделирование и детализация экономических процессов; уметь оценивать влияние факторов, достигнутые 

результаты, уметь рассчитывать резерв роста эффективности предприятия. анализ текущей 
производственной деятельности по разным направлениям; объективное обоснование краткосрочных и 
долгосрочных решений; уметь извлекать и оценивать неиспользованные резервы; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: өзіндік шығармашылық жұмыс, өз ұстанымын 
экономикалық тұрғыдан сауатты тұжырымдай және дәлелдей білу. /  самостоятельной творческой работы, 
уметь экономически грамотно формулировать и аргументировать свою позицию. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: экономикалық модельдерді құру және оларды 
аналитикалық қызметте пайдалану қабілеті мен дайындығын көрсету. / демонстрировать способность и 

готовность построения экономических моделей и использования их в аналитической деятельности.  
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Экономикалық теория: пәні, әдістері, 
функциялары, мәселелері; қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері. Экономикалық дамудың жалпы 
мәселелері. Экономикалық қажеттіліктер, игіліктер мен ресурстар. Экономиканы нарықтық ұйымдастыру 
экономикалық жүйе ретінде. Сұраныс, ұсыныс және нарықтық баға теориясы. / Экономическая теория: 
предмет, методы, функции, проблемы; основные этапы становления и развития. Общие проблемы 
экономического развития. Экономические потребности, блага и ресурсы. Рыночная организация хозяйства 
как экономическая система. Теория спроса, предложения и рыночной цены. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Экономикалық теория негіздері және кәсіпкерлік 

экономиканың қызмет етуінің іргелі мәселелерін қарастырады және зерттейді, сондай-ақ,қоғамның 
әлеуметтік-экономикалық даму эволюциясын, жеке ұдайы өндірістің заңдылықтарын (микроэкономика), 
ұлттық экономика деңгейіндегі ұдайы өндірісті, мезоэкономика және әлемдік шаруашылықты 
қарастырады/ Рассматривает и изучает основы экономической теории и фундаментальные вопросы 
предпринимательства, а также эволюцию социально-экономического развития общества, законы 
индивидуального воспроизводства (микроэкономика), массового производства на уровне национальной 
экономики, мезоэкономики и мировой экономики. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: талап етілмейді /не требуется. 

Постреквизиттер/Постреквизиты: ҚР Кәсіпкерлік құқығы / Предпринимательское право РК 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі / Охрана труда и 
безопасность жизнедеятельности  
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Студенттердің өндірістегі қауіпсіздік пен 
салауатты еңбек жағдайларын ұйымдастыру және төтенше жағдайлар кезінде қорғау бойынша өз бетінше 
жұмыс жүргізуге мүмкіндік беретін еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі бойынша негізгі білімдерін 
қалыптастыру. / Формирование у студентов основополагающих знаний по охране  труда  и  безопасности  

жизнедеятельности,  позволяющие  вести самостоятельную работу по организации безопасности и 
здоровых условий труда на производстве и защиту при чрезвычайных ситуациях. 



Білуі тиіс/Знать: еңбек  құқығының  заңнамасы  мен  еңбекті қорғау ережелерін бұзғаны үшін 
жауапкершілік жағдайларын анықтауды; санитарлы-гигиеналық жағдайын бақылауды; / законодательные 

акты в сфере охраны труда; методические основы контроля санитарно-гигиенического состояния 
производства; 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: тиісті ақпаратты іздеу үшін нормативтік құжаттарды пайдалану, 
қауіптерден қорғау әдістерін және өмір сүрудің қолайлы жағдайларын қамтамасыз ету тәсілдерін таңдау / 
тиісті ақпаратты іздеу үшін нормативтік құжаттарды пайдалану, қауіптерден қорғау әдістерін және өмір 
сүрудің қолайлы жағдайларын қамтамасыз ету тәсілдерін таңдау. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками: еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі саласындағы білім 
мен дағдыларды, ойлау мәдениетін және олардың кәсіби қызметінде тиімді пайдалану, нәтижелерін 

көрсету; заңнамалық және нормативтік құжаттарды, бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру, 
техникалық және жобалау құжаттамасын әзірлеу және дайындау/эффективного использования знаний и 
умений в области охраны труда и безопасности жизнедеятельности, культуры мышления и изложения 
результатов своей профессиональной деятельности; быть компетентным в вопросах законодательной и 
нормативно-правовой базы, организации и проведения контроля, разработки и составления технической и 
проектной документации. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: құқықтық білім негіздерін өмірдің түрлі салаларында 
пайдалану./ Использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности.  

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Кіріспе. Еңбекті қорғау саласындағы 
мемлекеттік саясат. Еңбекті қорғауды басқару жүйесі. Мемлекеттік қадағалау және қоғамдық бақылау 
органдары. Жұмысшыларды қауіпсіз еңбек тәсілдеріне үйрету. Еңбекті нормалау. Жазатайым оқиғалар мен 
аварияларды тексеру және есепке алу. Өндірістік жарақаттану мен кәсіптік ауруларды талдау әдістері. / 
Введение. Государственная политика в области охраны труда.  Система управление охраной труда. Органы 
государственного надзора и общественного контроля. Обучение работающих безопасным приемам труда. 
Нормирование труда. Расследование и учет несчастных случаев и аварий. Методы анализа 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Бұл пәннің негізі қарастырылатын мәселесі еңбекті қорғау 

жүйесіндегі заңнамалық актілердің, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық, техникалық, 
гигиеналық және емдеу-профилактикалық шаралар мен құралдарды, қауіпсіздікті қамтамасыз ететін, еңбек 
процесінде адамның денсаулығын сақтау және жұмыс қабілеттілігін сақтау/Это комплексная дисциплина, 
которая изучается с целью формирования у будущих специалистов необходимого в их дальнейшей 
профессиональной деятельности уровня знаний и умений по правовым и организационным вопросам 
охраны труда, по вопросам гигиены труда, производственной санитарии, производственной и пожарной 
безопасности, определенного соответствующими государственными стандартами образования.  
Пререквизиттер/Пререквизиты:  талап етілмейді /не требуется 

Постреквизиттер/ Постреквизиты: ҚР Еңбек құқығы / Трудовое право РК 



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

№ Академиялық 

кредиттерде/в 

академических 

кредитах 

Пәндер тізімі  

Перечень дисциплин 

1 2 2 

1 ТК/КВ 5 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 ғылыми 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; / Изучение и раскрытие закономерностей исторического развития казахской 
нации, проведение научных изысканий, познание общечеловеческой культуры и нравственных ценностей, 

знакомство с государственными объединениями, правовыми источниками, в которых жили наши предки; 
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; 
обучение государственному и правовому происхождению, государственному становлению, развитию, 
обмену типами права и государства, историческому прошлому правовых институтов с государственными 
органами; 
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. / 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. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: ҚР МҚТ пәні, әдісі, мақсаты мен 
міндеттері. Қазақстан аумағындағы алғашқы қауымдық жүйе және алғашқы мемлекеттік құрылымдардың 
пайда болуы. Ежелгі ғұндар империясы, Үйсіндер мен қарлұқтар мемлекеті. Түркі және Түркі қағанаты. 
Түргештер мен қарлұқтардың қағанаттары, Оғыз мемлекеті. Қараханидтер, Кимактар, қыпшақтар, 

наймандар мен Керейиттер мемлекеттері. Шыңғыс Хан Империясы. Әбілқайыр мемлекеті және Ноғай 
Ордасы. Қазақ хандығының білімі, дамуы, қоғамдық-саяси жүйесі. Қазақстан Ресей империясының 
құрамында. Х1Х ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың басындағы Қазақстанның әкімшілік 
құрылымы мен құқықтық жүйесі. Қазақстандағы Қазан төңкерісі және Кеңес өкіметінің орнауы. 
Қазақстанның автономиялық және кеңестік республика ретіндегі әкімшілік-саяси және құқықтық жағдайы. 
1950-1990 жылдары Қазақстанның мемлекеттік-құқықтық дамуы Тәуелсіз Қазақстанның Мемлекеттік-
құқықтық дамуы. / Предмет, метод, цель и задачи ИГП РК. Первобытнообщинный строй на территории 
Казахстана и появление первых государственных образований. Империя древних Гуннов, государства 
Уйсунов и  Карлуков. Тюрки и Тюркский каганат. Каганаты Тюргешов и Карлуков, государство Огузов. 

Государства Караханидов, Кимаков, Кипчаков, Найманов и Кереитов. Империя Чингисхана. Государство 
Абулхаира и Ногайская орда. Образование, развитие, общественно-политическая система Казахского 
ханства. Казахстан в составе Российской империи. Административная структура и правовая система 
Казахстана второй половины Х1Х и начала ХХ века. Октябрьская  революция в Казахстане  и установление 
советской власти. Административно-политическое и правовое положение Казахстана как автономной и 
советской республики. Государственно- правовое развитие Казахстана в 1950-1990 гг. Государственно-
правовое развитие независимого Казахстана.   
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/ В дисциплине  «История государства и права 
РК»  освещается все разнообразие типов и форм государственных образований и их правовых систем 



существовавших 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 независимого государства Республики Казахстан. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Мемлекет және құқық теориясы/ Теория государства и права 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы / История государства и 
права зарубежных стран 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Мұсылман құқығы / Мусульманское право  
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Студенттерде мұсылман құқығының 

ережелері, мұсылман құқығының даму тарихы, Құранның құқық көздерінің бірі ретіндегі рөлі мен қызметі 
туралы іргелі түсініктерді қалыптастыру. / 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: мұсылман құқығында пайдаланылатын жалпы ұғымдар мен терминологияны; ислам 
құқығы көздерінен құқықтық нормаларды алу қағидаттары мен тәсілдерін; құқықтық қорытынды ұғымын 
(хукм) және оның түрлерін; Ислам заңнамасының құқықтық дәлелдерін айқындау және олардың түрлерін; / 
общие понятия и терминологию, используемые в мусульманском праве; принципы и способы извлечения 
правовых норм из источников исламского права; понятие правового заключения (хукм) и его виды; 

определение правовых доводов исламского законодательства и их виды; 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: ислам заңдарын алудың әдістері мен тәсілдерін, теологтардың қазіргі 
заманғы құқықтық қорытындыларын (фатваларын) талдау;/ анализировать методы и способы извлечения 
исламских законов, современные правовые заключения (фетвы) богословов; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: діни-құқықтық идеяларды баяндау және олардағы жекелеген 
аспектілерді айқындау; діннің жекелеген проблемалары бойынша өз ұстанымын тұжырымдау және 
негіздеу; / изложения религиозно-правовых идей и выделения в них отдельных аспектов; формулировать и 
обосновывать собственную позицию по отдельным проблемам религии; 

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: Ислам заңнамасының негіздерін 
ғылымға енгізу. Ислам заңдарының көздері. Шариғат заңы (хукм). Сөз тіркестерінің жіктелуі (шариғат 

көздерінен алынған дәйек сөздер). Құқықтық нормаларды өз бетінше шығару (ижтихад). Қарама-
қайшылықты дәлелдермен басымдық құру./ Введение в науку основ исламского законодательства. 
Источники исламского законодательства. Шариатская правовая норма (хукм). Классификация фраз (цитат 
из источников шариата). Самостоятельное вынесение правовых норм (иджтихад). Выстраивание 
приоритета при противоречивых доказательствах. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Мұсылман құқығы-бұл діни формада көрсетілген және 
мұсылман діні - исламға негізделген нормалар жүйесі. Бұл пән құқықтық реттеуге жататын әлеуметтік 
өмірдің барлық салаларын қамтиды. Мұсылман құқығы-бұл тайпалық жүйенің ыдырауы және Араб 

түбегінің батысында ерте феодалдық мемлекеттің құрылуы кезінде пайда болған ұзақ даму тарихын 
зерттейтін күрделі әлеуметтік құбылыс. Мұсылман құқығы ислам мен мұсылман қауымдастығының даму 
кезеңін, құқықтық және басқа да Мінез-құлық ережелерін зерттейтін құқықтық нормалар жүйесі ретінде./ 
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 истановления 
раннефеодального государства на западе Аравийского полуострова.Мусульманское право как система 
юридических норм, изучающая период развития ислама и мусульманской общины, юридические и иные 

правила поведения.  
Пререквизиттер/Пререквизиты:  Мемлекет және құқық теориясы/ Теория государства и права 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Рим құқығы / Римское право 

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.  / Формирование и развитие у 
студентов всестороннего развития, умения пользоваться римским правом и владеть правовыми понятиями, 
применяемыми в современной системе права, исходящей из римского права, научиться анализировать и 
обобщать изученный материал. Раскрыть понятие римского права, его проблемы, соотнести римское право 
с теорией государства и права, гражданским правом.  
Білуі тиіс/Знать: Азаматтық ғылымдарды одан әрі зерттеудің негізі ретінде қоғам дамуының қазіргі 
кезеңіндегі Рим құқығының маңыздығын; Рим құқығының тарихын кезең-кезеңмен, Рим жеке құқығының 

тарихи қалыптасқан жүйелерін; құқық жүйесін, құқықтық реттеудің механизмі мен құралдарын, заңды 
жүзеге асыруды; / о значении римского права на современном этапе развития общества, как базы для 
последующего изучения цивилистических наук; периодизация истории римского права, исторически 
сложившиеся системы римского частного права; систему права, механизм и средства правового 



регулирования, реализации права; 
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:  Ежелгі Римнің мүліктік құқығының құрамдас бөлігі ретінде 
жария және жеке құқықты, заттық және міндетті құқықты салыстырмалы-құқықтық талдау; латын заң 

терминологиясын игерудегі бастапқы дағдылар; Рим жеке құқығынан алынған қазіргі заманғы заң 
терминологиясы; / сравнительно-правового анализа публичного и частного права, вещного и обязательного 
права как составных частей имущественного права Древнего Рима; первоначальными навыками в освоении 
латинской юридической терминологии; современной юридической терминологией, рецепцированной из 
римского частного права; 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: Практикалық қызметте теориялық білімдерін қолдану, 
тарихи құқықтық құжаттармен талдау жұмыстарын жүргізу, азаматтық құқықтың қазіргі заманғы 
құқықтық институттарын талдау кезінде алған білімдерін пайдалану. / Применять теоретические знания в 

практической деятельности, проводить аналитическую работу с историческими  правовыми документами, 
использовать полученные знания  при анализе современных правовых институтов гражданского права. 
Краткое содержание дисциплины: Оқу пәнінің негізгі бөлімдері: Рим құқығына кіріспе; Рим құқығының 
қайнар көздері; Рим жеке құқығы туралы талап-арыздар және оның қазіргі заманғы түсінігі; Адамдар, 
олардың Рим құқығындағы жеке тұлғалардың біліктілігі; Мүліктік құқықтар; Басқа адамдарға құқықтар; 
Міндеттемелер туралы жалпы ережелер; Ежелгі Римдегі келісім-шарт құқығы; Шарттардың жекелеген 
түрлері; Міндеттемелер шарттан; Азаптаулардан туындайтын міндеттемелер; Мұрагерлік құқық; Римдік 
отбасы құқығы. / 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 знания в области основ права, права собственности и права. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: Мемлекет және құқық теориясы / Теория государства и права 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы / История государства и 

права зарубежных стран 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Құқықтық мәдениет және құқықтық сана / Правовая 

культура и правосознание 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Қазақстан Республикасындағы мәдениетті 
зерделеу, заңнамамен танысу, құқық қолдану практикасында пайдалану үшін құқық ұғымдарын, санаттары 
мен анықтамаларын ашу. / Изучение культуры в Республике Казахстан, ознакомление с законодательством, 
раскрытие понятий, категорий и определений права для использования в правоприменительной практике. 
Білуі тиіс/Знать: қоғамдық қауіпсіздікті қалыптастыру және қолдау ісіндегі құқықтық мәдениеттің рөлін; 

жастар ортасында құқықтық мәдениетті қалыптастырудың ерекшеліктерін; / роль правовой культуры в 
деле формирования и поддержания общественной безопасности; особенности формирования правовой 
культуры в молодежной среде; 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: әлеуметтік маңызы бар проблемалар мен процестерді талдау; заңдылық пен 
құқықтық тәртіпті сақтау; жастар ортасында құқықтық тәрбиені жүзеге асыру. / анализировать социально-
значимые проблемы и процессы; соблюдать законность и правопорядок; осуществлять правовое 
воспитание в молодѐжной среде. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: кәсіби қызмет саласында сындарлы практикалық өзара іс - 

қимыл жасауға қабілеттілік; құқықтық нормаларды іске асыру және оларды бағалау мен қорғау 
дағдыларымен; құқықтық тәрбиенің негізгі әдістерімен./ способностями к конструктивному практическому 
взаимодействию в сфере профессиональной деятельности; навыками реализации правовых норм и их 
оценки и защиты; основными методами правового воспитания. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға сәйкес дұрыс 
қолдануды үйрету болып табылады./ оперировать правовыми понятиями, а также терминологией 
дисциплины; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Жастардың құқықтық мәдениетінің 

негіздері. Мемлекеттік жастар саясаты. Құқықтық сана. Құқықтық мәдениет ұғымы және түрлері. Қоғам 
өміріндегі құқықтық мәдениеттің рөлі. Құқықтық нигилизм. Жастардың құқықтық нигилизмі, оның 
көздері. Жастардың құқықтық нигилизмі құқық бұзушылық факторы ретінде. / Основы правовой культуры 



молодежи. Государственная молодежная политика. Правосознание. Понятие и виды правовой культуры. 
Роль правовой культуры в жизни общества. Правовой нигилизм. Правовой нигилизм молодежи, его истоки. 

Молодежный правовой нигилизм – как фактор правонарушающего поведения. 
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: Адам, қоғам және құқық/ Человек, общество и право 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы /  История государства и 
права ЗС 

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: Белгілі бір нақты тарихи жағдайда, 

хронологиялық реттілікпен олардың пайда болуы мен дамуы процесінде студенттерге әлемнің жекелеген 
(шет елдердің) елдері мемлекеті және құқығы туралы жалпы түсінік пен білімді қалыптастыру болып 
табылады. / Формирование у студентов общих представлений и знаний о государстве и праве отдельных 
(зарубежных) стран мира в процессе их возникновения и развития в определенной конкретно-исторической 
обстановке, в хронологической последовательности. 
Білуі тиіс/Знать: Мемлекет пен құқықтың пайда болуының, жұмыс істеуінің және дамуының негізгі 
заңдылықтарын; мемлекет пен құқықтың тарихи типтері мен нысандарын, олардың мәні мен 
функцияларын; мемлекет механикасы және құқық жүйесін./ Основные закономерности возникновения, 

функционирования 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: құқықтық нормаларды талдау және бағалауға ғылыми 
тұрғыдан келу дағдысы мен дағдысы;-әлем елдерінің мемлекет және құқық институттарының қалыптасу 
ерекшеліктерін талдау дағдылары; - кәсіби қызмет объектілері болып табылатын әртүрлі құқықтық 
құбылыстарды, заңдық фактілерді, құқықтық нормалар мен құқықтық қатынастарды талдау дағдылары.; /  
обучаемыми умениями и навыками научного подхода к анализу и оценке государственно-правовых 
институтов, юридических норм; - навыками анализа особенностей формирования институтов государства и 
права стран мира; - навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: ғылыми зерттеулер жүргізу, оқу процесін ұйымдастыру 
және жаңа оқу материалында аналитикалық жұмыс жүргізу үшін теориялық білімді, практикалық дағдылар 
мен іскерліктерді қолдануға қабілетті./ способен применять теоретические знания, практические навыки и 
умения для проведения научных исследований, организации учебного процесса и аналитической работы 
над новым учебным материалом. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:  Ежелгі Шығыс елдерінің мемлекеті мен 
құқығының дамуы. Шумер-Вавилон өркениетінің мемлекеті және құқығы. Ежелгі Үндістанның мемлекеті 

мен құқығы. Ежелгі Қытай мемлекеті және құқығы. Ежелгі Грецияның мемлекеті және құқығы. Ежелгі Рим 
мемлекеті және құқығы. Франктердің мемлекеті және құқығы. Феодалдық мемлекет және Франция құқығы. 
XVIII ғасырдың аяғы –XIX ғасырдағы АҚШ-тың мемлекеттік-құқықтық дамуы./ Развитие государства и 
права стран Древнего Востока. Государство и право Шумеро-Вавилонской цивилизации. Государство и 
право Древней Индии. Государство и право Древнего Китая. Государство и право Древней Греции. 
Государство и право Древнего Рима. Государство и право франков. Феодальное государство и право 
Франции. Государственно-правовое развитие США в конце XVIII в –XIX вв.   
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Пән болашақ заңгерлердің құқықтық және саяси-құқықтық 

ойлауының негізін қалауға, жалпы тарихи процестегі мемлекеттік-құқықтық құбылыстарды бөліп 
көрсетуге үйретуге, догматикалық, тарихи-салыстырмалы және салыстырмалы құқықтық әдістерді қолдану 
дағдыларын беруге арналған. Оқу пәнін оқыту мемлекет пен құқық, олардың мәні, нысандары, механизмі 



туралы білімдерін кеңейтуге, олардың ұғымдарын, негізгі ерекшеліктерін, құрылымын, мазмұнын, 
түрлерін ашуға бағытталған./ Дисциплина призвана заложить основы юридического и политико-правового 

мышления будущих юристов, научить выделять государственно-правовые явления в общеисторическом 
процессе, дать навыки применения догматического, историко-сравнительного и сравнительноправового 
методов. Изучение учебной дисциплины ориентировано на расширение знаний о государстве и праве, их 
сущности, формах, механизме, раскрытие их понятий, основных черт, структуры, содержания, видов. 
Пререквизиттер / Пререквизиты: Мемлекет және құқық теориясы,  ҚР мемлекет және құқық тарихы/ 
Теория государства и права, История государства и права РК 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Саяси және құқықтық ілімдер тарихы/ История политических и 
правовых учений 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Халықаралық қатынастар тарихы / История 

международных отношений 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Студенттердің мемлекетаралық, 
халықаралық қатынастарды реттейтін халықаралық құқық нормаларының мәнін меңгеруі, студенттердің 
Халықаралық құқық нормаларын қолдану дағдыларын меңгеруі./ Усвоение студентами значения норм 
международного права, регулирующих межгосударственные, международные отношения, приобретение 
студентами навыков применения норм международного права. 
Білуі тиіс/Знать: халықаралық қатынастар жүйесін дамыту логикасын; жетекші мемлекеттердің сыртқы 

саясатының негізгі бағыттарын; жаңа және қазіргі уақыттағы халықаралық қатынастардың даму үрдістері 
мен заңдылықтарын; / логику развития системы международных отношений; основные направления 
внешней политики ведущих государств; тенденции и закономерности развития международных отношений 
в новое и новейшее время; 
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: халықаралық қатынастар тарихы саласындағы нақты 
тұжырымдамаларды, әдістерді, тәсілдер мен құралдарды пайдалану. / использовать конкретные концепции, 
методы, способы и инструменты в области истории международных отношений. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: "Еуропалық концерт" Халықаралық 
қатынастар жүйесі ретінде. Еуропаның екі қарама-қарсы блокқа бөлінуі. Бірінші дүниежүзілік соғыс 

кезіндегі халықаралық қатынастар. Соғыстан кейінгі әлемдік тәртіптің Версаль-Вашингтон жүйесі.  
Соғыстан кейінгі әлемдік реттеу жүйесінің бұзылуы. Екінші дүниежүзілік соғыс. Халықаралық 
қатынастардың биполярлық жүйесі. Халықаралық қатынастардың постбиполярлық жүйесі. / "Европейский 
концерт" как система международных отношений. Раскол Европы на два противостоящих блока. 
Международные отношения в годы Первой мировой войны. Версальско-вашингтонская система 
послевоенного мироустройства.  Разрушение послевоенной системы мирового регулирования.  Вторая 
мировая война. Биполярная система международных отношений. Постбиполярная система международных 
отношений. 

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 студентов 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, Мұсылман құқығы / Теория 
государства и права, Мусульманское право 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Халықаралық гуманитарлық құқығы/ Международное гуманитарное 
право 

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

органы  РК 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Студенттерде заңдылық пен құқықтық 
тәртіпті сақтау, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, қылмысқа қарсы күрес 
функцияларын және оларды іске асыру үшін көзделген құқық қорғау қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 
құқықтар мен міндеттерді ескере отырып, әрбір құқық қорғау органының тағайындалуын айқындауда берік 
кәсіби білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру. / Формирование у студентов прочных 
профессиональных знаний и практических навыков в определении назначения каждого 
правоохранительного органа с учетом его правовой природы, функции охраны законности и правопорядка, 

защиты прав и свобод граждан, борьбы с преступностью и предусмотренных для их реализации прав и 
обязанностей по обеспечению правоохранительной деятельности. 
Білуі тиіс/Знать: ҚР Құқық қорғау органдарының жүйесін, оларды ұйымдастыру мен қызметінің 
міндеттері мен қағидаттарын, заңдылық, құқықтық тәртіп, азаматтардың және ұйымның құқықтарын, 



бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау режимін қамтамасыз ету жөніндегі құрылымын және өзара 
іс-қимыл туралы идеяларын. / Представления о системе правоохранительных органов РК, задачах и 

принципах их организации и деятельности, структуре и взаимодействии по обеспечению режима 
законности, правопорядка, защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организации.  
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: құқық қорғау органдарының қызметін талдау; іс жүргізу құжаттарын жасау; 
нормативтік-құқықтық актілердің мәнін бағалау./ анализировать деятельность правоохранительных 
органов; составлять процессуальные документы; оценивать значение нормативно-правовых актов. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: нормативтік материалдармен жұмыс істеу; заңды құжаттарды 
жасау. / работы с нормативным материалом; составления юридических документов. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға сәйкес дұрыс 

қолдануды үйрету болып табылады./ правильно применять на практике нормы законодательства в 
отношении правоохранительных органов в соответствии с законодательством. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:  "ҚР Құқық қорғау органдары" 
курсының міндеттері және жүйесі. ҚР конституциялық бақылау. ҚР Әділет органдары. ҚР прокуратура 
органдары. Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету органдары. ҚР Ішкі істер органдары. ҚР кеден органдары./ 
Предмет, задачи и система курса «Правоохранительные органы РК». Конституционный контроль в РК. 
Органы юстиции РК. Органы прокуратуры в РК. Органы обеспечения национальной безопасности. Органы 
внутренних дел РК. Таможенные органы РК. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:  «ҚР 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 РК» - это юридическая наука, которая 
предоставляет базовую информацию о правоохранительной службе, ее государственных органах и других 
учреждениях. Предмет «Правоохранительные органы РК» 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 Қылмыстық құқығы (жалпы бөлім) / Уголовное право РК (общая 
часть) 
Постреквизиттер / Постреквизиты: ҚР қылмыстық атқару құқығы / Уголовно-исполнительное право РК 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Қылмыстың алдын алуы / Профилактика 

правонарушений 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Қазіргі заман шындығын ескере отырып, 
құқық бұзушылық профилактикасының негізгі бағыттарын ашуға мүмкіндік беретін студенттерде арнайы 
заңдық ойлауды дамыту; құқық бұзушылық профилактикасының табиғаты мен мәні туралы түсінік 
қалыптастыру; құқық бұзушылық профилактикасының негізгі бағыттары туралы білім алу; құқық 
бұзушылық профилактикасы субъектілері туралы түсінік қалыптастыру, құқық бұзушылық құқығын іске 
асыру;  / Развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего вскрывать основные 
направления профилактики правонарушений с учетом современных реалий; формирование представлений 

о природе и сущности профилактики правонарушений; получение знаний об основных направлениях 
профилактики правонарушений; формирование представлений о субъектах профилактики 
правонарушений, реализации права; 
Білуі тиіс/Знать: құқық бұзушылық профилактикасының табиғаты мен мәнін; құқық бұзушылық 
профилактикасының негіздерін; құқық бұзушылық профилактикасы субъектілерінің түсінігін; құқық 
бұзушылық профилактикасындағы мемлекеттік билік органдарының, жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарының, құқық қорғау органдарының рөлін. / природу и сущность профилактики правонарушений; 
основы профилактики правонарушений; понятие субъектов профилактики правонарушений; роль органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов в профилактике 

правонарушений. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: тәжірибелік жұмыстар жасай отырып танымдық қабілетті дамыту; / 
ориентироваться  в сложных ситуациях, возникающих на  практике. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: құқықтық актілермен жұмыс істеу; кәсіби қызмет объектілері 
болып табылатын әртүрлі құқықтық құбылыстарды, заңдық фактілерді, құқықтық нормалар мен құқықтық 
қатынастарды талдау. / работы с правовыми актами; анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Алған білімдерін тәжірибеде қолдану қабілеті./ - 

Способностью применять полученные знания на практике. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Қылмыстың алдын алу субъектілері 
және қылмыстың алдын алуды ұйымдастыру. Кәмелетке толмағандардың қылмыстарының алдын алу. 
Рецидивті қылмыстың алдын алу. Әйелдер жасаған қылмыстардың алдын алу. Басқа адамдардың 
меншігіне қарсы жасалған қылмыстардың алдын алу. Адамға қарсы қасақана зорлық-зомбылық 
қылмыстарының алдын алу. Абайсызда жасалған қылмыстардың алдын алу. / Субъекты предупреждения 
преступности и организация предупреждения преступности. Предупреждение преступлений 
несовершеннолетних. Предупреждение рецидивной преступности. Предупреждение преступлений, 

совершаемых женщинами. Предупреждение преступлений, совершаемых против чужой собственности. 
Предупреждение умышленных насильственных преступлений против личности. Предупреждение 
преступлений, совершаемых по неосторожности. 



Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: «Қылмыстың алдын алуы» 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: ҚР Қылмыстық құқығы (жалпы бөлім) / Уголовное право РК (общая 
часть) 

Постреквизиттер / Постреквизиты: Орындау өндірісі / Исполнительное производство 

5 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: ҚР әкімшілік құқығы / Административное право РК 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: әкімшілік құқықтың негізгі ұғымдары мен 
институттарын, атқарушы билікті жүзеге асыру тетігін зерделеу; әкімшілік құқық субъектілерінің 
құқықтық мәртебесін, атқарушы билікті іске асырудың нысандары мен әдістерін, мемлекеттік басқарудағы 
жауапкершілікті, әкімшілік процесті, мемлекеттік басқарудағы заңдылық пен тәртіпті қамтамасыз ету 
тәсілдерін қарау; Мемлекеттік басқару салалары мен салаларындағы әкімшілік құқықтық реттеуді талдау. / 
изучение основных понятий и институтов административного права, механизма осуществления 

исполнительной власти; рассмотрение правового статуса субъектов административного права, форм и 
методов реализации исполнительной власти, ответственности в государственном управлении, 
административного процесса, способов обеспечения законности и дисциплины в государственном 
управлении; анализ административно правового регулирования в отраслях и сферах государственного 
управления.  
Білуі тиіс/Знать: әкімшілік құқық саласындағы тұжырымдамалық-терминологиялық аппараттарын, 
қолданыстағы әкімшілік заңнаманың сипаттамасын, сондай-ақ оны қолдану практикасын, кеден сфере 
саласындағы құқық бұзушылықтардың нақты құрамдарының объективті және субъективті белгілерінің 

сипаттамасын, олардың әкімшілік-құқықтық сипаттамасының әдістемесі негізіндерін / понятийно-
терминологический аппарат в области административного права, характеристику действующего 
административного законодательства, а также практику его применения, характеристику объективных и 
субъективных признаков конкретных составов правонарушений в сфере административного производства.  
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: заңнама нормаларын нақты өмірлік жағдайларда, тиісті жағдайларда және 
кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында қолдану; / применять нормы законодательства, в конкретных 
жизненных ситуациях, в соответствующих условиях и в различных сферах профессиональной 
деятельности; 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: нормативтік актілерге құқықтық сараптама жүргізу, білікті 
заңдық қорытындылар мен кеңестер беру / Осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: өзіндік жұмыс дағдыларын арттыру, жеке және кәсіби өзін-
өзі жетілдіру қажеттілігін дамыту. / Повышать навыки самостоятельной работы и развитие потребности в 
личностном и профессиональном самосовершенствовании. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:  Басқарудың жалпы түсінігі. 
Мемлекеттік басқару және атқарушы билік. Әкімшілік құқықтың пәні, әдісі, принциптері, қызметі. 

Әкімшілік-құқықтық нормалар мен қатынастар. Әкімшілік құқық субъектілері. Әкімшілік құқық 
субъектілері ретінде азаматтар, заңды тұлғалар және қоғамдық бірлестіктер./ Общее понятие управления. 
Государственное управление и исполнительная власть. Предмет, метод, принципы, функция 
административного права. Административно-правовые нормы и отношения. Субъекты административного 
права. Граждане, юридические лица и общественные объединения как субъекты административного права. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Әкімшілік құқық өзінің серпінділігімен ерекшеленеді және 
мемлекеттік органдар жүйесінде де, әкімшілік – құқықтық салада қолданылатын нормативтік актілер 
жүйесінде де тұрақты өзгерістермен сипатталады. Тиісінше, курстың теориялық негізін Республиканың 
әкімшілік заңнамасы саласындағы нормативтік-құқықтық актілер, сондай-ақ Әкімшілік құқық саласындағы 

отандық және шетелдік ғалымдардың іргелі ғылыми-практикалық еңбектері құрайды./ Административное 
право отличается своей динамичностью и характеризуется постоянными изменениями как в системе 
государственных органов, так и в системе нормативных актов, действующих в административно – 
правовой сфере. Соответственно теоретическую основу курса составляют нормативно-правовые акты в 
сфере административного законодательства республики, а также фундаментальные научно-практические 
труды отечественных и зарубежных ученых в области административного права. 
Пререквизиты/Пререквизиттер: ҚР Азаматтық құқығы (жалпы бөлімі) / Гражданское право РК (общая 
часть) 

Постреквизиты/Постреквизиттер:  ҚР еңбек құқығы / Трудовое право РК 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: ҚР Әкімшілік іс жүргізу құқығы / Административное 

производство РК  
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: әкімшілік процестің негізгі 
институттарының ғылыми білімдерін қалыптастыру; атқарушы билікті ұйымдастыру және жүзеге асыру 
саласындағы білімді меңгеру; жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен міндеттерін әкімшілік-
процестік қамтамасыз ету бойынша атқарушы билік органдары қызметінің нысандары мен әдістерін 

зерделеу; / формирование научных знаний основных институтов административного процесса; овладение 
знаниями в области организации и осуществления исполнительной власти; изучение форм и методов 
деятельности органов исполнительной власти по административно-процессуальному обеспечению прав и 
обязанностей физических и юридических лиц;  



Білуі тиіс/Знать: заңдылық пен құқықтық тәртіпті, жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуін, азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғауын, қоғамдық тәртіпті қорғау жөніндегі 

лауазымдық міндеттерін / должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, охране общественного 
порядка. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: заңдылық пен құқықтық тәртіпті, жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету, азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғау, қоғамдық тәртіпті қорғау 
жөніндегі лауазымдық міндеттерді орындау / выполнять должностные обязанности по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 
граждан, охране общественного порядка.  

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: заңдылық пен құқықтық тәртіпті, жеке адамның, қоғам мен 
мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғау, өзінің кәсіби 
қызметінде қоғамдық тәртіпті қорғау жөніндегі лауазымдық міндеттерді орындау; / исполнения 
должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества 
и государства, защита жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка в своей 
профессиональной деятельности;  
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: оқу процесінде алған теориялық білімдерді тәжірибелік 
қызметте пайдалана білу / уметь правильно толковать и обоснованно применять нормы права в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Әкімшілік іс жүргізу құқығы-құқықтың 

дербес саласы. ҚР-дағы Әкімшілік рәсімдер. Әкімшілік сот ісін жүргізу негіздері. Әкімшілік мәжбүрлеу 

шаралары: алдын алу, жолын кесу, қалпына келтіру, қамтамасыз ету. ҚР-дағы әкімшілік жауапкершілік: 

тарту, шағымдану және орындау тәртібі./ Административно процессуальное право - самостоятельная 

отрасль права. Административные процедуры в РК. Основы административного судопроизводства. Меры 

административного принуждения: предупреждение, пресечение, восстановление, обеспечение. 

Административная ответственность в РК: порядок привлечения, обжалования и исполнения. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Пән жалпы теориялық ұғымдарды дәйекті зерттеуге 
бағытталған: әкімшілік процестің мәні, әкімшілік-іс жүргізу құқығының мәні, әдісі, қайнар көздері және 
жүйесі, лицензиялық өндіріс, бақылау-қадағалау өндірісі, тіркеу өндірісі, көтермелеу істері бойынша 
өндіріс, әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізудің жалпы сипаттамасы, әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізудің сатылары, әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
әкімшілік-құқықтық шағымдар мен даулар бойынша әкімшілік мәжбүрлеу шараларын қолдану жөніндегі іс 
жүргізу, тәртіптік істер бойынша іс жүргізу, Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс 

жүргізуге қатысушылар, атқарушылық іс жүргізу. / Содержание дисциплины ориентировано на 
последовательное изучение общетеоретических понятий: сущность административного процесса, предмет, 
метод, источники и система административно-процессуального права, лицензионное производство, 
контрольно-надзорное производство, регистрационное производство, производство по делам о поощрении, 
общая характеристика производства по дела об административных правонарушениях, стадии производства 
по делам об административных правонарушениях, производство по административно-правовым жалобам и 
спорам, производство по применению мер административного принуждения, производство по 
дисциплинарным делам, участники производства по делам об административных правонарушениях, 

исполнительное производство. 
Пререквизиты/Пререквизиттер: ҚР азаматтық құқығы / Гражданское право РК 
Постреквизиты/Постреквизиттер: Адвокатура / Адвокатура 

6 ТК/КВ 4 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: ҚР еңбек құқығы / Трудовое право РК 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Еңбек құқығының санаттары мен 
ұғымдарын зерделеу; еңбек құқығының негізгі қағидаттары мен нормаларын зерделеу; студенттерді еңбек 
құқығының қажетті көздерімен таныстыру; студенттерді еңбек құқығының маңызды салаларымен 
таныстыру; / изучение категорий и понятий трудового права; изучение основных принципов и норм 

трудового права; ознакомление студентов с необходимыми источниками трудового права; ознакомление 
студентов с важнейшими отраслями трудового права; 
Білуі тиіс/Знать:  еңбек құқығы теориясының маңызды ережелері мен тұжырымдарын; еңбек құқығы 
жүйесінің мәні мен мазмұнын; еңбек құқығының негізгі салаларының құрылымы мен мазмұнын; / 
важнейшие положения и выводы теории трудового права; сущность и содержание системы трудового 
права; структуру и содержание основных отраслей трудового права; 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Қазақстан Республикасындағы еңбек құқықтық қатынастарының мәнін өз 
бетінше сипаттау, бағалау; еңбек құқығы теориясының негізгі ережелері туралы бастапқы түсініктер беру; / 

самостоятельно характеризовать, оценивать сущность трудовых правоотношений в Республике Казахстан;  
давать первичные представления об основных положениях теории трудового права; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: еңбек қатынастарын құқықтық реттеу саласындағы шарттарды 
әзірлеу және жасау (еңбек шартының, материалдық жауапкершілік шартының және т. б. үлгісі) / разработки и 
составления договоров в сфере правового регулирования трудовых отношений (образец трудового 
договора, договора материального ответственности и т.д.) 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  ҚР еңбек заңнамасын қолдануда. / в применении трудового 
законодательства РК 

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: ҚР Еңбек құқығы түсінігі, пәні, әдісі. 
Еңбек құқығының принциптері. ҚР еңбек құқығының субъектілері. Әлеуметтік әріптестік. Ұжымдық шарт. 
Еңбек келісім-шарт. Жұмыс уақыты және демалыс уақыты. Заработная плата. Қызметкерлерге кепілдіктер 



мен өтемақы төлемдері. ҚР Еңбекті қорғау. / Понятие, предмет, метод трудового права РК. Принципы 
трудового права. Субъекты трудового права РК. Социальное партнерство. Коллективный договор. 

Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Гарантии и компенсационные 
выплаты работникам. Охрана труда в РК.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: ҚР Еңбек құқығы – жоғары оқу орындарында оқытылатын 
іргелі оқу пәндерінің бірі, заң саласындағы салалық ғылымдардың ішіндегі ең маңыздысы. Еңбек құқықтық 
қатынастарының маңызы еңбек заңнамасының Қазақстан азаматтарын әлеуметтік қорғауға зор ықпалымен 
айқындалады. Осы курсты оқу барысында студенттің келесі кезеңдерден өтуі болжанады: еңбек құқығы 
пәні туралы түсініктерді қалыптастыру; еңбек құқығы туралы азаматтық-құқықтық түсініктерді 
қалыптастыру; еңбек заңнамасын білімдермен практикалық қызметте жұмыс істеу./ 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. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР Азаматтық құқық (жалпы бөлім және ерекше бөлімдер) /  
Гражданское право РК (общая  и особенная части) 

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

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: ҚР әлеуметтік қамсыздандыру құқығы / Право 

социального обеспечения РК 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Студенттердің әлеуметтік қамтамасыз ету 
құқығының негіздерін меңгеруі; әлеуметтік қамтамасыз ету бөлігінде заңнаманың заңды түсініктері мен 
санаттарымен жұмыс істей білу; студенттерде әлеуметтік қамтамасыз ету саласында заңнаманы 

қолданудың практикалық дағдыларын қалыптастыру; / Овладение студентами основами права социального 
обеспечения; выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями законодательства в 
части социального обеспечения; формирование у студентов практических навыков применения 
законодательства в сфере социального обеспечения; 
Білуі тиіс/Знать: әлеуметтік қамсыздандыру құқығының мәні, әдісі, қағидаттары, көздері туралы 
теориялық білімді меңгеру; әлеуметтік қамсыздандыру туралы заңнамада бағдарлану; әлеуметтік 
қамсыздандыру туралы нормативтік актілердің мазмұны мен мағынасын түсіну; әлеуметтік қамсыздандыру 
саласындағы нақты дауларды шешу үшін әлеуметтік қамсыздандыру құқығы нормаларын қолдану 

дағдыларын меңгеру. / Обладать теоретическими знаниями о предмете, методе, принципах, источниках 
права социального обеспечения; ориентироваться в законодательстве о социальном обеспечении; понимать 
содержание и смысл нормативных актов о социальном обеспечении; приобрести навыки применения норм 
права социального обеспечения для разрешения конкретных споров в сфере социального обеспечения. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: заңды ұғымдар мен санаттармен жұмыс істеу; заңға сәйкес нақты шешімдер 
қабылдау және заңды әрекеттерді орындау; Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының қазіргі заманғы 
көздеріне назар аудару, олардың өзара байланысын анықтау. / Оперировать юридическими понятиями и 
категориями; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

ориентироваться в современных источниках права социального обеспечения, определять их взаимосвязь. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: құқықтық актілермен жұмыс істеу; әлеуметтік қамтамасыз 
ету құқығы саласындағы негізгі құқықтық проблемаларды, оның ішінде құқықтық жанжалдарды талдау 
және шешу; / работы с правовыми актами; анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. 
юридических конфликтов, в области права социального обеспечения; 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: әлеуметтік қамсыздандыру құқығының қазіргі заманғы 
көздеріне назар аудару, олардың өзара байланысын анықтау./ ориентироваться в современных источниках 
права социального обеспечения, определять их взаимосвязь; 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының 

принциптері. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының көздері. Әлеуметтік қамсыздандыру жөніндегі құқықтық 
қатынастар. Еңбек өтілі. ҚР зейнетақы жүйесі. Кәрілік зейнетақысы. Еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы.  
Мүгедектігі бойынша зейнетақы. Асыраушысынан айрылуына байланысты зейнетақы.  Әлеуметтік зейнетақы. 
Еңбек зейнетақыларының мөлшерін айқындау тәртібі. Әлеуметтік жәрдемақылар және өтемақы төлемдері. 
Мемлекеттік әлеуметтік көмек. / Принципы права социального обеспечения. Источники права социального 
обеспечения. Правоотношения по социальному обеспечению. Трудовой стаж. Пенсионная система РК. 
Пенсии по старости. Пенсии за выслугу лет.  Пенсии по инвалидности. Пенсии по случаю потери 
кормильца.  Социальные пенсии. Порядок определения размеров трудовых пенсий. Социальные пособия и 

компенсационные выплаты. Государственная социальная помощь.  
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, 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 (жалпы бөлім және ерекше бөлімдер) /  
Гражданское право РК (общая  и особенная части) 

Постреквизиттер / Постреквизиты  Азаматтық іс жүргізу құқығы. Практикум, Қылмыстық іс жүргізу 

құқығы. Практикум / Гражданское процессуальное право РК. Практикум, Уголовно-процессуальное право 

РК. Практикум    

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

политических и правовых учений  
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Саяси және құқықтық идеологияның даму 
заңдылықтарын көрсету, студентті өткен дәуірлердегі мемлекет пен құқықтың ең маңызды және ықпалды 
теориялық тұжырымдамаларының мазмұнымен және тарихымен таныстыру. Бұл теорияларды және 
олардың құқық пен мемлекеттің қазіргі проблемаларымен байланысын зерттеу жоғары білікті заңгерлерді 
даярлау үшін де маңызды. Аса көрнекті өкілдердің бай рухани мәдениеті мен саяси-тарихи мұрасының 
материалдарында тарихи дамудың ұзақ кезеңіндегі саяси-құқықтық идеялардың бастаулары мен 

эволюциясын дәйекті және жан-жақты зерделеу./ 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: Саяси-құқықтық доктриналарды бағалау критерийлерін; саяси-құқықтық идеологияның 
қалыптасуы мен дамуын; Ежелгі әлем және орта ғасырлар мемлекеттеріндегі құқықтық және саяси 
идеяларын; табиғи құқық теорияларын; биліктің бөліну теориясын; ерте социализм теорияларын; 

Қазақстандағы құқықтық және саяси ілімдерін; либералдық саяси-құқықтық ілімдерін; / критерии оценки 
политико-правовых доктрин; становление и развитие политико-правовой идеологии; правовые и 
политические идеи в государствах Древнего мира и Средних веков; теории естественного права; теорию 
разделения властей; теории раннего социализма; правовые и политические учения в Казахстане; 
либеральные политико-правовые доктрины;  
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Мемлекет пен құқықтың даму заңдылықтарын түсіну үшін алған білімдерін 
қолдану; алынған білімді заң шығару процесінде пайдалану;/ применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права; применять полученные знания для использования в 
процессе правотворчества; 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: саяси-құқықтық доктриналарды дербес зерделеу және талдау; 
саяси-құқықтық идеологияның қалыптасуы мен дамуының тарихи процесін дербес зерделеу және талдау. /  
самостоятельного изучения и анализа политико правовых доктрин; самостоятельного изучения и анализа 
исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: алған білімдерін практикада және ғылыми-зерттеу 
жұмысында қолдану.  / применять полученные знания на практике и в научно-исследовательской работе. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Саяси және құқықтық ілімдер 
тарихының пәні мен теориялық мәселелері. Саяси және құқықтық ілімдер тарихының пәні. Оның жүйедегі 

орны. Ежелгі Шығыс елдеріндегі саяси және құқықтық ілімдер. Ежелгі Греция мен ежелгі Римдегі саяси 
және құқықтық ілімдер. Орта ғасырдағы Араб Шығысы, Орта Азия және Қазақстан елдеріндегі саяси және 
құқықтық ілімдер. Ортағасырлық Еуропа мен қайта өрлеу дәуіріндегі саяси және құқықтық ілімдер. 
Ортағасырлық Батыс Еуропадағы саяси және құқықтық ойдың негізгі белгілері мен ерекшеліктері./ 
Предмет и теоретические вопросы истории политических и правовых учений. Предмет истории 
политических и правовых учений. Ее место в системе. Политические и правовые учения в странах 
Древнего Востока. Политические и правовые учения в Древней Греции и Древнем Риме. Политические и 
правовые учения в странах Арабского Востока, Средней Азии и Казахстана в эпоху средневековья. 

Политические и правовые учения в средневековой Европе и  в эпоху Возрождения. Основные черты и 
особенности политико-правовой мысли в средневековой Западной Европе. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Бұл оқу курсы саяси және құқықтық ілімдер тарихының 
негізгі тақырыптары мен мәселелерін жүйелі түрде ұсыну және құқықтың мәні мен құқықтың әлеуметтік-
саяси құбылыстарға әсері туралы идеяларды терең теориялық білуге бағытталған. Қазіргі кезеңде 
Қазақстанда және әлемде құқықтың даму перспективаларын ғылыми ұғынуға, құқық пен құқықтық 
заңдылықтың үстемдігі идеяларын, адамның, азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекеттің құқықтары мен 
бостандықтарын бекіту жолдарын негіздеуге елеулі назар аударылды./ Данный учебный курс представляет 

собой систематическое изложение основных тем и проблем истории политических и правовых учений и 
ориентировании на углубленное теоретическое познание представлений о сущности права и влияния права 
на социально-политические явления. Существенное внимание уделено научному осмыслению права на 
современном этапе и перспектив развития права в Казахстане и мире, обоснованию путей утверждения 
идей господства права и правовой законности, прав и свобод человека, гражданского общества и правового 
государства. 
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 / Международное публичное право 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Халықаралық гуманитарлық құқығы / Международное 

гуманитарное право 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Студенттерді халықаралық гуманитарлық 
құқықтың пайда болу және даму тарихымен таныстыру. Студенттерде халықаралық гуманитарлық 
құқықтың ұғымы, пәні, нормалары мен көздері туралы түсінік қалыптастыру; студенттерге қарулы 
қақтығыстардың біліктілігі және қазіргі заманғы қарулы қақтығыстарға қатысушылардың мәртебесі туралы 
базалық білім беру; / Ознакомить студентов с историей зарождения и развития международного 

гуманитарного права. Сформировать у студентов представление о понятии, предмете, нормах и источниках 
международного гуманитарного права; Дать студентам базовые знания о квалификации вооруженных 
конфликтов и правом статусе участников современных вооруженных конфликтов; 
Білуі тиіс/Знать: Халықаралық гуманитарлық құқық ұғымы мен пәнінің, оның нормаларының, 
қағидаттары мен көздерінің ерекшеліктерін; халықаралық гуманитарлық құқықтың қолданылу саласын; 
қазіргі заманғы қарулы қақтығыстарға қатысушылардың жекелеген санаттарының мәртебесі туралы 
халықаралық гуманитарлық құқықтың негізгі нормаларын; / особенности понятия и предмета 
международного гуманитарного права, его норм, принципов и источников; сферу применения 
международного гуманитарного; основные нормы международного гуманитарного права о статусе 

отдельных категорий участников современных вооруженных конфликтов; 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Қазіргі заманғы қарулы қақтығыстарды саралау; қарулы жанжалдарға 
қатысушылардың мәртебесін айқындау; әскери іс-қимылдарды жүргізудің жол берілетін, тыйым салынған 
немесе шектеулі құралдары мен әдістерін айқындау. / квалифицировать современные вооруженные 
конфликты; определять статус участников вооруженных конфликтов; определять допустимые, 
запрещенные или ограниченные к применению средства и методы ведения военных действий. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: халықаралық гуманитарлық құқық нормаларын қолдану 
бойынша. / по применению норм международного гуманитарного права. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: қарулы қақтығыс жағдайында адамдардың жекелеген 
санаттарын қорғауға қатысты халықаралық гуманитарлық құқық нормаларының мазмұны мен негізгі 
ережелері туралы білімді болу; / знаниями о содержании и основных положениях норм международного 
гуманитарного права, касающихся защиты отдельных категорий лиц в ситуации вооруженного конфликта;  
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Халықаралық гуманитарлық құқық: 
тарихы, түсінігі, принциптері, көздері және халықаралық құқық жүйесіндегі орны. Халықаралық 
гуманитарлық құқықтың қолданылу аясы. Халықаралық қарулы қақтығыстар: патронаттық тұлғалардың 
мәртебесі және жеке объектілердің режимі. Халықаралық қарулы қақтығыстар: соғыс құралдары мен 

әдістерін шектеу. Қарулы қақтығыстар жағдайында адам құқықтарын қорғау. / Международное 
гуманитарное право: история, понятие, принципы, источники и место в системе международного права. 
Сфера применения международного гуманитарного права. Международные вооруженные конфликты: 
статус покровительствуемых лиц и режим отдельных объектов. Международные вооруженные конфликты: 
ограничение средств и методов ведения войны. Защита прав человека в ситуации вооруженных 
конфликтов. 
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. Халықаралық гуманитарлық құқық қарулы қақтығыстарды ізгілендіруді қамтамасыз етудің, 
соғыс құрбандарының тағдырын жақсартудың, қарулы қақтығысты жүргізу құралдары мен әдістерін 
пайдалануға шектеулер енгізудің, сондай-ақ соғыс ережелері мен дәстүрлерін бұзғаны үшін жауаптылыққа 
тартудың маңызды құралы болып табылады. / 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. Международное гуманитарное право является важнейшим 
инструментом обеспечения гуманизации вооруженных конфликтов, улучшения участи жертв войны, 

введения ограничений по использованию средств и методов ведения вооруженного конфликта, а также 
привлечения к ответственности за нарушение правил и обычаев ведения войны. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: Мемлекет және құқық тарихы,  Шетелдердің мемлекет және құқық 
тарихы /Теория государства и права, История государства и права зарубежных стран. 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Дипломатиялық құқық / Дипломатическое право 

8 ТК/КВ 6 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: ҚР қылмыстық-атқару құқығы / Уголовно-

исполнительное право РК 

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Қылмыстық-атқару саясатының қазіргі 
кезеңдегі негізгі ережелері мен даму үрдістерін студенттердің игеруі; студенттердің қылмыстық жазаны 
орындау қағидаттары туралы жалпы түсінік алуы; сотталғандардың құқықтық жағдайы, тәртібі, тәрбие 
жұмысы және сотталғандардың еңбегі туралы түзетудің негізгі құралы ретінде білім алу; / Усвоение 
студентами основных положений и тенденций развития в современный период уголовно-исполнительной 
политики; получение студентами общего представления о принципах исполнения уголовного наказания; 
получение знаний о правовом положении осуждённых, режиме, воспитательной работе и труде 
осуждённых как основных средств исправления; 

Білуі тиіс/Знать: Қазіргі кезеңдегі қылмыстық-атқару саясатының даму үрдістерін; жазалардың әртүрлі 
түрлеріне сотталғандардың құқықтық жағдайының ерекшеліктерін; сотталғанды қоғамнан оқшаулаумен 
байланысты, сондай-ақ онсыз да жазалардың орындалуын құқықтық реттеу тетігін; / Тенденции развития 
уголовно-исполнительной политики в современный период; особенности правового положения 



осуждённых к различным видам наказаний; механизм правового регулирования исполнения наказаний как 
связанных с изоляцией осуждённого от общества, так и без таковой; 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: Құқықтық ұғымдармен және санаттармен жұмыс істеу; - қылмыстық-
атқару нормаларын талдау, түсіндіру және дұрыс қолдану; / Оперировать юридическими понятиями и 
категориями; -анализировать, толковать и правильно применять уголовно-исполнительные нормы; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: Құқықтық актілермен жұмыс істеу; -құқықтық 
(пенитенциарлық) терминология; -кәсіби қызмет объектілері болып табылатын әртүрлі құқықтық 
құбылыстарды, заңдық фактілерді, құқықтық нормалар мен құқықтық қатынастарды талдау. / Работы с 
правовыми актами; -юридической (пенитенциарной) терминологией; -навыки анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности.  
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: Қылмыстық-атқару заңнамасын талдаудың және оны 
қолдану практикасының қабілеті мен әзірлігін көрсетуге тиіс. / Должен демонстрировать способность и 
готовность анализа уголовно-исполнительного законодательства и практики его применения. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Қылмыстық-атқару құқығы ұғымы, 
міндеттері, мақсаттары және қазақстандық құқық салалары жүйесіндегі орны. ҚР Қылмыстық-атқару 
заңнамасы. Жазаны орындау және түзеу ықпалын қолдану. Қылмыстық жазасын өтеп жатқан адамдардың 
құқықтық жағдайы. Қылмыстық жазаны орындайтын және олардың қызметін бақылайтын мемлекеттік 

мекемелер мен органдар жүйесі. / Понятие, задачи, цели и место Уголовно-исполнительного права в 
системе отраслей казахстанского права. Уголовно-исполнительное законодательство РК. Исполнение 
наказания и применение исправительного воздействия.  Правовое положение лиц, отбывающих уголовное 
наказание. Система учреждений и органов государства, исполняющих уголовное наказание и контроль за 
их деятельностью.  
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 құқық қорғау 
органдары / Уголовное право РК (общая и особенная части), Правоохранительные органы РК 

Постреквизиттер / Постреквизиты: Криминалистика, ҚР прокурорлық қадағалау / Криминалистика, 

Прокурорский надзор РК 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Орындау өндіріс / Исполнительное производство 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Атқарушылық іс жүргізу қағидаттарының, 
атқарушылық іс жүргізу субъектілерінің мәнін, атқарушылық іс жүргізу сатыларын, атқарушылық 
құжаттардың жекелеген түрлерін орындау ерекшеліктерін ашу. / Раскрытие сущности принципов 
исполнительного производства, субъектов исполнительного производства, стадий исполнительного 
производства, особенностей исполнения отдельных видов исполнительных документов; 

Білуі тиіс/Знать: атқарушылық іс жүргізу ұғымын, оның көздері мен қағидаттары жүйесін, атқарушылық 
іс жүргізу субъектілерінің құқықтық жағдайының негіздерін; қазіргі атқарушылық іс жүргізудің негізгі 
категорияларын; мәжбүрлеп орындаудың ерекшеліктері туралы теориялық білімге ие болу; / понятие 
исполнительного производства, систему его источников и принципов, основы правового положения 
субъектов исполнительного производства; понимать основные категории современного исполнительного 
производства; обладать теоретическими знаниями об особенностях принудительного исполнения. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: құқықтық ұғымдар мен категориялармен жұмыс жасау; құқықтық 
фактілерді және оларға байланысты туындайтын құқықтық қатынастарды талдау; /  оперировать 
юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: құқықтық актілермен жұмыс істеу; кәсіби қызмет объектілері 
болып табылатын әртүрлі құқықтық құбылыстарды, құқықтық фактілерді, құқықтық нормалар мен 
құқықтық қатынастарды талдау./ работы с правовыми актами; анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Алған білімдерін тәжірибеде қолдану қабілеті./ - 
Способностью применять полученные знания на практике. 

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Атқарушылық іс жүргізу түсінігі, пәні, 
жүйесі. Атқарушылық іс жүргізу субъектілері. Борышкерді мемлекеттік мәжбүрлеу шараларын 
қолданудың жалпы ережелері. Атқарушылық іс жүргізуді қозғау және мәжбүрлеп орындауға дайындық. 
Борышкердің мүлкінен өндіріп алу.  Атқарушылық іс жүргізуге қатысушылардың құқықтарын қорғау. / 
Понятие, предмет, система исполнительного производства. Субъекты исполнительного производства. 
Общие правила применения мер государственного принуждения к должнику. Возбуждение 
исполнительного производства и подготовка к принудительному исполнению. Обращение взыскания на 
имущество должника.  Защита прав участников исполнительного производства. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Бұл пән сот және соттан тыс қаулылардың (атқарушылық 
құжаттардың) орындалуына байланысты туындайтын қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеуді 
зерделеуге арналған.  Орындау өндіріс -заңды күшіне енген атқарушылық құжаттарды мәжбүрлеп 



орындауға бағытталған іс жүргізу және нақты іс-қимылдар жиынтығы. Орындау өндіріс соттардың ерікті 
түрде заңды күшіне енген шешімдері мен өзге де уәкілетті органдардың шешімдері орындалмаған кезде 

ғана басталатын азаматтық процестің жекелеген кезеңі ретінде қаралады../ Дисциплина посвящена 
изучению правового регулирования общественных отношений, возникающих в связи с исполнением как 
судебных, так и внесудебных постановлений (исполнительных документов). Исполни́тельное произво́дство 
— совокупность процессуальных и фактических действий, направленных на принудительное исполнение 
вступивших в законную силу исполнительных документов. Исполнительное производство рассматривается 
как отдельная стадия гражданского процесса, которая наступает только при неисполнении в добровольном 
порядке вступивших в законную силу решений судов и решений иных уполномоченных органов.  
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР Қылмыстық құқығы (жалпы және ерекше бөлімдер) / Уголовное 

право РК (общая и особенная части) 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Дипломалды практика / Преддипломная практика 

9 ТК/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: ақпаратты сақтаудың, іздестірудің, жүйелеудің, өңдеудің және берудің негізгі әдістері 

мен құралдарын, анықтамалық-ақпараттық және анықтамалық-құқықтық жүйелердің құрамын, 
функциялары мен мүмкіндіктерін; құқықтану саласындағы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып 
қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізудің негізгі әдістерін; / основные методы и средства хранения, 
поиска, систематизации, обработки и передачи информации, состав, функции и возможности справочно-
информационных и справочно-правовых систем;  основные методы проведения прикладных научных 
исследований с использованием информационных технологий в области юриспруденции;   
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, әртүрлі қызметтік 
міндеттерді шешу, жергілікті және жаһандық компьютерлік желілерде жұмыс істеу, компьютерлік 

технологияларды пайдалана отырып, өзін-өзі оқыту процесін жүргізу; құқықтану саласындағы ақпараттық 
технологиялардың көмегімен қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу әдістерін қолдану; / Решать с 
использованием компьютерных технологий различные служебные задачи, работать в локальной и 
глобальной компьютерных сетях, проводить процесс самообучения с использованием компьютерных 
технологий; применять методы проведения прикладных научных исследований с помощью 
информационных технологий в сфере юриспруденции;   
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: Кәсіби заң қызметінде пайдаланылатын ақпаратты 
компьютерлік өңдеу, ақпараттық-іздестіру және ақпараттық-анықтамалық жүйелермен және базалармен 

жұмыс істеу; құқықтану саласындағы ақпараттық технологиялардың көмегімен қолданбалы ғылыми 
зерттеулердің нәтижелерін талдау және өңдеу./ компьютерной обработки информации, работы с 
информационно-поисковыми и информационно-справочными системами и базами, используемых в 
профессиональной юридической деятельности; анализа и обработки результатов прикладных научных 
исследований с помощью информационных технологий в области юриспруденции.   
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: ғаламдық компьютерлік желілерде ақпаратпен жұмыс істеу. 
/ работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:. Кіріспе дәріс. Болашақта заңгерлік 

мамандық. Заңгерлерге арналған кеңсе қосымшалары. Деректерді талдау және шешім қабылдауды 
қолдау. Құқықтық ақпаратты іздеу. Компаниялар мен департаменттердегі құқықтық процестерді 
басқаруды ақпараттандыру. Құқық қолдану және талап қою жұмысы саласындағы заманауи 
технологиялар. Вводная лекция. Юридическая профессия в будущем. Офисные приложения для юристов. 
Анализ данных и поддержка принятия решений. Поиск правовой информации. Информатизация 
управления юридическими процессами в компаниях и департаментах. Современные технологии в сфере 
правоприменения и претензионно исковой работе. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Бұл пән - бұл іздеу, өңдеу, сақтау, ақпарат беру әдістерін 
және осы процестер мен әдістерді жүзеге асыру тәсілдерін зерттеуге арналған курс. Қоғамның әлеуметтік-

құқықтық, экономикалық және басқа да салаларында ақпараттық және коммуникациялық 
технологиялардың жаңа құралдарын қарқынды дамыту және пайдалану қолданыстағы ақпараттық-
құқықтық кеңістікте кәсіби міндеттерді шешуге қабілетті кадрларды даярлау проблемасын өзектендіреді. / 
Данная дисциплина представляет собой курс, предназначенный для изучения методов поиска, обработки, 
хранения, предоставления информации и способы осуществления данных процессов и методов. 
Стремительное развитие и использование новейших средств информационных и коммуникационных 
технологий в социально-правовой, экономической и других сферах общества актуализируют проблему 
подготовки кадров, способных решать профессиональные задачи в существующем информационно-

правовом пространстве. 
Пререквизиттер / Пререквизиты: Ақпараттық-комуникациялық технологиялар / Информационно-
коммуникационные технологии 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Прокурорлық қадағалау, Криминалистика / Прокурорский надзор, 
Криминалистика. 

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; / понимание значения норм права, 
регулирующих общественные отношения, приоритетности предмета правовой защиты, тесной связи норм 
права с их применением на практике; 



Білуі тиіс/Знать: статистикалық зерттеудің нысандарын, түрлері мен тәсілдерін; статистикалық байқауды 
жүргізудің ұйымдастырушылық және әдістемелік мәселелерін және топтастыру теориясын; статистикалық 

деректерді ұсыну тәсілдерін, олардың абсолютті және салыстырмалы шамалармен сипатталуын; өзара 
байланыстарды орнатудың статистикалық тәсілдерін және оларды өлшеудің қарапайым мысалдарын. / 
формы, виды и способы статистического исследования; организационные и методические вопросы 
проведения статистического наблюдения и теорию группировок; способы представления статистических 
данных, их характеристику абсолютными и относительными величинами; статистические приемы 
установления взаимосвязей и элементарные примеры их измерения. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: қылмысты, азаматтық-құқықтық және әкімшілік құқық бұзушылықтарды 
зерттеудің статистикалық әдістерін практикада қолдану; олардың көрсеткіштеріне дербес талдау жасау 

және қолда бар әлеуметтік мүмкіндіктерді пайдалана отырып, профилактикалық қызметтің негізгі 
бағыттарын белгілеу. / применять на практике статистические методы изучения преступности, гражданско-
правовых и административных правонарушений; делать самостоятельный анализ их показателей и 
намечать основные направления профилактической деятельности, используя имеющиеся социальные 
возможности. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: дербес статистикалық зерттеу; қылмыс құрамының 
белгілерін зерттеудің формальды логикалық әдісін қолдану; қылмыстарды саралау ережелерін 
практикалық қолдану. / самостоятельного статистического исследования; использования формально 

логического метода изучения признаков составов преступления; практического применения правил 
квалификации преступлений. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: Алған білімдерін іс жүзінде қолдану мүмкіндігі. / 
Способность применять полученные знания на практике. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины. Статистика ғылымының пәні мен әдісі. 
Статистикалық бақылау. Статистикалық қорытынды және топтастыру. Құқықтық статистикадағы 
графикалық әдіс. Жалпылама статистикалық көрсеткіштер. Құқықтық статистикадағы орташа мәндер. 
Вариация көрсеткіштері. Құқықтық құбылыстардың динамикасын Статистикалық зерттеу./ Предмет и 
метод статистической науки. Статистическое наблюдение. Статистическая сводка и группировка. 

Графический метод в правовой статистике. Обобщающие статистические показатели. Средние величины в 
правовой статистике. Показатели вариации. Статистическое изучение динамики правовых явлений. 
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. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: Әлуметтану, ҚР Конституциялық құқығы / Социология, 
Конституционное право РК  
Постреквизиттер / Постреквизиты: Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика. 

10 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Халықаралық жария құқығы / Международное 

публичное право 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: халықаралық құқықтың негізгі ұғымдары, 
нормалары мен қағидаттары, сондай-ақ қазіргі халықаралық құқықтың әдісін, жүйесі және қайнар көздері 
туралы теориялық білім беру; халықаралық құқықтың негізгі салаларының мазмұнымен таныстыру; 
халықаралық және мемлекетішілік құқықтың өзара іс-қимылы туралы түсінік беру; / дать теоретические 
знания об основных понятиях, нормах и принципах международного права, а также о предмете, методе, 
системе и источниках современного международного права; познакомить студентов с содержанием 
основных отраслей международного права; дать представление о взаимодействии международного и 

внутригосударственного права; 
Білуі тиіс/Знать: қазіргі халықаралық құқықтың мәнін; оның дамуының тарихи кезеңдерін, қазіргі 
халықаралық құқықтың әдісін, жүйесін және көздерін; қазіргі халықаралық құқықтың негізгі 
салаларын; / сущность современного международного права; исторические этапы его развития, предмет, 
метод, систему и источники современного международного права; основные отрасли современного 
международного права; 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: халықаралық қатынастарды реттейтін нормативтік-құқықтық актілерді 
талдау; халықаралық құқықтың нормалары мен принциптерін дұрыс түсіндіру және қолдану; / 
анализировать нормативно-правовые акты, регламентирующие международные отношения; правильно 
толковать и применять нормы и принципы международного права; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: халықаралық құқық нормаларының мазмұны мен негізгі 
ережелері туралы, сондай-ақ халықаралық құқықты имплементациялау тұжырымдамасы мен ерекшеліктері 
туралы теориялық білім; халықаралық құқықтың ұлттық (мемлекетішілік) құқықпен, қазіргі заманның 
негізгі құқықтық жүйелерімен өзара іс-қимылы туралы білім; халықаралық құқық саласындағы 
халықаралық және ресейлік құжаттарды талдау. / теоретическими знаниями о содержании и основных 
положениях норм международного права, а также о понятии и особенностях имплементации 

международного права; знаниями о взаимодействии международного права с национальным 
(внутригосударственным) правом, с основными правовыми системами современности; навыками по 
анализу международных и российских документов о в области международного права. 



Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: - халықаралық саясат және халықаралық құқық мәселелері 
бойынша кеңес беру; / - консультированию по вопросам международной политики и международного 

права; 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Қазіргі халықаралық құқықтың түсінігі 
және ерекшеліктері. Халықаралық құқық пен оның ғылымының даму тарихы. Халықаралық құқықтың 
нормалары, принциптері, көздері және жүйесі. Халықаралық құқық субъектілері. Мемлекеттердің 
халықаралық-құқықтық танылуы және құқықтық мирасқорлығы. Халықаралық құқықтағы аумақ пен 
халық.  Халықаралық дауларды шешудің бейбіт құралдары. / Понятие, предмет и особенности 
современного международного права. История развития международного права и его науки. Нормы, 
принципы, источники и система международного права. Субъекты международного права. 

Международно-правовое признание и правопреемство государств. Территория и население в 
международном праве.  Мирные средства разрешения международных споров. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: "Халықаралық жария құқығы" оқу пәні халықаралық жария 
құқықтың базалық құқықтық құралдары мен категориялық аппаратын, негізгі халықаралық шарттардың 
ережелерін, халықаралық-құқықтық әдет-ғұрыптарды, сот және төрелік практиканы, сондай-ақ 
халықаралық жария құқықтың негізгі мәселелеріне доктриналық тәсілдерді зерделеуге арналған. / Учебная 
дисциплина «Международное публичное право» посвящена изучению базового правового инструментария 
и категориального аппарата международного публичного права, положений ключевых международных 

договоров, международно-правовых обычаев, судебной и арбитражной практики, а также доктринальных 
подходов к основным вопросам международного публичного права. 
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: дипломатиялық құқықтың және 
дипломатиялық қорғаудың қалыптасу және даму тарихын зерделеу, сондай-ақ оның халықаралық құқық 

жүйесіндегі орны мен рөліне ерекше назар аудару; дипломатиялық қатынастарды орнату мәселелерін және 
дипломатиялық өкілдіктің қызметін қарастыру, атап айтқанда, дипломатиялық өкілдіктің және оның 
қызметкерлерінің функцияларының көлемін, құқықтық мәртебесін зерделеу; / изучить историю 
становления и развития дипломатического права и дипломатической защиты, а также уделить особое 
внимание его месту и роли в системе международного права; рассмотреть вопросы установления 
дипломатических отношений и деятельности дипломатического представительства, в частности, изучить 
объем функций, правовой статус дипломатического представительства и её сотрудников; 
Білуі тиіс/Знать: дипломатиялық құқықтың негіздерін; дипломатиялық өкілдіктердің, консулдық 

мекемелердің және басқа да сыртқы қатынастар органдары мен олардың персоналының құқықтық 
мәртебесін, иммунитеттері мен артықшылықтарының көлемін; 1961 жылғы Дипломатиялық қатынастар 
туралы Вена конвенциясы бойынша және 1963 жылғы Консулдық қатынастар туралы Вена конвенциясы 
бойынша негізгі терминологиясын. / основы дипломатического и консульского права; правовой статус, 
объем иммунитетов и привилегий дипломатических представительств, консульских учреждений и других 
органов внешних сношений и их персонала;  основную терминологию по Венской конвенции о 
дипломатических сношениях 1961 г. и по Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: дипломатиялық өкілдіктердің, консулдық мекемелердің және басқа да 

сыртқы қатынастар органдарының қызметі саласындағы терминологияны түсіну және сауатты пайдалану. / 
понимать и грамотно использовать терминологию в сфере деятельности дипломатических 
представительств, консульских учреждений и других органов внешних сношений. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: дипломатиялық және консулдық құқық саласындағы негізгі 
ұлттық-құқықтық көздерін; ғылыми зерттеу жүргізу әдістерін. / основными национально-правовыми 
источниками в сфере дипломатического и консульского права; методами проведения научного 
исследования.; 
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 ұғымы және 
оның қайнар көздері. Отандық дипломатиялық қызметтің қалыптасуы мен дамуы. Дипломатиялық өкілдік 
және оның функциялары. Дипломатиялық өкілдіктің құрылуы және оның құрамы. Дипломатиялық 
хаттаманың негіздері . Шет елдердің дипломатиялық қызметінің ерекшеліктері. / Понятие 
дипломатического права и ее источники. Становление и развитие отечественной дипломатической службы. 
Дипломатическое представительство и его функции. Учреждение дипломатического представительства и 
его состав. Основы дипломатического протокола . Особенности дипломатической службы зарубежных 

стран. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: "Дипломатиялық құқық" пәні оны қазіргі халықаралық 
құқықтың халықаралық-құқықтық нормалары мен қағидаттарының жиынтығы ретінде тұтас түсінуді 
қалыптастыруға бағытталған. Дипломатиялық құқық-сыртқы қатынастар құқығының кіші салаларының 
бірі, сыртқы қатынастардың мемлекеттік органдарының мәртебесі мен функцияларын реттейтін нормалар 
жиынтығы болып табылатын халықаралық құқықтың негізгі салаларының бірі болып табылады. 
Дипломатиялық құқық мемлекеттердің дипломатиялық өкілдіктерінің құқықтық жағдайы мен қызметін 
реттейді./ Дисциплина «Дипломатическое право » направлена на формирование целостного понимания ее 

как совокупности международно-правовых норм и принципов современного международного права. 
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. 

Пререквизиттер /Пререквизиты ҚР Азаматтық құқық (ерекше бөлім) / Гражданское право РК (особенная 
часть) 
Постреквизиттер: Халықаралық арбитраж, Адвокатура / Международный арбитраж, Адвокатура. 

11 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Заң психологиясы / Юридическая психология 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: заң қызметін психологиялық қамтамасыз 
етуді регламенттейтін заңнамалық көздер мен нормативтік материалдарды зерделеу; студенттерді заң 
қызметін психологиялық қамтамасыз етудің әртүрлі бағыттарымен таныстыру; студенттерге заңгердің 

кәсіби қызметі саласында психологиялық ғылым жетістіктерін тиімді қолданудың бастапқы дағдыларын 
үйрету. / 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.  
Білуі тиіс/Знать: психология мен құқықтың өзара әрекеттесуінің негізгі заңдылықтары құқықтық 
психологияның негізгі теориялық түсініктері мен категорияларын; құқықтық қызметте психологиялық 
білімді қолданудың құқықтық негіздерін; / основные закономерности взаимодействия психологии и права 

базовые теоретические понятия и категории юридической психологии;  правовые основы использования 
психологических знаний в юридической деятельности; 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: заңгердің кәсіби қызметінің тиімділігін арттыруға арналған заң 
психологиясы әзірлеген ұсынымдарды басшылыққа алу; заңгердің күнделікті кәсіби міндеттерін шешуде 
заң психологиясының ғылыми негізделген ұсынымдарын дұрыс қолдану; / 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; 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: құқықтық қызметті психологиялық қамтамасыз етудің негізгі 
дағдыларын; заң қызметі процесінде туындайтын жағдайларды психологиялық талдау және заңгердің 
кәсіби қызметінің практикалық міндеттерін шешуде талдау нәтижелерін тиімді пайдалану дағдыларын. / 
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: құқықтық қызметте психологиялық білімді пайдаланудың 

құқықтық негіздерін; / правовые основы использования психологических знаний в юридической 
деятельности. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Құқықтық психологияның пәні, жүйесі 
және әдістері. Адвокаттың кәсіби қызметіндегі психикалық процестер мен жағдайлар. Кәсіби заң 
қызметіндегі байланыс.  Құқықтық еңбек психологиясы. Сот ісін жүргізудің психологиялық ерекшеліктері. 
/ Предмет, система и методы юридической психологии. Психические процессы и состояния в 
профессиональной деятельности юриста. Общение в профессиональной юридической деятельности.  
Психология юридического труда. Психологические особенности судопроизводства. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Заң психологиясы - құқықпен байланысты қызметтің 
психологиялық ерекшеліктері болып табылатын психологияның бөлімі: сот төрелігін жүзеге асыру 
(қылмыстық процеске қатысушылардың мінез-құлқы), заңды және Заңсыз мінез-құлық (қылмыскердің 
жеке басын қалыптастыру және қылмыстық мінез-құлық ерекшеліктері), құқық қорғау органдары мен 
басқа да заң қызметтері қызметкерлерінің жұмысы. / 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. 

Пререквизиттер /Пререквизиты: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституциялық құқығы / Теория 
государства и права; Конституционное право РК;  
Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Басқару психологиясы / Управление психологии 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Басқару процестері мен институттарының 
психологиялық жағын, басқарудың психологиялық өлшемін зерттеу, басқару қызметінің психологиялық 
заңдылықтары зерттеледі. / Изучение психологической стороны управленческих процессов и институтов, 

психологического измерения управления, изучаются психологические закономерности управленческой 
деятельности. 
Білуі тиіс/Знать: психологияның негізгі принциптері мен әдістерін; тұлғаның эмоционалды-ерікті, 
когнитивті жеке типологиялық ерекшеліктерін; шағын топтар мен ұжымдардың психологиялық 
аспектілері; басқару шешімдерін қабылдау психологиясын; / основные принципы и методы психологии; 
эмоционально-волевые, когнитивные индивидуально типологические особенности личности; 
психологические аспекты малых групп и коллективов; психология принятия управленческих решений; 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: тұлғаның ерекшеліктерін зерттеудің психологиялық әдістерін қолдану( 

тесттер, мінез-құлық реакциялары); ұйымды басқаруда жағдайларға сәйкес келетін көшбасшылық 
стильдерді қолдану; / пользоваться психологическими методами изучения особенности личности (тестами, 
поведенческими реакциями); применять в управлении организацией стили руководства, соответствующие 
обстоятельствам; 



Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: табысты қарым-қатынас үшін маңызды әңгімелесушінің жеке 
қасиеттерін бөлектеу; іскерлік этикет дағдыларын; жанжал жағдайында мінез-құлық стратегиясын әзірлеу, 

ұжымда туындайтын жанжалдарды шешу дағдыларын. / выделения личных качеств собеседника, важных 
для успешного общения; делового этикета; выработки стратегии поведения в конфликтной ситуации, 
разрешения конфликтов, возникающих в коллективе. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: басқару процестері мен құбылыстарын психологиялық 
талдаудың әдіснамалық мәселелерін меңгеру; / усвоить методологические проблемы психологического 
анализа управленческих процессов и явлений; 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Басқару психологиясы оқу пәні ретінде. 
Басқару психологиясының негізгі түсініктері. Басқару теориясының мазмұнының эволюциясы. Жоспарлау 

және болжау психологиясы. Ұйымдастыру және үйлестіру психологиясы. Ынталандыру және 
ынталандыру психологиясы. Бақылау және бақылау психологиясы. Басқарушылық коммуникация 
психологиясы. / Психология управления как учебная дисциплина. Базовые понятия психологии 
управления. Эволюция содержания теории управления. Психология планирования и прогнозирования. 
Психология организации и координации. Психология стимулирования и мотивации. Психология контроля 
и контроллинга. Психология управленческих коммуникаций. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Басқару психологиясы-басқару қызметінің психологиялық 
заңдылықтарын зерттейтін психологияның бөлімі. Басқару психологиясының негізгі міндеті-басқару 

жүйесіндегі жұмыстың тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында басқару қызметінің психологиялық 
жағдайлары мен ерекшеліктерін талдау. Басқару процесі менеджердің қызметінде жүзеге асырылады, онда 
Басқару психологиясы келесі тармақтарды анықтайды: басқару ішкі жүйесінің күйі мен өзгерістерін 
диагностикалау және болжау; басқарылатын объектінің жай-күйін белгілі бір бағытта өзгертуге 
бағытталған бағыныштылар қызметінің бағдарламасын қалыптастыру; шешімнің орындалуын 
ұйымдастыру. / Психоло́гия управле́ния — 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. Процесс управления реализуется в деятельности 

руководителя, в которой психология управления выделяет следующие моменты: диагностика и 
прогнозирование состояния и изменений управленческой подсистемы; формирование программы 
деятельности подчинённых, направленной на изменение состояний управляемого объекта в заданном 
направлении; организация исполнения решения. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституциялық құқығы; / Теория 
государства и права; Конституционное право РК;  
Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

12 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Риторика / Риторика 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: студенттердің коммуникативтік 
құзыреттілігінің деңгейін арттыру және риторика саласындағы білімді дамыту. Әлеуметтік субъект, 
әлеуметтік топтар, қауымдастықтар және жалпы қоғам арасындағы дұрыс қарым-қатынас пен өзара 
әрекеттесу дағдыларын игеру. / повышение уровня коммуникативной компетенции студентов и развитие 
знаний в области риторики. Освоение навыков правильного общения и взаимодействия между социальным 
субъектом, социальными группами, общностями и обществом в целом.  
Білуі тиіс/Знать: сөйлеу коммуникациясының мазмұны мен тәсілдерін, риторика пәнінің мәнін, оның 

тәуелсіз ғылыми-практикалық коммуникативті жүйеге бөлінуін анықтайтын оның функциялары мен 
құралдарын; қазіргі риторикадағы қолданбалы зерттеулердің негізгі бағыттарын. / содержание и 
способы практической актуализации речевой коммуникации, сути предмета риторики, ее функций и 
средств, обуславливающих ее выделение в самостоятельную научно-практическую коммуникативную 
систему; основные направления прикладных исследований в современной риторике. 
Біліктілігі болуы тиіс/ Уметь: ақпараттық қоғамның қажеттіліктеріне жауап беретін коммуникативті 
өзара әрекеттесудің және аудиторияға әсер етудің жаңа формаларын игеру, коммуникативті кеңістікті 
талдау. / осваивать новые формы коммуникативного взаимодействия и воздействия на аудиторию, 
отвечающие потребностям информационного общества, анализировать коммуникативное пространство. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: риторикалық әдістермен, критерийлермен қарым-
қатынастың берілген жағдайына ең қолайлысын таңдау; әдеби тілдің нормаларын меңгеру / риторическими 
приемами, критериями выбирать наиболее подходящие из них для заданной ситуации общения; нормами 
литературного языка 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: алынған білімді сөйлеу кезінде, сондай-ақ оларды айту 
кезінде қолдануға дайын болу. / демонстрировать готовность применять полученные знания при 
составлении выступлений, а также их произнесении. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Құқықтық риторика жеке риторикалық 

пән ретінде. Тарихи перспективада құқықтық риториканың қалыптасуы. Құқықтық риториканың этикалық 
аспектісі және оның диалогтық кәсіби қарым-қатынастағы көрінісі. Сотта монологиялық (айыптау және 
қорғау) сөйлеудің айрықша белгілері. Адвокаттың сөйлеуінің логикалық негіздері. Заңгер сөзінің 
мәнерлілігі мен бейнесі. Эмоционалды әсер сөзбен сендірудің қажетті элементі ретінде./ Юридическая 
риторика как частная риторическая дисциплина. Становление юридической риторики в исторической 
перспективе. Этический аспект юридической риторики и его проявление в диалоговом профессиональном 
общении. Отличительные черты монологической (обвинительной и защитительной) речи на суде. 
Логические основы речи юриста. Выразительность и образность речи юриста. Эмоциональное воздействие 

как необходимый элемент убеждения словом. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Риторика ғылыми әдіснамасы білім саласы ретіндегі құқық 
әдіснамасымен және гуманитарлық ғылымдардың жалпы әдіснамасымен корреляцияланады, бірақ зерттеу 



процестерінің өзара тәуелділігін және оның нәтижелерін шындықтың критерийі ретінде сенімділікке 
негіздейтін риторикалық әдіске негізделген./ Научная методология Риторики коррелирует с методологией 

права как отрасли знания и с общей методологией гуманитарных наук, но базируется на риторическом 
методе, предполагающем взаимозависимость процессов исследования и презентации его результатов на 
основе убедительности как критерия истины.. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР Конституциялық құқығы, ҚР Әкімшілік құқығы/ Конституционное  
право РК, Административное право РК    
Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Юрислингвистика / Юрислингвистика 

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: студенттерде заң лингвистикасы 
саласындағы зерттеу және өндірістік-қолданбалы қызметті қалыптастыру, сот ісін жүргізу саласына 
тартылатын мәтіндерді заң-лингвистикалық зерттеу саласында кешенді құзыреті бар құқық студенттерін 
даярлау. / формирование у обучающихся исследовательской и производственно-прикладной деятельности 
в сфере юридической лингвистики, подготовка студентов права, обладающих комплексной компетенцией в 
области юридико-лингвистического исследования текстов, вовлекаемых в сферу судопроизводства;  
Білуі тиіс/Знать: құқықтық лингвистика және оның даму динамикасы саласындағы қазіргі ғылыми 
парадигма, зерттелетін бағыттағы зерттеудің әдіснамалық принциптері мен әдістемелік әдістері жүйесін. / 
современную научную парадигму в области юридической лингвистики и динамики ее развития, систему 

методологических принципов и методических приемов исследования в изучаемом направлении. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: жанжалды мәтіндерді юрислингвистикалық сараптаудың негізгі 
дағдыларын қолдану; тиісті ақпаратты бөліп көрсету мақсатында әртүрлі тілдік құралдарды барабар 
пайдалана отырып, өз ойларын еркін білдіру; / применять основные навыки юрислингвистической 
экспертизы конфликтогенных текстов; свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: құқықтық лингвистика және оның даму динамикасы 
саласындағы қазіргі ғылыми парадигманың негіздерін, зерттелетін бағыттағы зерттеудің әдіснамалық 

принциптері мен әдістемелік әдістері жүйесін./ базовыми основами современной научной парадигмы в 
области юридической лингвистики и динамики ее развития, систему методологических принципов и 
методических приемов исследования в изучаемом направлении. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: құқықтық лингвистика саласында, тіл мен құқық тоғысында 
филологиялық зерттеулер жүргізетін ғылыми ұжымдарда жұмыс істеуге дайындық./ в работе в научных 
коллективах, проводящих филологические исследования в области юридической лингвистики, на стыке 
языка и права. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Пәнге кіріспе. Тілдің құқықтық аспектісі 

(юрислингвистика) және құқықтың лингвистикалық аспектілері. Табиғи тілді заңдастыру мәселелері. 
Заңгерлердің метатілдік ойлауының бірегейлігі. Сөйлеу жанжалды жағдайлардың қайнар көзі және 
лингвистикалық сараптамалық дискурсты талдау пәні ретінде. Лингвистикалық дискурс және оның 
ерекшелігі. / Введение в дисциплину. Юридический аспект языка (юрислингвистика) и лингвистические 
аспекты права. Проблемы юридизации естественного языка. Своеобразие метаязыкового мышления 
юристов. Речь как источник конфликтных ситуаций и предмет анализа лингвоэкспертного дискурса. 
Лингвоправовой дискурс и его специфика. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Юрислингвистика - лингвистикалық пән, оның зерттеу 

объектісі тілдің, құқықтың және қақтығыстың өзара әрекеттесу саласы болып табылады. Құқықпен өзара 
әрекеттесетін тіл құқық институтымен тығыз байланысты, әлеуметтік коммуникацияны құқықтық 
заңдармен реттейтін нақты қызметте пайда болады./ Юрислингвистика — лингвистическая дисциплина, 
объектом изучения которой является сфера взаимодействия языка, права и конфликта. Язык, 
взаимодействуя с правом, предстаёт в специфическом функционировании, неразрывно связанном с 
институтом права, с регулированием социальной коммуникации юридическими законами. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР Конституциялық құқығы, ҚР Әкімшілік құқығы/ Конституционное  
право РК, Административное право РК    
Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

13 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Жедел іздестіру қызметі / Оперативно-розыскная 

деятельность 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Студенттердің жалпы заңдық және бейіндік 
пәндерді, құқықтық және теориялық негіздерді, жедел-іздестіру қызметінің мазмұны мен принциптерін, 
оның мемлекеттің қылмыстық-құқықтық саясатының міндеттерін шешудегі рөлін, сондай-ақ адам мен 
азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сақтай отырып, қылмысқа қарсы күрестің жеке мәселелерін 
базалық білімдері негізінде меңгеруі. / Усвоение студентами на основе уже имеющихся базовых знаний 

общеюридических и профилирующих дисциплин, правовых и теоретических основ, содержания и 
принципов оперативно-розыскной деятельности, ее роли в решении задач уголовно-правовой политики 
государства, а также частных вопросов борьбы с преступностью при соблюдении прав и свобод человека и 
гражданина. 
Білуі тиіс/Знать: жедел-іздестіру қызметі ұғымын; жедел-іздестіру қызметі туралы ғылымның мазмұны; 
жедел-іздестіру қызметін құқықтық реттеу ұғымын, шектері мен деңгейлерін; жедел-іздестіру, қылмыстық 
іс жүргізу, қылмыстық-атқару және қылмыстық-іздестіру қызметінің ара-қатынасын;/ понятие оперативно-
розыскной деятельности; содержание науки об оперативно-розыскной деятельности; понятие, пределы и 

уровни правового регулирования оперативно-розыскной деятельности; соотношение оперативно-
розыскной, уголовно-процессуальной, уголовно-исполнительной и уголовно-розыскной деятельности; 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: ҚР "Жедел-іздестіру қызметі туралы" заңына, жедел-іздестіру қызметі 
саласындағы басқа да негізгі заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерге бағдарлану; ҚР 



Құқық қорғау органдарының жедел-іздестіру практикасында туындайтын мәселелер бойынша дұрыс 
шешімдер қабылдауға көмектесетін заңнамалық және өзге де материалдарды табу;/ ориентироваться в 

законе РК «Об оперативно-розыскной деятельности», других основных законодательных и иных 
нормативных правовых актах в области оперативно-розыскной деятельности; находить законодательные и 
иные материалы, помогающие принимать правильные решения по вопросам, возникающим в оперативно-
розыскной практике правоохранительных органов РК; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: жедел-іздестіру қызметі саласында іс жүргізу-маңызды 
құжаттарды жасаудың базалық дағдылары; жедел-іздестіру қызметі саласында туындайтын жағдайларды 
талдау және қолданыстағы заңнамаға сәйкес оларды шешу дағдылары. /  базовыми навыками составления 
процессуально-значимых документов в сфере оперативно-розыскной деятельности; навыками анализа 

ситуаций, возникающих в сфере оперативно-розыскной деятельности и их разрешения в соответствии с 
действующим законодательством. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға сәйкес дұрыс 
қолдануды үйрету болып табылады./ в теоретических положениях в области   законодательства РК; 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:  Жедел-іздестіру қызметі ұғымы. Жедел-
іздестіру қызметінің міндеттері. Жедел-іздестіру қызметінің қағидаттары. Жедел-іздестіру қызметінің 
құқықтық негізі. Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдар. Жедел-іздестіру іс-шаралары. 
Жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу үшін негіздер мен жағдайлар. / Понятие оперативно-розыскной 

деятельности. Задачи оперативно-розыскной деятельности. Принципы оперативно-розыскной 
деятельности. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности. Органы, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность. Оперативно-розыскные мероприятия. Основания и условия для 
проведения оперативно-розыскных мероприятий. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Пәннің міндеттері-жедел-іздестіру қызметінің мәнін, 
бастапқы түсініктерін, міндеттерін, қағидаттары мен құқықтық негізін зерделеу; кәсіби қызметте жедел-
іздестіру заңнамасының нормаларын дұрыс түсіндіру және қолдану үшін қажетті практикалық дағдылар 
мен іскерліктерді қалыптастыру; жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру кезінде заңдылықты қамтамасыз 
етуге және адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сақтауға терең құрмет қалыптастыру./ 
Задачи дисциплины - изучить сущность, исходные понятия, задачи, принципы и правовую основу 
оперативно-розыскной деятельности; сформировать практические навыки и умения, необходимые для 
правильного толкования и применения норм оперативно-розыскного законодательства в профессиональной 
деятельности; сформировать глубокое уважение к обеспечению законности и соблюдению прав и свобод 
человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР Қылмыстық құқығы, ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы /  Уголовное 
право РК,  Уголовно-процессуальное право РК. 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Сот сараптамасы, Прокурорлық қадағалау / Судебная экспертология, 

Прокурорский надзор 

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 не-
правильными», 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./быть компетентным 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: ҚР Қылмыстық құқығы, ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы /  Уголовное 
право РК, Уголовно-процессуальное право РК. 
Постреквизиттер / Постреквизиты:Прокурорлық қадағалау, Криминалистика / Прокурорский надзор / 
Криминалистика. 
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Бейіндеуші пәндер циклы/Цикл профилирующих дисциплин(ПД) 

1 ТК/КВ 3 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:  ҚР отбасы құқығы / Семейное право РК 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: неке мен отбасының мәнін ашу: сондай-ақ 
отбасылық-неке қатынастары субъектілерінің негізгі құқықтары мен міндеттерін (ата-аналар, 
қамқоршылар, қамқоршылар, балалар мен ерлі-зайыптылар). Неке және отбасы туралы жалпы ережелерді 
егжей-тегжейлі түсіну негізінде ерлі-зайыптылар арасындағы қатынастар, алиментарлық қатынастар, бала 
асырап алу қатынастары және т. б. сияқты неке және отбасылық қатынастардың нақты түрлері мен 
мазмұнын зерттеу. / раскрытие сущности брака и семьи: а также основных прав и обязанностей субъектов 
семейно-брачных отношений (родителей, опекунов, попечителей, детей и супругов). На основе подробного 

уяснения общих положений о браке и семье, изучить конкретные виды и содержание брачно семейных 
отношений, таких как отношения между супругами, алиментарные отношения, отношения по 
усыновлению и т.д.  
Білуі тиіс/Знать: отбасы құқығының теориялық-құқықтық негіздерін, неке мен отбасының мәнін: сондай-
ақ отбасылық-неке қатынастары субъектілерінің (ата-аналардың, қамқоршылардың, қамқоршылардың, 
балалар мен ерлі-зайыптылардың) негізгі құқықтары мен міндеттерін және отбасылық дауларды реттеу 
тәсілдерін түсіну, отбасылық-неке заңнамасының бұзылуына тез және нақты жауап беру және оларды 
заңдылық талаптарын сақтай отырып жою. / теоретико-правовые основы семейного права, сущности брака 
и семьи: а также основных прав и обязанностей субъектов семейно-брачных отношений (родителей, 

опекунов, попечителей, детей и супругов) и понимать способы регулирования семейных споров, быстро и 
четко реагировать на нарушения семейно-брачного законодательства и устранять их с соблюдением 
требований законности. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: алынған теориялық білімді іс жүзінде қолдану, отбасылық заңнама 
нормаларын және шет мемлекеттердің заңдарын түсіндіру және қолдану. / применять полученные 
теоретические знания на практике, толкование и применение норм семейного законодательства и законов 
иностранных государств. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: отбасылық құқықтық қатынастарды реттейтін Қазақстан 

заңнамасының негізгі нормалары шеңберінде ақпараттық-іздестіру қызметін жүзеге асыру. / осуществлять 
информационно-поисковую деятельность в рамках основных норм законодательства Казахстана, 
регулирующих семейные правоотношения.  
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: алынған білім мен отбасылық құқық ғылымының әдістерін 
кәсіби қызметте қолдану./ использовать полученные знания и методы науки семейного права в 
профессиональной деятельности; 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Отбасы құқығының түсінігі мен 
принциптері. Қазақстан Республикасының отбасы заңнамасы. Отбасылық құқықтық қатынастар. Некені 

құқықтық реттеу. Ерлі-зайыптылар арасындағы мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтық қатынастар. 
Ата-аналар мен балалар арасындағы құқықтық қатынастар. Отбасының басқа мүшелері арасындағы 
құқықтық қатынастар. Алимент төлеу және өндіріп алу тәртібі. / Понятие и принципы семейного права. 
Семейное законодательство Республики Казахстан. Семейные правоотношения. Правовое регулирование 
брака. Имущественные и личные неимущественные правоотношения между супругами. Правоотношения 
между родителями и детьми. Правоотношения между другими членами семьи. Порядок уплаты и 
взыскания алиментов. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Отбасы құқығы, құқықтың тәуелсіз саласы бола отырып, 

әлеуметтік ғылымдар жүйесінде өзіндік орын алады. Бұл қоғамдық қатынастарды ұйымдастырудың 
құқықтық нормаларын олардың тарихи дамуында зерттейтін заң ғылымының бөлігі, мемлекет пен 
құқықтың жалпы теориясы жасаған құқық категориялары мен анықтамаларын қолданады. Отбасы құқығы, 
оқу пәні ретінде, неке ұғымдарын, оның құрылымы мен мөлшерін, отбасы ішінде қалыптасатын 
қатынастардың сипаттамаларын (мүліктік және жеке мүліктік емес), ерлі-зайыптылардың, ата-аналардың, 
балалардың, қамқоршылар мен қамқоршылардың негізгі құқықтары мен міндеттерін, неке қию мен 
бұзудың құқықтық салдарын, оны жарамсыз деп тануды, бала асырап алуды және ата-ана құқығынан 
айыру ұғымдарын зерттеуге мүмкіндік береді./ Семейное право, являясь самостоятельной отраслью права, 
занимает своеобразное место в системе общественных наук. Оно является частью юридической науки, 

изучающей правовые нормы организации общественных отношений в их историческом развитии, 
пользуется категориями права и дефинициями, выработанными общей теорией государства и права. 
Семейное право, как учебная дисциплина, позволяет изучить понятия брака, ее структуру и размер, 
характеристику отношений, складывающихся внутри семьи (как имущественных, так и личных 
неимущественных), основные права и обязанности супругов, родителей, детей, опекунов и попечителей, 
правовые последствия заключения и расторжения брака, признания его недействительным, усыновления и 
лишения родительских прав. 
Пререквизиттер / Пререквизиты: Конституциялық құқық РК, ҚР Азаматтық құқығы / Конституционное 

право РК, Гражданское право РК 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Адвокатура 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: ҚР Тұрғын үй құқығы / Жилищное право РК 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Мемлекеттің тұрғын үй саясатының негізгі 
бағыттарын зерделеу; тұрғын үй-жайларды меншікке және жалдауға беру тәртібін реттейтін нормативтік-
құқықтық актілерді зерделеу; тұрғын үй қорлары түрлерінің ерекшеліктерін зерделеу; тұрғын үй саясаты 
саласындағы мемлекеттің кепілдіктерін зерделеу; тұрғын үй саласындағы халықаралық келісімдердің 

нормаларын зерделеу; / Изучение основных направлений жилищной политики государства; изучение 
нормативно-правовых актов, регулирующих порядок предоставления жилых помещений в собственность и 
найм; изучение специфики видов жилищных фондов; изучение гарантий государства в сфере жилищной 
политики; изучение норм международных соглашений в жилищной сфере; 



Білуі тиіс/Знать: тұрғын үй құқығы көздерінің негізгі қағидаттары мен жүйесін, осы тақырып бойынша 
оқу және ғылыми-монографиялық әдебиеттерін; тұрғын үй құқығының мазмұндық жағын, тұрғын үй 

заңнамасының кемшіліктерін, проблемаларын, сондай - ақ оны бағалаудың қолданыстағы тәсілдері мен 
критерийлерін; осы саладағы қоғамдық қатынастарды реттеу әдісін; / основные принципы и систему 
источников жилищного права, учебную и научно-монографическую литературу по данной тематике; 
содержательную сторону жилищного права, недостатки жилищного законодательства, проблемы, а также 
существующие способы и критерии его оценки; метод регулирования общественных отношений в данной 
области; 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: сараптамалық бағалау дағдыларын тәжірибеде сауатты қолдану, оларды 
одан әрі кәсіби қызмет барысында жетілдіру, тұрғын үй мәселелері бойынша нормативтік және әдеби 

дереккөздерді өз бетінше іздеу, сот шешіміне практикалық жағдайға теориялық түсініктеме беру; / 
грамотно применять на практике полученные навыки экспертной оценки, совершенствовать их в процессе 
дальнейшей профессиональной деятельности, самостоятельно осуществлять поиск нормативных и 
литературных источников по жилищным вопросам, давать теоретический комментарий практической 
ситуации к судебному решению;  
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: сараптамалық бағалау жүргізу саласындағы құқық 
нормаларының заң терминологиясы; заңдарды және басқа да нормативтік құқықтық актілерді түсіндіру 
және қолдану тәсілдері; / юридической терминологией норм права в области проведения экспертной 

оценки; приемами толкования и применения законов и других нормативных правовых актов; 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: өзінің кәсіби біліктілігін жүйелі түрде арттыру, 
халықаралық сипаттағы жеке құқықтық қатынастарды реттеуде қолданылатын азаматтық, отбасылық, 
еңбек, кәсіпкерлік және өзге де құқықтарды зерделеу. / систематически повышать свою профессиональную 
квалификацию, изучать гражданское, семейное, трудовое, предпринимательское и иное право, 
применяемое в регулировании частноправовых отношений международного характера. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Тұрғын үйге меншік құқығы. Жеке 
тұрғын үй қорынан тұрғын үй жалдау шарттары. Кондоминиум жылжымайтын мүлікке меншіктің ерекше 
түрі ретінде. Тұрғын үй және тұрғын үй-құрылыс кооперативтері. Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын 

үй жалдау. Қызметтік тұрғын үй-жайлар мен жатақханалар.  Тұрғын үй-жайлар мен Коммуналдық 
қызметтерге ақы төлеу. / Право собственности на жилое помещение. Договоры найма жилья в частном 
жилищном фонде. Кондоминиум как особая форма собственности на недвижимость. Жилищные и 
жилищно-строительные кооперативы. Найм жилья из государственного жилищного фонда. Служебные 
жилые помещения и общежития.  Оплата жилых помещений и коммунальных услуг.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Осы пәнді оқу нәтижесінде алынған білімді кәсіби пайдалану 
саласы адам қызметінің тұрғын үй құқығымен реттелетін саласы болып табылады, ол барлығына тікелей 
қатысты: азаматтар мен заңды тұлғалар, мемлекеттік органдар және жергілікті өзін – өзі басқару 

органдары-және азамат тұратын және белгілі бір құқықтары мен міндеттері бар тұрғын үймен (пәтермен) 
шектелмейді. / Сферой профессионального использования знаний, получаемых в результате изучения 
данной дисциплины, является регулируемая жилищным правом область человеческой деятельности, 
которая непосредственно касается всех: граждан и юридических лиц, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления – и не ограничивается жилым домом (квартирой), где гражданин 
проживает и имеет определенные права и обязанности. 
Пререквизиттер / Пререквизиты: Конституциялық құқық РК, ҚР Қылмыстық құқық, ҚР Азаматтық 
құқық / Конституционное право РК, Уголовное право РК, Гражданское право РК 

Постреквизиттер / Постреквизиты: ҚР Кәсіпкерлік құқығы, Экологиялық құқық / Предпринимательское 
право РК, Экологическое право 

2 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: ҚР Кәсіпкерлік құқығы  / Предпринимательское право 

РК 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Қазақстан Республикасындағы 
шаруашылық қатынастарды реттейтін нормалардың мазмұнын зерделеу; кәсіпкерлік қатынастар 
саласындағы негізгі нормативтік құқықтық актілерді зерделеу; кәсіпкерлік қатынастардың ерекшеліктерін 
зерделеу. / Изучение содержания норм, регулирующих хозяйственные отношения в Республике Казахстан; 

изучение основных нормативных правовых актов в сфере предпринимательских отношений; изучение 
специфики предпринимательских отношений. 
Білуі тиіс/Знать: кәсіпкерлік қатынастар мен кәсіпкерлік қызметтің мазмұнын; шаруашылық жүргізуші 
субъектілердің ұйымдық-құқықтық нысандарын; кәсіпкерлік қатынастарды құқықтық реттеудің 
ерекшеліктерін; кәсіпкерлік қатынастарды реттейтін шаруашылық заңнаманың принциптерін, міндеттерін, 
құрылымын, жүйесін. / содержание предпринимательских отношений и предпринимательской 
деятельности; организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов; особенности правового 
регулирования предпринимательских отношений; принципы, задачи, структуру, систему хозяйственного 

законодательства, регулирующего предпринимательские отношения. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: нормативтік құқықтық актілерде, атап айтқанда, кәсіпкерлік және 
азаматтық-құқықтық дауларды қарау кезінде түсіндіруді және қолдануды; кәсіпкерлік шарттардың әртүрлі 
түрлерін жасауды./ толковать и применять нормативные правовые акты, в частности, при рассмотрении 
предпринимательских и гражданско-правовых споров; составлять различные виды предпринимательских 
договоров. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: азаматтық-құқықтық құжаттармен жұмыс істеу; нақты 
жағдайларда құқықтық нормаларды қолдану. / по работе с гражданско-правовыми документами; по 

применению правовых норм в конкретных ситуациях. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Кәсіпкерлік құқық саласындағы құқықтық ұғымдармен және 
санаттармен жұмыс істеуде; / оперировать юридическими понятиями и категориями в области 



предпринимательского права; 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Кәсіпкерлік құқық оқу пәні ретінде. 

Кәсіпкерлік қатынастарды құқықтық реттеу-Кәсіпкерлік құқық саласының мазмұны. Экономикалық 
қатынастар. Құқықтың әртүрлі субъектілері үшін кәсіпкер мәртебесін алуды құқықтық реттеу. Қазақстан 
Республикасындағы кәсіпкерлік қызметтің түрлері мен ұйымдық-құқықтық нысандары. Жеке кәсіпкерлік. / 
Предпринимательское право как учебная дисциплина. Правовое регулирование предпринимательских 
отношений - содержание отрасли предпринимательского права. Хозяйственные отношения. Правовое  
регулирование приобретения статуса предпринимателя для различных субъектов права. Виды и 
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в Республике Казахстан. 
Индивидуальное предпринимательство.  

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Қазіргі заманғы кәсіпкерлік заңнаманың даму динамикасы 
Кәсіпкерлік құқық теориясының дамуынан озып тұр, ал курстың көптеген және тез өзгеретін көздері 
оларды терең талдауды қажет етпейді. "ҚР Кәсіпкерлік құқығы" курсын зерделеу қазіргі заманғы нарықтық 
шаруашылық жағдайында жұмыс істеу үшін кәсіби және бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау кезінде 
қажет. / Динамика развития современного предпринимательского законодательства опережает развитие 
теории предпринимательского права, а многочисленные и быстро меняющиеся источники курса не 
требуют их глубокого анализа. Изучение курса «Предпринимательское право РК» необходимо при 
подготовке профессиональных и конкурентоспособных специалистов для работы в современных рыночных 

условиях хозяйствования. 
Пререквизиттер / Пререквизиты: ҚР Конституциялық құқығы, ҚР Азаматтық құқығы / Конституционное 
право РК, Гражданское право РК  
Постреквизиттер / Постреквизиты:  Адвокатура /Адвокатура 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Келісім шарт құқығы / Договорное право 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: студенттің құқықтану саласындағы дербес 
кәсіби қызметке дайындығын куәландыратын тиісті құзыреттерді меңгеру. / овладение соответствующими 
компетенциями, свидетельствующими о готовности студента к самостоятельной профессиональной 

деятельности в области юриспруденции. 
Білуі тиіс/Знать: құқықтың әртүрлі салаларындағы шарттық қатынастарды реттейтін Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасын білу, осы қатынастарды реттейтін азаматтық-құқықтық және 
өзге де нормаларды түсіну және түсіндіре білу; / действующее законодательство Республики Казахстан, 
регулирующее договорные отношения в различных отраслях права, понимать и уметь толковать 
гражданско-правовые и иные нормы, регулирующие эти отношения; 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: шарттық қатынастардың түрлерін анықтауда, практикалық жағдайларды 
шешуде қолданыстағы заңнаманың нормаларын қолдана білу; / определять виды договорных отношений, 

уметь применять нормы действующего законодательства при разрешении практических ситуаций; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: ғылыми-зерттеу жұмысында, шарттық қатынастарды реттеу 
бойынша қолданыстағы заңнаманы қолдану практикасын талдауда, оны жетілдіру бойынша ұсыныстарды 
қалыптастыру және негіздеуде; / научно-исследовательской работы, анализа практики применения 
действующего законодательства по регулированию договорных отношений, формирования и обоснования 
предложений по его совершенствованию; 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: кәсіби білімді үнемі жаңартып отыру және кәсіби өсу 
қажеттілігін түсіну. / понимать необходимость постоянного обновления профессиональных знаний и 

профессиональном росте. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Шарттың санаты оның посткеңестік 
құқықтағы орны мен маңызы. Қазіргі азаматтық-құқықтық шарт. Кешенді кәсіпкерлік лицензия шарты 
(франчайзинг). Жалдау шарты: теория мен практиканың проблемалық мәселелері. ҚР азаматтық заңнамасы 
бойынша сенімгерлік басқару шарты. Мүліктік жалдау шарты. Энергиямен жабдықтау саласындағы 
шарттық қатынастардың мәселелері. / Категория договора ее место и значение в постсоветском праве. 
Современный гражданско-правовой договор. Договор комплексной предпринимательской лицензии 
(франчайзинг). Договор ренты: проблемные вопросы теории и практики. Договор доверительного 
управления по Гражданскому законодательству РК. Договор имущественного найма. Проблемы 

договорных отношений в сфере энергоснабжения. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: "Шарттық құқық" пәнін оқу "Мемлекет және құқық 
теориясы", "Рим құқығы", "Азаматтық құқық", "Әкімшілік құқық" білімдеріне негізделген. "Шарттық 
құқық" пәнін оқу заңгерлердің кәсіби біліктілігін арттыруға ықпал етеді, арнайы әдебиеттерде 
бағдарлайды, құқықтық категорияларда ойлау қабілетін дамытады, мемлекет органдарының, қоғамдық 
ұйымдардың, лауазымды тұлғалардың қызметінде және азаматтардың мінез-құлқында заңдылықты 
орнатуға ықпал етеді. / Изучение дисциплины «Договорное право» основано на знаниях «Теории 
государства и права», «Римского права», «Гражданского права», «Административного права». Изучение 

дисциплины «Договорное право» способствует повышению профессиональной квалификации юристов, 
ориентирует в специальной литературе, развивает умение мыслить правовыми категориями, способствует 
установлению законности в деятельности органов государства, общественных организаций, должностных 
лиц и в поведении граждан. 
Пререквизиттер / Пререквизиты: Мемлекет және құқық теориясы, Рим құқығы, ҚР Азаматтық құқығы / 
Теория государства и права, Римское право, Гражданское право РК 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Адвокатура, Международный арбитраж / Адвокатура, Халықаралық 
арбитраж 

3 ТК/КВ 4 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: ҚР жер құқығы / Земельное право РК 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: жер құқығының негізгі бағыттарын 
зерделеу; жер қатынастары саласындағы нормативтік құқықтық актілерді және оны қолдану практикасын 



зерделеу, жер қатынастарының ерекшеліктерін зерделеу. / изучение основных направлений земельного 
права; изучение нормативных правовых актов в сфере земельных отношений и практики его применения, 

изучение специфики земельных отношений. 
Білуі тиіс/Знать: негізгі теориялық ережелерін; жер құқығын құқықтық реттеудің мәні мен әдісін; жер 
құқығы қатынастарының түсінігі мен негізгі элементтерін; жер құқығының жекелеген институттарын 
құқықтық реттеудің ерекшеліктерін / основополагающие теоретические положения; предмет и метод 
правового регулирования земельного права; понятие и основные элементы земельных правоотношений; 
особенности правового регулирования отдельных институтов земельного права:  
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: нормативтік материалмен жұмыс істеуде; жер-құқықтық нормаларды 
практикада қолдануда; жер ресурстарын ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саясатын 

жүргізуде. / работать с нормативным материалом; применять земельно-правовые нормы на практике; 
проводить политику рационального использования земельных ресурсов и охраны окружающей среды. 
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 ұғымы, пәні және жүйесі. 
Жер заңнамасының міндеттері, мақсаттары мен принциптері. Жер құқығының көздері. ҚР жер 
қатынастарын құқықтық реттеу тарихы. Жер қатынастары. ҚР-дағы жерге меншік құқығы және өзге де 
құқықтар. Жерді пайдалану құқығы. Жер ақысы. Жерді пайдалану мен қорғауды мемлекеттік реттеу. Жерді 
ұтымды пайдалану мен қорғауды мемлекеттік бақылау. / Понятие, предмет и система земельного права. 
Задачи, цели и принципы земельного законодательства. Источники земельного права. История правового 
регулирования земельных отношений в РК. Земельные правоотношения. Право собственности и иные 

права на землю в РК. Право землепользования. Плата за землю. Государственное регулирование 
использования и охраны земель. Государственный контроль за рациональным использованием и охраной 
земель. 
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: студенттердің экологиялық құқық 
негіздерін меңгеру; студенттердің экологиялық мәдениетін және қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
кәсіби дағдыларын қалыптастыру; табиғатты қорғау және табиғат ресурстары заңнамасының құқықтық 
түсініктері мен санаттарымен жұмыс істеу қабілетін дамыту; / овладение студентами основами 
экологического права; формирование у студентов экологической культуры и профессиональных навыков в 
области охраны окружающей среды; выработка умения оперировать юридическими понятиями и 
категориями природоохранного и природоресурсного законодательства; 

Білуі тиіс/Знать: экологиялық құқықтың негізгі институттарын; табиғат қорғау және табиғат ресурстары 
заңнамасының қағидаттарын; азаматтардың қоршаған ортаны қорғау саласындағы құқықтары мен 
міндеттерін;/ основные институты экологического права; принципы природоохранного и 
природоресурсного законодательства; права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды; 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: құқықтық ұғымдар мен категориялармен жұмыс жасауда; құқықтық 
фактілерді және оларға байланысты туындайтын құқықтық қатынастарды талдауда; экологиялық-құқықтық 
нормаларды талдауда, түсіндіру және дұрыс қолдануда; / оперировать юридическими понятиями и 
категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять эколого-правовые нормы;  
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: құқықтық актілермен жұмыс істеу; кәсіби қызмет 
объектілері болып табылатын әртүрлі құқықтық құбылыстарды, құқықтық фактілерді, құқықтық нормалар 
мен құқықтық қатынастарды талдау. / работы с правовыми актами; анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: нақты өмірлік жағдайларда экологиялық құқық нормаларын 
дұрыс түсіндіре және негізді қолдана білу / уметь правильно толковать и обоснованно применять нормы 

экологического права в конкретных жизненных ситуациях. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Экологиялық құқық түсінігі, пәні және 
жүйесі. Экологиялық қатынастардың объектілері. Экологиялық қатынастарды құқықтық реттеу тарихы. 



Экологиялық құқықтың қалыптасуы және дамуының негізгі кезеңдері. Экологиялық құқықтың қайнар 
көздері. Экологиялық құқық нормалары және экологиялық құқықтық қатынастар. Азаматтар мен олардың 

бірлестіктерінің экологиялық құқықтары мен міндеттері. Табиғи объектілерге меншік құқығы. Табиғатты 
пайдалану құқығы. / Понятие, предмет и система экологического права. Объекты экологических 
отношений. История правового регулирования экологических отношений. Становление и основные этапы 
развития экологического права. Источники экологического права. Нормы экологического права и 
экологические правоотношения. Экологические права и обязанности граждан и их объединений. Право 
собственности на природные объекты. Право природопользования. 
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 

4 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Криминология / Криминология 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Криминология курсын оқудың міндеттері 
студенттерге 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 мақсатын, кылмыстылық ұғымын, қылмыстылық себептерін, 
қылмыскер тұлғасының элементтерін айқындау;/ - знать понятия 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 түсінігі, әдісі және 
жүйесі. Криминологияның ғылым ретіндегі дамуы мен қазіргі жағдайы. Қылмыс және оның негізгі 
сипаттамалары. Қылмыстың себептері мен шарттары. Қылмыскердің тұлғасы. Жеке қылмыстық мінез-
құлық механизмі. Криминологиялық виктимология. Криминологиялық зерттеулер әдістемесі. Қылмысқа 
қарсы күресті криминологиялық болжау және жоспарлау. Қылмыстың алдын алу. Қылмыстардың жалпы 

криминологиялық сипаттамасы және жіктелуі. Зорлық-зомбылық қылмысының криминологиялық 
сипаттамасы. Экономикалық бағыттағы қылмыстың криминологиялық сипаттамасы. /  Понятие, метод и 
система криминологии. Развитие и современное состояние криминологии как науки. Преступность и 
ее основные характеристики. Причины и условия преступности. Личность преступника. Механизм 
индивидуального преступного поведения. Криминологическая виктимология. Методика 
криминологических исследований. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с 
преступностью. Предупреждение преступности. Общая криминологическая характеристика и 
классификация преступлений. Криминологическая характеристика насильственной преступности. 

Криминологическая характеристика преступности экономической направленности.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Криминология-қылмыстарды, олардың себептерін, олардың 
әртүрлі құбылыстар мен процестермен өзара байланысының түрлерін, қылмыспен күресте қабылданған 



шаралардың тиімділігін зерттейтін оқу пәні. Криминология қылмысқа жауап беру және қылмыстың алдын 
алу үшін құқықтық негіз құрайтын нормативтік актілерді зерттейді және талдайды. Бұған мыналар кіреді: 

1) қылмыстық және қылмыстық атқару құқығының нормаларын қамтитын қылмыстық заңнама; 2) 
қылмыстық қуғын-сүргінді қолданумен байланысты емес, қылмыс жасаудың алдын алатын қызметті 
реттейтін криминологиялық заңнама болып табылады. / Криминология – учебная дисциплина, изучающая 
преступления, их причины, виды их взаимосвязи с различными явлениями и процессами, результативность 
принимаемых мер в борьбе с преступностью. Криминологией изучаются и анализируются нормативные 
акты, которые образуют юридическую базу для реагирования на преступность и для предупреждения 
преступлений. Сюда входят: 1)уголовное законодательство, которое включает нормы уголовного и 
уголовно исполнительного права; 2) криминологическое законодательство, регулирующее не связанную с 

применением уголовной репрессии деятельность, предупреждающую совершение преступлений. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР Қылмыстық құқығы (жалпы  және ерекше бөлімдер), ҚР 
Қылмыстық іс жүргізу құқығы / Уголовное право РК (общая и особенная части), Уголовно-процессуальное 
право РК 

Постреквизиттер / Постреквизиты: Криминалистика, Прокурорлық қадағалау / Криминалистика, 
Прокурорский надзор. 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Қылмыстарды саралау негіздері / Основы 

квалификаций преступлений 

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Студенттердің 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. / Развитие правосознания студентов. Студент должен не 
только получить теоретические знания, но и уметь свободно оперировать уголовно-правовыми нормами с 
учетом практики применения норм права судом, прокуратурой, следственными органами. Студент должен 
безошибочно определять состав преступления в действиях и бездействии отдельных лиц, правильно 
квалифицировать преступление с учетом наличия или отсутствия обстоятельств, исключающих 
общественную опасность и противоправность деяния, степени общественной опасности совершенного 
деяния, индивидуальных особенностей виновного лица, обстоятельств, смягчающих и отягчающих 

ответственность, в соответствии с уголовным законодательством установить размер наказания за 
преступление, должны научиться четко устанавливать установленные законом основания и условия 
освобождения лица от ответственности. 
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 или наказания.   
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; / понимание значимости норм права, регулирующих 
общественные отношения, приоритетности предмета правовой охраны, тесной связи норм права с их 

применением на практике; 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға сәйкес дұрыс 
қолдануды білу болып табылады./ уметь правильно применять нормы законодательства на практике в 
соответствии с законом. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Қылмыстарды саралау ұғымы. 
Қылмыстың құрамы және оның қылмыстарды саралаудағы функциялары. Қылмыстарды саралаудың 
жалпы ережелері. Қол сұғу объектісі бойынша, қылмыстардың объективті жағы бойынша, қылмыс 
субъектісі және оның субъективті жағы бойынша қылмыстарды саралау. Қылмыстарды саралаудың арнайы 

ережелері. Қылмыстық процестің әртүрлі сатыларындағы қылмыстардың біліктілігін өзгерту. / Понятие 
квалификации преступлений. Состав преступления и его функции при квалификации преступлений. Общие 
правила квалификации преступлений. Квалификация преступлений по объекту посягательства, по 
объективной стороне преступлений, по субъекту преступления и его субъективной стороне преступления. 
Специальные правила квалификации преступлений. Изменение квалификации преступлений на различных 
стадиях уголовного процесса. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: «Қылмыстарды саралаудың 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, 
сондай-ақ ол қылмыстардың қоғамға қауіптілік дәрежесін және қылмыстық кодекстің ерекше бөліміндегі 
қылмыстарды саралау критерийлерін зерттейді. / «Основы квалификаций преступлений» 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. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР Қылмыстық құқығы, ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы//Уголовное 
право РК, Уголовно-процессуальное право РК. 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Криминалистика, Прокурорлық қадағалау/ Криминалистика, 
Прокурорский надзор. 

5 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Криминалистика / Криминалистика 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Студенттердің қылмыстарды ашуда, 

тергеуде және алдын-алуда криминалистикалық құралдар мен әдістерді қолдану бойынша білім жүйесін, 
дағдыларын дамыту./ Выработка у студентов системы знаний, навыков и умений по использованию 
криминалистических средств и методов в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений. 
Білуі тиіс/Знать: криминалистиканың құқықтық ғылымдар жүйесіндегі орнын, әдістерін, міндеттерін, 
заңгерді кәсіби даярлаудағы рөлін; тергеу тактикасының проблемалары және қылмыстың жекелеген 
түрлерін тергеу әдістемесін; қылмыстарды тергеу және ашу кезінде криминалистикалық білімдерді 
қолданудың тиімділігін қамтамасыз ету нысандары мен әдістерін; отандық және шетелдік криминалистика 
дамуының негізгі үрдістерін; / место криминалистики в системе правовых наук, методы, задачи, роль в 
профессиональной подготовке юриста; проблемы следственной тактики и методики расследования 

отдельных видов преступлений; формы и методы обеспечения эффективности применения 
криминалистических знаний при расследовании и раскрытии преступлений; основные тенденций развития 
отечественной и зарубежной криминалистики. 
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: философиялық-құқықтық талдау, мақсат қою және оған қол 
жеткізу; техникалық-криминалистикалық құралдарды қолдану, жекелеген тергеу іс-әрекеттерін жүргізу;/ - 
философско-правового анализа, постановки и достижения целей; применения технико-
криминалистических средств, проведения отдельных следственных действий.  
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: заңдылық пен патриотизм қағидаттарын басшылыққа ала 
отырып, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әрекет ету қабілеті./ - способностью действовать в 
соответствии с законами РК, руководствуясь принципами законности и патриотизма.  
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Криминалистиканың пәні, міндеттері, 

жүйесі, әдістері, даму тарихы. Криминалистикалық техниканың жалпы ережелері. Тергеудің ақпараттық 
негізі. Криминалистік тактиканың жалпы ережелері. Сот сараптамаларын тағайындау және жүргізу 
тактикасы. Меншікке қарсы қылмыстарды тергеу әдістемесі. Экономикалық қызмет саласындағы 
қылмыстарды тергеу әдістемесі. / Предмет, задачи, система, методы, история развития криминалистики. 
Общие положения криминалистической техники. Информационная основа расследования. Общие 
положения криминалистической тактики. Тактика назначения и производства судебных экспертиз. 
Методика расследования преступлений против собственности. Методика расследования преступлений в 
сфере экономической деятельности. 

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  

іс жургізу құқығы, Криминология / Уголовное право РК (общая и особенная части), Уголовно-
процессуальное право РК, Криминология 
Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Криминалистикалық практикум / Практикум 

криминалистики 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Студенттердің "Криминалистика" пәнін, 
атап айтқанда сот техникасы бөлімін оқу кезінде алған білімдерін бекіту./ Закрепление студентами знаний 

полученных при изучении дисциплины «Криминалистика», а именно раздела криминалистическая техника. 
Білуі тиіс/Знать: Криминалистиканың жалпы теориясының негізгі ережелерін; криминалистикалық 
түсініктер мен санаттарын; криминалистикалық техниканың, тактика мен әдістеменің ережелері мен 
ұсынымдарын; қылмыстарды ашу мен тергеуді ұйымдастырудың криминалистикалық теориясының 
негіздерін; сот сараптамасының теориялық және процессуалдық негіздерін; қылмыстарды ашу мен 
тергеудің теориялық негіздерін. / Основные положения общей теории криминалистики; 
криминалистические понятия и категории; положения и рекомендации криминалистической техники, 
тактики и методики; основы криминалистической теории организации раскрытия и расследований 

преступлений; теоретические и процессуальные основы судебной экспертизы;  теоретические основы 
раскрытия и расследования преступлений; 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: адамның ауызша портретін құра білу; құжаттарға криминалистикалық 
зерттеу жүргізу дағдыларын меңгеру, сондай-ақ қолданыстағы криминалистикалық есептер жүйесін білу;/ - 



уметь составлять словесный портрет человека; обладать навыками проведения криминалистического 
исследования документов, а также знать систему существующих криминалистических учетов. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: іс жүргізу құжаттарын дайындау және олармен жұмыс істеу 
дағдыларының болуы; криминалистік білімі және оларды нақты іс жүргізу жағдайларында қолдану; оқу-
әдістемелік әдебиеттермен, арнайы, ғылыми және мерзімді басылымдармен жұмыс істеу дағдыларының 
болуы; / - подготовки и работы с процессуальными документами; криминалистическими знаниями и 
применять их в конкретных процессуальных ситуациях; умениями работы с учебно-методической 
литературой, специальной, научной и периодикой; 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: жекелеген қылмыстарды тергеу әдістемелерін өңдеп 
жетілдіру үшін жаңа ұсыныстар енгізу, қылмысты болдыртпау үшін криминалистикалық сақтық 

шараларды құқыққорғау органдарына ұсыну. / уметь применять полученные знания о тактических, 
психологических и этических аспектах адвокатской деятельности, оказывать юридическую помощь и 
применять правовые производства. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Криминалистикалық фотосурет және 
бейнежазба. Криминалистикалық трасология. Құжаттарды криминалистикалық зерттеу. 
Криминалистикалық қару-жарақ. / Криминалистическая фотография и видеозапись. Криминалистическая 
трасология. Криминалистическое исследование документов. Криминалистическое оружиеведение. 
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 
уголовнопроцессуальные документы, выдвигать следственные версии, составлять планы расследования 
преступлений и др. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Қылмыстық құқық (жалпы және ерекше бөлімдер), Криминалистикалық 
техника негіздері / Уголовное право РК (общая и особенная части), Основы криминалистической техники 
Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

6 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Адвокатура / Адвокатура 

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Студенттерге Қазақстан 
Республикасындағы адвокатураның негізгі түсініктері мен бағыттары, оны ұйымдастыру мен қызметінің 
нормативтік базасы туралы білім беру. / Дать студентам знания о базовых понятиях и направлениях 
адвокатуры в Республике Казахстан, нормативной базе ее организации и деятельности. 
Білуі тиіс/Знать: ҚР Адвокатурасының қалыптасуы мен дамуын, оны ұйымдастыру принциптерін; 
риториканың негізгі ережелерін, тілдік коммуникация теориясын, дәлелдеу теориясын. / становление и 
развитии адвокатуры в РК, принципы ее организации; основные положения риторики - теории речевой 
коммуникации, теории аргументации; 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: ҚР қолданыстағы заңнамасына толықтырулар мен өзгерістерді ескере 
отырып, өз білімі мен іскерлігін өз бетінше толықтыруға және жетілдіруге; шетелдік заңнаманы және оны 
қолдану практикасын талдауға; заңнамалық құрылымдау бойынша оң шетелдік тәжірибені пайдалануға; / 
самостоятельно дополнять и совершенствовать свои знания и умения с учетом дополнений и изменений 
действующего законодательства РК; анализировать зарубежное законодательство и практику его 
применения; использовать положительный зарубежный опыт по законодательному конструированию; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: қылмыстық, азаматтық және т.б. құқықтық өндірістегі 
адвокаттық қызметті жүзеге асыру туралы нормативтік ережелерді сараптау; / навыки применения норм 
процессуального законодательства при решении конкретных ситуаций; подготовки и произнесения 

публичных речей; 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық 
мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті, заңға дәл сәйкес шешімдер қабылдауға және 
құқықтық іс-әрекеттер жасауға қабілетті, нормативтік құқықтық актілерді қолдануға, кәсіби қызметте 
материалдық және іс жүргізу құқығының нормаларын іске асыруға қабілетті. / способен осуществлять 
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры, способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом, способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Адвокатура мен адвокаттық қызметтің 
жалпы сипаттамасы. Адвокатура тарихы. Адвокатура қызметінің құқықтық және ұйымдастырушылық 
негіздері. Адвокаттың қылмыстық сот ісін жүргізудегі қызметі. Адвокат қызметінің өзге де бағыттары. / 
Общая характеристика адвокатуры и адвокатской деятельности. История адвокатуры. Правовые и 
организационные основы деятельности адвокатуры. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве. 
Иные направления деятельности адвоката. 
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, ҚР Азаматтық құқығы, ҚР қылмыстық іс 
жүргізу құқығы. Практикум / Уголовное право РК, Гражданское право РК, Уголовно-процессуальное право 
РК. Практикум 

Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Халықаралық арбитраж / Международный арбитраж 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Қатысушылар арасындағы дауларды шешу 
жөніндегі мемлекеттік емес институттар жүйесін, халықаралық азаматтық-құқықтық қатынастарды 
зерделеу; ұлттық мемлекеттік сот жүйелерінде халықаралық коммерциялық төреліктердің шешімдерін 
орындау тетігін зерделеу; халықаралық коммерциялық төрелік саласындағы халықаралық-құқықтық 
көздерді зерделеу. / Изучение системы негосударственных институтов по разрешению споров между 
участниками, международных гражданско-правовых отношений; изучение механизма исполнения решений 

международных коммерческих арбитражей в национальных государственных судебных системах; 
изучение международно-правовых источников в области международного коммерческого арбитража. 
Білуі тиіс/Знать: Халықаралық төрелік саласындағы заңнама ережелерін; халықаралық төрелік 
саласындағы халықаралық конвенцияларын; ұсынылатын бағдарламаға сәйкес халықаралық төрелік 
қызметінің өзге де мәселелерін. / Положения законодательства в области международного арбитража; 
международные конвенции в области международного арбитража; иные вопросы деятельности 
международного арбитража согласно предлагаемой программе. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: халықаралық төрелік саласындағы заңнама нормаларын талдау және 

қолдану; халықаралық төрелік саласындағы халықаралық жария және жеке құқық нормаларын талдау және 
қолдану / анализировать и применять нормы законодательства в области международного арбитража; 
анализировать и применять нормы международного публичного и частного права в области 
международного арбитража; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: құжаттарды жасаудың және халықаралық коммерциялық 
төрелік талқылау шеңберінде қатысудың практикалық дағдыларын. / практическими навыками составления 
документов и участия в рамках международного коммерческого арбитражного разбирательства. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: әлеуметтік маңызы бар проблемалар мен процестерді 

талдауға қабілетті, әртүрлі құқықтық актілерді түсіндіруге қабілетті, заң қызметінің нақты түрлерінде 
білікті заң қорытындылары мен консультациялар беруге қабілетті. / способен анализировать социально 
значимые проблемы и процессы, способен толковать различные правовые акты, способен  давать  
квалифицированные  юридические  заключения  и  консультации  в конкретных видах юридической 
деятельности. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:  Халықаралық арбитраж орны. 
Халықаралық төрелік соттардың жіктелуі. Халықаралық төреліктің құзыреті. Төрелік келісім, түсінігі, 
мазмұны және жіктелуі. Төрелік талқылау, принциптер мен тәртіп. Төрелік шешім, түрлері туралы түсінік. 

Халықаралық төрелік шешімдерін тану және орындау. / Место международного арбитража. Классификация 
международных арбитражных судов. Компетенция международного арбитража. Арбитражное соглашение, 
понятие, содержание и классификация. Арбитражное разбирательство, принципы и порядок. Арбитражное 
решение, понятие виды. Признание и исполнение решений международного арбитража. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: "Халықаралық арбитраж" пәні студенттерде халықаралық 
төрелік бойынша, нақты дауларды шешу кезіндегі халықаралық төреліктердің тәсілдері туралы білімдердің 
кешенді жүйесін қалыптастыруға арналған, сондай-ақ халықаралық төрелік шеңберінде сыртқы 
экономикалық қызметке қатысушыларды қорғау бойынша әлеуетті проблемаларды анықтау және шешу, 
төрелік ескертпелерді және төрешілердің шешімдерін аннотациялау біліктерін әзірлеу бойынша міндеті 

бар. / Дисциплина «Международный арбитраж» призвана сформировать у студентов комплексную систему 
знаний по международному арбитражу, о подходах международных арбитражей при разрешении 
конкретных споров, а также имеет задачу по выработке умений выявления и решения потенциальных 
проблем по защите участников внешнеэкономической деятельности в рамках международного арбитража, 
аннотирования арбитражных оговорок и решений арбитров. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР Қылмыстық құқығы, ҚР Азаматтық құқығы, ҚР қылмыстық іс 
жүргізу құқығы. Практикум / Уголовное право РК, Гражданское право РК, Уголовно-процессуальное право 
РК. Практикум 

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: Студенттерге құқық қорғау органдары 
қызметінің ұйымдастырылуы мен әртүрлі мәселелері туралы, олардың құқықтық қатынастарға 
қатысушыларға императивті әсер ету нысандары мен әдістері, құқық қорғау органдарының функцияларын 
жүзеге асыру кезінде нақты құқық қорғау органдары, жеке және заңды тұлғалар арасындағы өзара қарым-
қатынастардың ерекшеліктері туралы қажетті білім көлемін беру; студенттерге кейінгі практикалық 

қызметті жүзеге асыру үшін қажетті дағдыларды беру; студенттерде құқық тұрғысынан нақты өмірлік 
жағдайларды шеше білуге тәрбиелеу./ Предоставить студентам необходимый объем знаний об организации 
и различных вопросах деятельности правоохранительных органов, о формах и методах их императивного 
воздействия на участников правоотношений, особенностях взаимоотношений между конкретными 



правоохранительными органами, физическими и юридическими лицами при осуществлении функций 
правоохранительных органов; предоставить студентам необходимые навыки для осуществления 

последующей практической деятельности; воспитать у студентов умение разрешать конкретные 
жизненные ситуации с позиции права.  
Білуі тиіс/Знать: Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау органдары жүйесінің негізгі теориялық 
ережелерін; құқық қорғау органдарын ұйымдастыру және олардың қызметінің қағидаттарын; Қазақстан 

Республикасындағы әрбір құқық қорғау органының тағайындалуын және құзыретін; / Основополагающие 

теоретические положения системы правоохранительных органов в Республике Казахстан; принципы 
организации и деятельности правоохранительных органов; назначение и компетенцию каждого 
правоохранительного органа в Республике Казахстан; 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: құқық қорғау органдарының қызметін регламенттейтін заңнамада 
бағдарлану; құқық қорғау органдарының қызметіне қатысты міндеттерді шешу; / ориентироваться в 
законодательстве, регламентирующем деятельность правоохранительных органов; решать задачи, 
относящиеся к деятельности правоохранительных органов; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: нормативтік материалдармен жұмыс істеу; заңды құжаттарды 

жасау. / работы с нормативным материалом; составления юридических документов. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: прокуратура органдары қызметінің негізгі бағыттарын 
айқындауға; прокурорлық қадағалаудың әрбір саласының мәні мен міндеттерін білу; прокурорлардың 
қадағалау қызметінің қандай да бір бағытына тән өкілеттіктерін білу./ - способен определять основные 
направления 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 қадағалаудың мәні мен 
міндеттері. "ҚР прокурорлық қадағалау"курсының пәні мен жүйесі. ҚР Прокуратура органдарының 
қалыптасуы мен дамуы. Прокуратура органдарының қызметін ұйымдастырудың құқықтық негіздері. ҚР 

мемлекеттік органдар жүйесіндегі прокуратура органдары. Прокуратураның ұйымдастырылуы мен 
қызметінің принциптері. Прокурорлық қадағалаудың құқықтық актілері. / Сущность и задачи 
прокурорского надзора. Предмет и система курса “Прокурорский надзор в РК”. Становление и развитие 
органов прокуратуры в РК. Правовые основы организации деятельности органов прокуратуры. Органы 
прокуратуры в системе государственных органов РК. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 
Правовые акты прокурорского надзора. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: "ҚР прокурорлық қадағалау" пәнін оқу барысында 
студенттер прокуратураның қызметімен және құрылымымен танысатын болады. Прокурорлық қадағалау-

бұл прокуратура қызметін реттейтін, прокуратураның міндеттерін, ұйымдастыру принциптерін және 
қызметін, прокурорлық ден қою актілерін, прокуратура органдарының жүйесін, Бас прокурордың 
өкілеттіктерін, прокуратура органдары қызметінің құрылымын, ұйымдастырылуы мен қағидаттарын 
айқындайтын құқықтық нормалардың бүкіл жиынтығы./ В ходе изучения дисциплины «Прокурорский 
надзор в РК»  студенты будут ознакомлены с деятельностью и структурой прокуратуры. Прокурорский 
надзор - это вся 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. 
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. / 

Обучение методике осуществления надзорной деятельности, формам действий прокурора, связанных с 
нарушением законности. 
Білуі тиіс/Знать: Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау органдары жүйесінің негізгі теориялық 
ережелерін; құқық қорғау органдарын ұйымдастыру және олардың қызметінің қағидаттарын; Қазақстан 

Республикасындағы әрбір құқық қорғау органының тағайындалуын және құзыретін; / Основополагающие 

теоретические положения системы правоохранительных органов в Республике Казахстан; принципы 
организации и деятельности правоохранительных органов; назначение и компетенцию каждого 
правоохранительного органа в Республике Казахстан; 
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; / понимание значимости норм права, регулирующих 

общественные отношения, приоритетности предмета правовой охраны, тесной связи норм права с их 
применением на практике. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: құқық қорғау органдарының қызметін регламенттейтін 
заңнамада бағдарлану; құқық қорғау органдарының қызметіне қатысты міндеттерді шешу; / 
ориентироваться в законодательстве, регламентирующем деятельность правоохранительных органов; 
решать задачи, относящиеся к деятельности правоохранительных органов; 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: "Прокурорлық қадағалаудың әрекет ету 
негіздері" пәнін оқу барысында студенттер прокуратураның қызметімен және құрылымымен танысатын 



болады.  Прокурорлық қадағалау-прокуратура қызметін реттейтін, прокуратураның міндеттерін, 
ұйымдастыру принциптерін және қызметін, прокурорлық ден қою актілерін, прокуратура органдарының 

жүйесін, Бас прокурордың өкілеттіктерін, прокуратура органдары қызметінің құрылымын, 
ұйымдастырылуы мен қағидаттарын айқындайтын Құқықтық нормалардың бүкіл жиынтығы болып 
табылады./ 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 қорғау органдары, Қылмыстық құқық (ерекше бөлім) / 
Правоохранительные органы РК, Уголовное право (особенная  часть). 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

8 ТК/КВ 4 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Соттық экспертология / Судебная экспертология 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: 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 екеніне 
жалпы түсінікті  қалыптастыру. / 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. 
Білуі тиіс/Знать:  "Сот сараптамасы туралы" ҚР Заңының және Қазақстан Республикасындағы сараптама 
қызметін регламенттейтін басқа да нормативтік актілердің негізгі ережелері; сот сараптамаларының 
теориясы мен әдіснамасының негізгі ережелері; сот сараптамаларының ұғымдары, санаттары және 
сыныптамасы; сот сараптамалары объектілерінің сыныптамасы және салыстырмалы зерттеуге арналған 
үлгілер ұғымы: сот сараптамаларын жүргізу кезінде пайдаланылатын техникалық-криминалистикалық 
құралдар./ 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: сарапшының қорытындысына баға беру, заңдық маңызы бар шешімдерді 
қабылдау және негіздеу кезінде сарапшының қорытындысын пайдалану./ давать оценку заключению 
эксперта, использовать заключение эксперта при принятии и обосновании юридически значимых решений. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки:  Сот сараптамаларының әртүрлі түрлерін тағайындау кезінде 
мәселелерді тұжырымдау, сарапшының қорытындылары мен қорытындыларының үзінділерін жасау; 
сараптамалық зерттеу үшін объектілерді таңдау бойынша практикалық ұсынымдар мен дағдылар жасау. / 

Практическими рекомендациями и навыками по формулированию вопросов при назначении различных 
видов судебных экспертиз, составлению фрагментов выводов и заключений эксперта; выбору объектов для 
экспертного исследования. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным:  сот сараптамалары мен алдын ала зерттеулерді тағайындау 
кезінде шешілуге тиісті мәселелерді дұрыс қою, сарапшы (маман)қорытындыларының мазмұнын талдау 
және дұрыс түсіндіру;/ правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных 
экспертиз и предварительных исследований, анализировать и правильно интерпретировать содержание 
заключений эксперта (специалиста); 

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Сот сараптамасы ұғымы, міндеттері мен 
объектілері. Сот сараптамасы әдіснамасы. Сот сараптамаларының жіктелуі. Сот-сараптама мекемелерінің 
жүйесі мен функциялары. Сот сарапшысы, оның іс жүргізу мәртебесі және құзыреті. Сот сараптамасын 
тағайындау. Сараптамалық зерттеу процесі және оның кезеңдері. Сарапшының қорытындысы және оны 
бағалау./ Понятие, задачи и объекты судебной экспертизы. Методология судебной экспертизы. 
Классификация судебных экспертиз. Система и функции судебно-экспертных учреждений. Судебный 
эксперт, его процессуальный статус и компетенция. Назначение судебной экспертизы. Процесс 
экспертного исследования и его стадии. Заключение эксперта и его оценка.    

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Соттық экспертология - сот сараптамаларының ғылыми 
негіздерін қалыптастыру және дамыту заңдылықтарын, әдіснамасын және процесін зерттейтін, сондай-ақ 
олардың объектілерін зерттейтін білім саласы. Зерттеу процесі негізгі ғылымдардан алынған және 



сараптамалық мәселелерді шешудің ғылыми әдістері, құралдары жүйесіне өзгертілген арнайы білім 
негізінде жүзеге асырылады. Сот сараптамасының негізінде сот-прокурорлық-тергеу қызметінің маңызды 

бағыттарының бірі жатыр, оның маңыздылығы мен өзектілігі соңғы жылдары айтарлықтай күшейді. Бұл 
қылмыстық процесс шеңберінде заттай дәлелдемелерді сот-сараптамалық зерттеудің жаңа мүмкіндіктерін 
ашатын ғылыми-техникалық прогрестің одан әрі дамуына байланысты./ 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. 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: ҚР Қылмыстық құқығы, ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы, 
Криминология / Уголовное право РК, Уголовно-процессуальное право РК, Криминология 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Дипломалды практикасы / Преддипломная практика 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Сот медицинасы және психиатрия  негіздері / Основы 

судебной медицина и психиатрии 

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Студенттердің сот медицинасы мен 
психиатрияның адам мен азаматтың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудағы, істерді 
ашудағы, қараудағы және шешудегі (қылмыстық, азаматтық, әкімшілік құқық 
бұзушылықтар туралы) және құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың алдын алудағы рөлі 
мен мүмкіндіктері туралы дұрыс ғылыми танымдарын қалыптастыруға ықпал ету. / 
Способствовать формированию у студентов правильных научных познаний о роли и возможностях 
судебной медицины и психиатрии в защите прав и законных интересов человека и гражданина, раскрытии, 
рассмотрении и разрешении дел (уголовных, гражданских, об административных правонарушениях) и 

профилактике правонарушений и преступлений.. 
Білуі тиіс/Знать: әр-түрлі сот-медициналық және сот-психиатриялық сараптаманы тағайындау және 
жүргізуді, сарапшының процестік мәртебесі, жауапкершілігі, құқықтары мен міндеттерін; әр-түрлі сот-
медициналық және сот-психиатриялық сараптаманы тағайындау және жүргізу үшін іс жүргізу 
заңнамасын, өзге де нормативтік актілердің нормаларын. / назначение и проведение судебно-
медицинской и судебно-психиатрической экспертизы различных видов, процессуальный статус, 
ответственность, права и обязанности эксперта; нормы процессуального законодательства, иных 
нормативных актов для назначения и проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической 

экспертизы различных видов. 
Біліктілігі болуы тиіс/ Уметь: сараптамамен шешуді талап ететін мәселелерді қою; сараптамалық 
қорытындыны түсіндіру және бағалау; анықталған өзгерістерге, патологияға, травматикалық әсерлерге 
байланысты әр-түрлі сараптамаларды тағайындау; / ставить вопросы, требующие разрешения экспертизой; 
трактовать и оценивать экспертное заключение; назначать экспертизы различных видов, в зависимости от 
выявленных изменений, патологии, травматических воздействий. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: алынған нәтижелерді талдау дағдылары; әр түрлі 
нозологиялық нұсқаларда сараптамалық қорытындыларды бағалау әдістері мен тәсілдерін білу. / навыками 

анализа полученных результатов;  приемами и способами оценки экспертных заключений при различных 
нозологических вариантах. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: сот-медициналық және психиатриялық сараптамалар 
жүргізу әдіснамасын пайдалану. / пользоваться методологией проведения судебно-медицинских и 
психиатрических экспертиз. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Сот медицинасы ғылым ретінде. Сот-
медициналық қызметтің құқықтық және ұйымдастырушылық негіздері. Сот-медициналық сараптама 
субъектілері: түсінігі және олардың құқықтық мәртебесі. Сот-медициналық травматология. Сот-
медициналық танатология. Тірі адамдардың сот-медициналық сараптамасы. Мәйіттердің сот-медициналық 

сараптамасы. Заттай дәлелдемелерді сот-медициналық сараптау. Іс материалдары және қылмыстың 
жекелеген түрлері бойынша сот-медициналық сараптама. / Судебная медицина как наука. Правовые и 
организационные основы судебно-медицинской деятельности. Субъекты судебно-медицинской 
экспертизы: понятие и их правовой статус. Судебно-медицинская травматология. Судебно-медицинская 
танатология. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц. Судебно- медицинская экспертиза трупов. 
Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств. Судебно-медицинская экспертиза по 
материалам дел и отдельным видам преступлений. 
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 
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