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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 Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы / Право социального 
обеспечения 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 3 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: талап етілмейді /не требуется 
Постреквизиттер / Постреквизиты: ҚР Конституциялық құқығы / Конституционное право РК 

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, Құқық негіздері / Человек, общество и право, 
Основы права. 
Постреквизиттер / Постреквизиты:Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы, ҚР Конституциялық 
құқығы /  История государства и права ЗС,  Конституционное право РК 

2 ТК/КВ 6 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 
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 мемлекет және құқық тарихы» пәні 
тәуелсіздік алған уақыттан бері жаңа қарқынмен дамып келе жатқан, еліміздің ерте дәуірден қазіргі күнге 
дейінгі саяси-құқықтық дамуына жаңаша объективті көзқарас қалыптастырып келе жатқан тарихи-
теориялық заң ғылымы болып табылады. Бұл пән қазақ мемлекеттілігі мен құқығының қалыптасуын Орта 

Азия аймағындағы негізгі саяси жағдайлардың даму барысы тұрғысында қарастырады. Қазақстанның 
саяси-құқықтық тарихын зерттеу халықтың тарихындағы аз зерттелген көптеген этникалық қалыптасу 
бастауларын, ежелгі мәдениетін, мемлекеттілігі және құқығының әрбір тарихи кезеңдердегі даму 
заңдылығын айқындайды. / В дисциплине  «История государства и права РК»  освещается все разнообразие 
типов и форм государственных образований и их правовых систем 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.   

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы-
тарихи және құқықтық ғылым. ҚР мемлекет және құқық тарихы Қазақстан территориясындағы мемлекет 
пен құқықтық жүйенің пайда болуын, дамуын әрбір тарихи кезеңге сәйкес қоғамдағы мемлекет пен 
құқықтың орны мен ролін тарих ғылымының жалпы заңдылықтарын басшылыққа ала отырып, 
хронологиялық реттілікпен құқықтық жүйеге сай зерттейді/ История государства и права Республики 
Казахстан - историко-правовая наука. История государства и права Республики Казахстан изучает 
происхождение и развитие государственно-правовой системы на территории Казахстана в 
хронологическом порядке в соответствии с общим законом исторической науки, местом и ролью 

государства и права в обществе в соответствии с каждым историческим периодом. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Мемлекет және құқық теориясы/ Теория государства и права 
Постреквизиттер/Постреквизиты: 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: Халықаралық  қатынастар тарихы / История международных 
отношений 

3 ТК/КВ 6 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, Ювеналды құқық / История 
политических и правовых учений, Ювенальное право 

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, Балалар құқығын қорғау / 
Международное гуманитарное право, Защита прав детей 

4 ТК/КВ 4 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Ювеналды құқық / Ювенальное право 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Жеткіншек ұрпақтың қалыптасуы туралы 
кешенді пән аралық білімге, оның ішінде биологиялық және әлеуметтік диалектикалық байланысқа 
негізделген. Мақсаты - келешек ұрпақты әлеуметтендіру, оларға білім, кәсіби дайындық және патриоттық 
тәрбие беру. / Базируется на комплексных междисциплинарных знаниях о становлении подрастающего 
поколения, в том числе на диалектической связи биологического и социального. Цель-социализация 
будущих поколений, образование, профессиональная подготовка и патриотическое воспитание. 

Білуі тиіс/Знать: ювеналдық құқық ұғымын, әдісі және көздерін; ювеналдық құқықтың негізгі 
категориялары мен ұғымдарының мазмұнын; ювеналдық құқық көздерін; ювеналдық құқық жүйесін; 
ювеналдық құқық саласындағы құқықтық қатынастарын; ювеналдық саясаттың негізгі бағыттарының 
мазмұнын; кәмелетке толмағандардың құқықтық мәртебесінің мазмұны мен ерекшеліктерін; кәмелетке 
толмағандарды құқықтық қорғау ерекшеліктерін/понятие, предмет, метод и источники ювенального права; 
содержание основных категорий и понятий ювенального права;источники ювенального права;систему 
ювенального права; правоотношения в области ювенального права;   содержание основных направлений 
ювенальной политики; содержание и особенности правового статуса несовершеннолетних; особенности 

правовой защиты несовершеннолетних.            
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: кәсіби қызметте ювеналдық қатынастарды реттейтін құқықтық 
нормаларды қолдана білу; ұғымдық аппаратты қолдану; ювеналдық саясат және ювеналдық құқық 
саласындағы құқықтық тұжырымдамалар мен идеяларды талдау және салыстыру; ювеналдық құқық 



әдістерін қолдану; ювеналдық құқықтың тәрбиелік әлеуетін кәсіби педагогикалық қызметте пайдалану / 
уметь применять в профессиональной деятельности правовые нормы, регулирующие ювенальные 

отношения; использовать понятийный аппарат; анализировать и сопоставлять правовые концепции и идеи 
в сфере ювенальной политики и ювенального права; применять методы ювенального права;использовать 
воспитательный потенциал ювенального права в профессиональной педагогической деятельности.                                   
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: ҚР қолданыстағы заңнамасының нормалары, адамның 
адамға, қоршаған ортаға қатынасын реттейтін этикалық және құқықтық нормалар; адамның, азаматтың, 
балалардың, оқушы жастардың және білім беру мекемелерінің құқықтарын қамтамасыз етуге бағытталған 
құқық қорғау қызметін ұйымдастыру; өзінің кәсіби қызметінде басқару шешімдерін қабылдау және іске 
асыру бойынша әріптестермен өзара қарым-қатынас құру; мәдениетті ұрпақтан-ұрпаққа беруді 

(трансляциялауды) қамтамасыз ететін және тұлғаның қалыптасу контексі ретінде әрекет ететін әлеуметтік-
мәдени практиканың ерекше саласы ретінде білім туралы тұтас түсінік; білім беру процесінің 
заңдылықтары мен принциптері туралы білімдермен және оларды өзінің кәсіби қызметінде пайдалана білу 
/ нормами действующего законодательства РК, этическими и правовыми нормами, регулирующими 
отношения человека к человеку, окружающей среде; организацией правозащитной деятельности, 
направленной на обеспечение прав человека, гражданина, детей, учащейся молодежи и образовательных 
учреждений; построением взаимоотношений с коллегами по принятию и реализации управленческих 
решений в своей профессиональной деятельности; целостным представлением об образовании как особой 

сфере социокультурной практики, обеспечивающей передачу (трансляцию) культуры от поколения к 
поколению и выступающей как контекст становления личности; знаниями о закономерностях и принципах 
образовательного процесса и уметь использовать  их в своей профессиональной деятельности;   
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: ювеналдық құқықтық қатынастар саласындағы құқық 
бұзушылықтардың профилактикасын қамтамасыз ету, ювеналдық құқық нормаларын іске асыру мәселелері 
бойынша консультация беру / обеспечивать профилактику правонарушений в сфере ювенальных 
правоотношений, консультировать по вопросам реализации норм ювенального права.                                                                                                                                                     
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Ювеналдық құқық негізгі мазмұн 
ретінде қолданыстағы халықаралық құқықтық актілерді, ең алдымен халықаралық құқықтың жалпыға 

танылған қағидаттары мен нормаларын, сондай-ақ отандық заңнаманы және оны кәмелетке толмағанның 
құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету саласында қолдану практикасын зерделеуді қамтиды / 
Ювенальное право включает в себя в качестве основного содержания изучение действующих 
международных правовых актов, прежде всего, общепризнанных принципов и норм международного 
права, а также отечественного законодательства и практики его применения в сфере обеспечения прав и 
законных интересов несовершеннолетнего.      
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Ювеналдық құқық – кәмелетке толмағандар арасындағы 
құқық бұзушылықтың тиімді алдын алуды, кәмелетке толмағандарға қатысты қандай да болмасын 

құқықтық шешімінің әділдігін, олардың өмірі мен тәрбиесі, сол секілді олардың жасаған құқық 
бұзушылығы жағдайларына байланысты азаматтық, әкімшілік және қылмыстық істерді шешу барысында 
кәмелетке толмағандар мен жастардың заңды мүдделері мен құқықтарын қорғауды қажет етеді / 
Ювенальное право требует эффективной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, 
объективности любых правовых решений в отношении несовершеннолетних, защиты законных интересов 
и прав несовершеннолетних и молодежи при разрешении гражданских, административных и уголовных 
дел, связанных с их жизнью и воспитанием, а равно случаями совершенных ими правонарушений. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: Азаматтық құқық, Қылмыстық құқық, /Гражданское право, Уголовное 

право 
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: Балалар құқығын қорғау/ Защита прав детей 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Бұл курсты зерттеудің негізгі мақсаты-
баланың құқықтары, құқықтық институттар мен тұжырымдамалар, Балалардың құқықтарын әлеуметтік 
қорғау туралы негізгі ережелерді зерттеу, отбасылық заңнаманы ғылыми талдаумен және оны қолдану 

тәжірибесімен үйлеседі. / Основной целью изучения такого курса является изучение основных положений 
о правах ребенка, правовых институтов и понятий, социальной защиты прав детей, сочетающихся с 
научным анализом семейного законодательства и практикой его применения.  
Білуі тиіс/Знать: ҚР бала құқықтарын қорғау мәселелерін шешуде отбасы құқығы нормаларын қолдануда 
теориялық негіздерді дамыту және практикалық дағдыларды дамыту; Бала құқығы отбасы құқығы 
институты ретінде; балалардың түсінігі және негізгі құқықтары./ Теоретические основы и развить 
практические навыки в применении норм семейного права при решении вопросов зашиты прав ребенка в 
РК; права ребенка как институт семейного права; понятие и основные права детей. 

Біліктілігі болуы тиіс/ Уметь: терминологиямен жұмыс істеу, түсіндірудің негізгі нысандары мен 
әдістерін меңгеру; балалардың мүліктік және жеке құқықтарын бөліп көрсету; балалардың құқықтарын 
регламенттейтін негізгі нормативтік-құқықтық актілерді талдау / оперировать терминологией, усвоить 
основные формы и методы толкования; выделять имущественные и личные права детей; анализировать 
основные нормативно-правовые акты, регламентирующие права детей. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: Балалардың құқықтарын қорғау саласындағы мәселелерді 
талдау және шешу қабілеті. / Навыками самостоятельной работы, способностью анализировать и решать 
проблемы в сфере защиты прав детей. 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: Отбасы мен баланың құқықтарын қорғаудың негізгі 
ұғымдары, принциптері, олардың мәні, әдісі мен жүйесі туралы түсінікке ие болу; баланың құқықтарын, 
түсінігі мен ерекшеліктерін, бала құқықтарының жалпы сипаттамасын, отбасындағы бала құқықтарының 



ерекшеліктерін білу; отбасы мен баланың құқықтарын регламенттейтін нормативтік-құқықтық актілерді 
талдай білу. / Иметь представление об основных понятиях, принципах защиты прав семьи и ребенка, их 

предмете, методе и системе; знать права ребенка, понятие и особенности, общую характеристику прав 
ребенка, особенности прав ребенка в семье; уметь анализировать нормативно-правовые акты, 
регламентирующие права семьи и ребенка. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Кәмелетке толмағандардың жағдайын 
қазіргі заманғы құқықтық реттеу. Заңнамада кәмелетке толмағандардың құқықтық мәртебесін іске асыру. 
ҚР Конституциясы кәмелетке толмағандардың құқықтық мәртебесінің негізі ретінде. ҚР кәмелетке 
толмаған азаматтарының азаматтық-құқықтық жағдайы. Кәмелетке толмағандардың құқықтарын 
қамтамасыз етудегі отбасылық заңнаманың рөлі. Құқықтың басқа салаларындағы кәмелетке 

толмағандардың құқықтық жағдайы. Әр түрлі санаттағы балалардың құқықтарын қамтамасыз етудің негізгі 
мәселелері. Қазіргі Қазақстандағы бала құқықтарын қорғау кепілдіктері мен тетігі. Ювеналды әділет және 
оның отбасылық-құқықтық саладағы Балалардың құқықтарын қорғаудағы рөлі. / Современное правовое 
регулирование положения несовершеннолетних. Реализация правового статуса несовершеннолетних в 
законодательстве. Конституция РК как основа правового статуса несовершеннолетних. Гражданско-
правовое положение несовершеннолетних граждан в РК. Роль семейного законодательства в обеспечении 
прав несовершеннолетних. Правовое положение  несовершеннолетних в иных отраслях права. Основные 
проблемы обеспечения прав различных категорий детей. Гарантии и механизм защиты прав ребенка в 

современном Казахстане. Ювенальная юстиция и ее роль в защите прав детей в семейно-правовой сфере. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Курс Қазақстан Республикасының Конституциясында 
кепілдік берілген баланың негізгі құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыруға байланысты туындайтын 
қарым-қатынастарды балаларды қоғамдағы толыққанды өмірге дайындаудың, олардың қоғамдық маңызы 
бар және шығармашылық белсенділігін дамытудың, оларда жоғары адамгершілік қасиеттерді, патриотизм 
мен азаматтықты тәрбиелеудің, әлемдік өркениеттің жалпыадамзаттық құндылықтары негізінде ұлттық 
сана-сезімді қалыптастырудың басымдығы қағидаттарын негізге ала отырып зерделеуге арналған./Курс 
посвящен изучению отношений, возникающих в связи с реализацией основных прав и законных интересов 
ребенка, гарантированных Конституцией Республики Казахстан, исходя из принципов приоритетности 

подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой 
активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности, 
формирования национального самосознания на основе общечеловеческих ценностей мировой 
цивилизации. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: Азаматтық құқық, Қылмыстық құқық / Гражданское право РК, 
Уголовное право РК. 
Постреквизиттер / Постреквизиты Азаматтық іс жүргізу құқығы. Практикум, Қылмыстық іс жүргізу 
құқығы. Практикум / Гражданское процессуальное право РК. Практикум, Уголовно-процессуальное право 

РК. Практикум    

5 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: ҚР сақтандыру құқығы / Страховое право РК 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Сақтандыру, сақтандыру құқықтық 
қатынастарының субъектілері, сақтандыру міндеттемелері бойынша жауапкершілік, сақтандыру 
міндеттемелерінің жекелеген түрлерінің ерекшеліктері туралы білім алу, меңгеру және бекіту.  / Получение, 
усвоение и закрепление знаний о страховании, субъектах страховых правоотношений, ответственности по 
страховым обязательствам, особенностям отдельных видов страховых обязательств.  

Білуі тиіс/Знать: сақтандыру құқығының пәні, ұғымы, қайнар көздері, занңнамалардың ерекшеліктерін / 
предмет, понятие, источники, особенности страхового законодательства. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: сақтандыру қатынастары бойынша заң нормаларына енгізілетін  өзгерістер 
мен толықтыруларды талдай білу / анализировать изменения и дополнения в законодательные нормы по 
вопросам страховых отношений. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: сақтандыру ісінің ұғымдық-категориялық аппаратын 
меңгеру; нормативтік актілермен, ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу; сақтандыру заңнамасы 
нормаларының мазмұнын бағалау және қолдану / владеть понятийно-категориальным аппаратом 
страхового дела; навыками работы с нормативными актами, научной литературой; навыками оценки 

содержания и применения норм страхового законодательства. 
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:  Сақтандыру тарихы. Сақтандыру: 
жалпы сипаттамасы. Сақтандыру құқығы: қаржылық және құқықтық негіздер. Сақтандыру нысандары. 
Қайта сақтандыру негіздері. Сақтандыру құқықтық қатынастары. Сақтандыру келісім-шарты. Жеке 
сақтандыру. Мүлікті сақтандыру. Жауапкершілікті сақтандыру. Сақтандыруды мемлекеттік реттеу./ 
История страхования. Страхование: общая характеристика. Страховое право: финансово-правовые основы. 
Формы страхования. Основы перестрахования. Страховые правоотношения. Договор страхования. Личное 
страхование. Имущественное страхование. Страхование ответственности. Государственное регулирование 
страхования. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Сақтандыру құқығы қазақстандық заңнаманың дербес саласы 
болып табылады, бұл салаға өзінің құқықтық реттеу пәні мен әдісінің болуы тән. Сақтандыру 
қатынастарының реттеушісі ретінде сақтандыру құқығының нормалары жеке субъектіге, қатысушыға емес, 
типтік белгілермен анықталған субъектілер, қатысушылар тобына арналған. Әдетте олар жеке сақтандыру 

қатынастарын емес, сақтандыру қатынастарының түрін реттеуге арналған; осы нормалардың қолданылуы 
сақтандыру жағдайларының шектеусіз санына есептелген; олар жеке сақтандыру қатынастарында және 
нақты субъектілердің, қатысушылардың мінез-құлқында іске асырылғаннан кейін әрекет етуді жалғастыра 



алады./Страховое право является самостоятельной отраслью казахстанского законодательства, для данной 
отрасли характерно наличие своего предмета и метода правового регулирования. Нормы страхового права 

как регулятор страховых отношений адресованы не отдельному субъекту, участнику, а кругу субъектов, 
участников, определяемых типическими признаками. Обычно они рассчитаны на регулирование не 
единичного, отдельного страхового отношения, а вида страховых отношений; действие данных норм 
рассчитаны на неограниченное количество страховых случаев; они могут продолжать действовать после 
реализации в индивидуальных страховых отношениях и в поведении конкретных субъектов, участников. 
Пререквизиты/Пререквизиттер: ҚР Азаматтық құқығы / Гражданское право РК  
Постреквизиты/Постреквизиттер:  ҚР еңбек құқығы / Трудовое право РК 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: ҚР Банк құқығы / Банковское право РК  
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Студенттермен банк құқық 
қатынастарының маңызын жан жақты терең түсінуі, практикалық қызметке біліктілігі жоғары мамандарды 
даярлау. / Достижение всестороннего глубокого понимания студентами природы и сущности банковских 
правоотношений, подготовка к практической деятельности высококвалифицированных специалистов. 
Білуі тиіс/Знать: банк құқығының пәнін, ұғымын, қайнар көздерін, занңнамалардың ерекшеліктерін / 
предмет, понятие, источники, особенности законодательства 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: банк мәселелері бойынша заң нормаларына енгізілетін  өзгерістер мен 
толықтыруларды талдай білу / анализировать изменения и дополнения в законодательные нормы по 

банковским  вопросам  
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: Банктік құқық нормаларын практикалық қызметте қолдану; 
банк қызметін құқықтық реттеу саласында қолданылатын терминология; / Применения норм банковского 
права в практической деятельности; терминологией, применяемой в области правового регулирования 
банковской деятельности;  
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: оқу процесінде алған теориялық білімдерді  тәжірибелік 
қызметте пайдалана білу / уметь правильно толковать и обоснованно применять нормы банковского права 
в конкретных жизненных ситуациях. 

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Банк құқығы ғылымы: банк құқығының 
принциптерін; банк құқығының нормалары мен олардың дамуын; банк заңнамасын жетілдіру жолдарын; 
банк жүйесінің жұмыс істеуі мен дамуы процесінде қалыптасатын қоғамдық қатынастарды; банк қызметі 
процесінде, сондай-ақ банктік құқықтық қатынастарға қатысушылардың және банктік қызметтерді 
пайдаланушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау бойынша қалыптасатын қоғамдық 
қатынастарды және тағы басқаларды зерттейді. / Наука банковского права изучает: принципы банковского 
права; нормы банковского права и их развитие; пути совершенствования банковского законодательства; 
общественные отношения, складывающиеся в процессе функционирования и развития банковской 

системы; общественные отношения, формирующиеся в процессе банковской деятельности, а также по 
защите прав и законных интересов участников банковских правоотношений и пользователей банковских 
услуг, а так же многое другое. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Банк құқығы туралы ғылым-бұл оның тақырыбын құрайтын 
құқықтық және экономикалық-құқықтық құбылыстар туралы категориялар, тұжырымдар мен пайымдаулар 
жүйесі және мазмұны, рөлі мен мағынасы, сондай-ақ Заңның ажырамас бөлігі ретінде банктік құқықтың 
дамуы туралы белгілі бір білім, теориялық ережелер мен тұжырымдар жиынтығы. / Наука банковского 
права – это система категорий, выводов и суждений о правовых и экономико-правовых явлениях, 

составляющих ее предмет, и представляет собой определенную совокупность знаний, теоретических 
положений и выводов о содержании, роли и значении, а также развитии банковского права как составной 
части права. 
Пререквизиты/Пререквизиттер: ҚР азаматтық құқығы / Гражданское право РК 
Постреквизиты/Постреквизиттер: ҚР әлеуметтік қамсыздандыру құқығы / Право социального 
обеспечения РК 

6 ТК/КВ 6 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 6 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: ҚР құқықтық саясат / Правовая политика РК 

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: ҚР кадр саясатының  конституциялық негіздері / Конституционные 
основы кадровой политики РК 

8 ТК/КВ 6 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 және ерекше бөлімдер) / Уголовное 
право РК (общая и особенная части) 
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 және ерекше бөлімдер) / Уголовное 

право РК (общая и особенная части) 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Сотқа дейінгі тергеп тексеру / Досудебное расследование 

9 ТК/КВ 5 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: Сотқа дейінгі тергеп тексеру / Досудебное 

расследование 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Студенттердің жеке қасиеттерін дамыту 
және Заңдылықты, құқықтық тәртіпті, жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

қылмыстар мен құқық бұзушылықтарды ашу және тергеу бойынша кәсіби қызмет үшін қажетті білім, білік 
және дағды жүйесін қалыптастыру болып табылады. Міндеттері: − студенттердің Заңдылықты, құқықтық 
тәртіпті, жеке адамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы қызметті реттейтін заңнамалық және өзге 
де нормативтік актілердің негізгі ережелерін кәсіби қызметті өз бетінше жүзеге асыру үшін жеткілікті 



көлемде жүйелі меңгеруін қамтамасыз ету; - жеке тұлға мен меншікке қарсы қылмыстардың алдын алу, 
жолын кесу, анықтау, ашу және тергеу бойынша кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті білімді, 

іскерлікті және дағдыларды қалыптастыруға ықпал ету болып табылады / Целью дисциплины является 
развитие у студентов личностных качеств и формирование системы знаний, умений и навыков, 
необходимых для профессиональной деятельности по обеспечению законности, правопорядка, 
безопасности личности, общества и государства; по раскрытию и расследованию преступлений и 
правонарушений. Задачами является: − обеспечить системное усвоение студентами основных положений 
законодательных и иных нормативных актов, регулирующих деятельность в сфере обеспечения 
законности, правопорядка, безопасности личности в объеме, достаточном для самостоятельного 
осуществления профессиональной деятельности; − способствовать формированию знаний, умений и 

навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельности по предупреждению, 
пресечению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений против личности и собственности. 
Білуі тиіс/Знать:  қылмыстық процестің мәні мен міндеттерін, сотқа дейінгі іс-жүргізу нысандары мен 
орнын, қылмыстық процеске әрбір қатысушының рөлі мен процестік жағдайын; қылмыстық істер бойынша 
сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру кезінде қолданылатын Қазақстан Республикасының 
нормативтік-құқықтық базасын. / Сущность и задачи уголовного процесса, формы и место досудебного 
производства, роль и процессуальное положение каждого участника уголовного процесса; нормативно-
правовую базу Республики Казахстан, применяемую при осуществлении досудебного расследования по 

уголовным делам. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: құқықтық ұғымдар мен санаттармен жұмыс істеу; заңды фактілерді және 
олармен байланысты туындайтын құқықтық қатынастарды талдау; әртүрлі кәсіби және моральдық-
құндылық жағдайларында жеке таңдауды жүзеге асыру; заңға дәл сәйкес шешімдер қабылдау және заңды 
әрекеттерді орындау /  оперировать юридическими понятиями и категориями;  анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  осуществлять личностный выбор в различных 
профессиональных и морально-ценностных ситуациях;  принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: тергеуші, анықтаушы, судья, прокурор, адвокат ретінде 

жұмыс істеудің бастапқы дағдылары, процестік құжаттарды сауатты жасау дағдыларына ие болу / 
первоначальные навыки работы в качестве следователя, дознавателя,судьи, прокурора, адвоката, также 
иметь навыки грамотного составления процессуальных документов. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында тергеушінің, 
анықтаушының процестік жағдайын түсіндіруге; сондай-ақ қылмыстық қудалауға баламаларды түсіндіру / 
объяснять процессуальное положение следователя, дознавателя в ходе досудебного расследования; также 
объяснить альтернативы уголовному преследованию. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Қылмыстық іс қозғау сатысының 

түсінігі және құқықтық негіздері. Анықтау органының, анықтаушының, тергеушінің, тергеу органы 
басшысының қылмыс туралы хабарды қабылдау және тіркеу жөніндегі қызметін ұйымдастыру. Анықтау 
органының, анықтаушының, тергеушінің, тергеу органы басшысының қылмыстық іс қозғау жөніндегі 
қызметін ұйымдастыру. Қылмыстық іс қозғау сатысындағы проблемалық мәселелер және оларды шешу 
жолдары. / Понятие и правовые основы стадии возбуждения уголовного дела. Организация деятельности 
органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа по приему и регистрации 
сообщения о преступлении. Организация деятельности органа дознания, дознавателя, следователя, 
руководителя следственного органа по возбуждению уголовного дела. Проблемные вопросы стадии 

возбуждения уголовного дела и пути их решения. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: "Сотқа дейінгі тергеп тексеру" курсы сот сатысын оқытуды 
көздейді қылмыстық іс қозғау " интегративті сипатқа ие және студенттерде құқық қорғау және құқық 
қорғау саласындағы кәсіби қызмет үшін қажетті білім, білік және дағды жүйесін қалыптастыруға 
бағытталған. / Курс «Досудебное расследование» предусматривает преподавание стадии возбуждения 
уголовного дела, имеет интегративный характер и направлено на формирование у студентов системы 
знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности в правоохранительной и 
правоприменительной сфере. 

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: Криминалистикалық практикум, Прокурорлық қадағалаудың әрекет 
ету негіздері / Практикум криминалистики, Основные направления прокурорского надзора 

10 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Мемлекеттік қызмет және басқару / Государственная 

служба и управление 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: студенттердің мемлекеттік басқару және 
мемлекеттік қызметті ұйымдастыру саласындағы біртұтас білім жүйесін, мемлекеттік аппаратта кәсіби 

жұмыс істеу үшін қажетті дағдыларды меңгеруі; студенттердің мемлекеттік қызмет туралы біртұтас 
түсінігін қалыптастыру, құқықтық институт ретінде мемлекеттік қызметтің негіз қалаушы ұғымдарын, заң 
конструкциясын, қағидаттарын зерделеу, мемлекеттік қызметті өткеру және тоқтату процесінде 
туындайтын құқықтық қатынастарды зерттеу / овладение студентами целостной системой знаний в области 
государственного управления и организации государственной службы, необходимыми умениями и 
навыками для профессиональной работы в государственном аппарате; формирование у студентов 
целостного представления о государственной службе, изучение основополагающих понятий, юридических 
конструкции, принципов государственной службы как правового института,  исследование 

правоотношений, возникающих в процессе прохождения и прекращения государственной службы. 
Білуі тиіс/Знать: мемлекеттік қызмет саласындағы негізгі ережелер мен ұғымдар, мемлекеттік қызметті 
өткеру мен тоқтатудың мәні мен мазмұнын/основные положения и понятия в области государственной 



службы, сущность и содержание прохождения и прекращения государственной службы. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: мемлекеттік қызмет саласындағы заңды түсініктермен және санаттармен 

жұмыс істеу; мемлекеттік қызмет өткерудің ұйымдастырушылық нысандарын талдау; мемлекеттік 
қызметті ұйымдастыру кезінде білімді пайдалану/оперировать юридическими понятиями и категориями в 
области государственной службы; анализировать организационные формы прохождения государственной 
службы; использовать знания при организации государственной службы. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: заң терминологиясын пайдалану; құқықтық актілермен 
жұмыс істеу; түрлі құқықтық құбылыстар мен құқықтық нормаларды талдау / использования юридической 
терминологией; работы с правовыми актами; анализа различных правовых явлений и правовых норм. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: мемлекеттік қызмет шеңберінде заң құжаттарын дайындау; 

мемлекеттік қызмет туралы заңнаманы сауатты түсіндіру; фактілер мен жағдайларды дұрыс 
анықтау/сформировать компетенции: подготовки юридических документов в рамках государственной 
службы; грамотно толковать законодательство о государственной службе; правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Мемлекеттік басқарудың теориялық 
аспектісі. Басқарудың жүйелік тәсілі, функциялары және басқару құрылымы. Басқару процесінде мемлекет 
пен қоғамның өзара әрекеті. Мемлекеттік басқару процесінде мемлекеттік саясатты іске асыру. 
Мемлекеттік билік және мемлекеттік басқару: қарым-қатынас және өзара әрекеттесу механизмі. 

Мемлекеттік басқарудың ұйымдық-функционалдық құрылымы. / Теоретический аспект государственного 
управления. Системный подход в управлении, функции и структура управления. Взаимодействие 
государства и общества в процессе управления. Реализация государственной политики в процессе 
государственного управления. Государственная власть и государственное управление: соотношение и 
механизм взаимодействия. Организационно-функциональная структура государственного управления. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Мемлекеттік қызмет және басқару-бұл құқықтық 
институттардың бірі. Бұл институттың нормалары мемлекеттік қызметтің екі жағын да реттейді-бұл 
мемлекеттік қызметті ұйымдастыру және мемлекеттік қызметшілердің практикалық өкілеттіктерді жүзеге 
асыруы / Государственная служба и управление представляет собой один из правовых институтов, нормы 

которого регулируют обе стороны государственной службы – это организация государственной службы и 
осуществление государственными служащими практических полномочий.  
Пререквизиттер /Пререквизиты: Мемлекет және құқық теориясы, Мемлекет және құқық тарихы; ҚР 
Конституциялық құқығы; ҚР Еңбек құқығы/ Теория государства и права; История государства и права; 
Конституционное право РК; Трудовое право РК    
Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Мемлекеттік қызметті қалыптастырудың негізгі 

қағидалары / Основные принципы формирования государственной службы 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: студенттердің мемлекеттік басқару және 
мемлекеттік қызметті ұйымдастыру саласындағы біртұтас білім жүйесін, мемлекеттік аппаратта кәсіби 
жұмыс істеу үшін қажетті дағдыларды меңгеруі; студенттердің мемлекеттік қызмет туралы біртұтас 
түсінігін қалыптастыру, құқықтық институт ретінде мемлекеттік қызметтің негіз қалаушы ұғымдарын, заң 
конструкциясын, қағидаттарын зерделеу, мемлекеттік қызметті өткеру және тоқтату процесінде 
туындайтын құқықтық қатынастарды зерттеу / овладение студентами целостной системой знаний в области 
государственного управления и организации государственной службы, необходимыми умениями и 

навыками для профессиональной работы в государственном аппарате; формирование у студентов 
целостного представления о государственной службе, изучение основополагающих понятий, юридических 
конструкции, принципов государственной службы как правового института,  исследование 
правоотношений, возникающих в процессе прохождения и прекращения государственной службы. 
Білуі тиіс/Знать: мемлекеттік қызмет саласындағы негізгі ережелер мен ұғымдар, мемлекеттік қызметті 
өткеру мен тоқтатудың мәні мен мазмұнын/основные положения и понятия в области государственной 
службы, сущность и содержание прохождения и прекращения государственной службы. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: мемлекеттік қызмет саласындағы заңды түсініктермен және санаттармен 
жұмыс істеу; мемлекеттік қызмет өткерудің ұйымдастырушылық нысандарын талдау; мемлекеттік 

қызметті ұйымдастыру кезінде білімді пайдалану/оперировать юридическими понятиями и категориями в 
области государственной службы; анализировать организационные формы прохождения государственной 
службы; использовать знания при организации государственной службы. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: заң терминологиясын пайдалану; құқықтық актілермен 
жұмыс істеу; түрлі құқықтық құбылыстар мен құқықтық нормаларды талдау / использования юридической 
терминологией; работы с правовыми актами; анализа различных правовых явлений и правовых норм. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: мемлекеттік қызмет шеңберінде заң құжаттарын дайындау; 
мемлекеттік қызмет туралы заңнаманы сауатты түсіндіру; фактілер мен жағдайларды дұрыс 

анықтау/сформировать компетенции: подготовки юридических документов в рамках государственной 
службы; грамотно толковать законодательство о государственной службе; правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Мемлекеттік басқарудың теориялық 
аспектісі. Басқарудың жүйелік тәсілі, функциялары және басқару құрылымы. Басқару процесінде мемлекет 
пен қоғамның өзара әрекеті. Мемлекеттік басқару процесінде мемлекеттік саясатты іске асыру. 
Мемлекеттік билік және мемлекеттік басқару: қарым-қатынас және өзара әрекеттесу механизмі. 
Мемлекеттік басқарудың ұйымдық-функционалдық құрылымы. / Теоретический аспект государственного 

управления. Системный подход в управлении, функции и структура управления. Взаимодействие 
государства и общества в процессе управления. Реализация государственной политики в процессе 
государственного управления. Государственная власть и государственное управление: соотношение и 



механизм взаимодействия. Организационно-функциональная структура государственного управления. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Мемлекеттік қызмет және басқару-бұл құқықтық 

институттардың бірі. Бұл институттың нормалары мемлекеттік қызметтің екі жағын да реттейді-бұл 
мемлекеттік қызметті ұйымдастыру және мемлекеттік қызметшілердің практикалық өкілеттіктерді жүзеге 
асыруы / Государственная служба и управление представляет собой один из правовых институтов, нормы 
которого регулируют обе стороны государственной службы – это организация государственной службы и 
осуществление государственными служащими практических полномочий.  
Пререквизиттер /Пререквизиты: Мемлекет және құқық теориясы, Мемлекет және құқық тарихы; ҚР 
Конституциялық құқығы; ҚР Еңбек құқығы/ Теория государства и права; История государства и права; 
Конституционное право РК; Трудовое право РК    

Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

11 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: ҚР құқықтық саясат / Правовая политика РК 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: - қазіргі қоғамның саяси жүйесінде құқық 
қызметінің негізгі заңдылықтары туралы білім алу; - қоғамның саяси жүйесін құқықтық реттеу туралы 
білім алу; - қазіргі қоғамның саяси жүйесінің қызмет ету және даму заңдылықтарын талдау / - получение 
знаний об основных закономерностях функционирования права в политической системе современного 
общества; - получение знаний о правовом регулировании политической системы общества; - анализ 
закономерностей функционирования и развития политической системы современного общества.  

Білуі тиіс/Знать: құқықтық өмір мен құқықтық саясат дамуының негізгі заңдылықтарын; қазіргі 
мемлекеттегі құқықтық саясат ұғымы және құрылымын; құқықтық өмір мен құқықтық саясат 
дамуының негізгі заңдылықтарын, құқықтық саясатты дамытудың қазіргі проблемаларын. / основные 
закономерности развития правовой жизни и правовой политики; понятие и структуру правовой политики в 
современном государстве; основные закономерности развития правовой жизни и правовой политики, 
существующие проблемы развития правовой политики. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: нақты жағдайларды талдау кезінде Құқықтық, саяси, экономикалық 
проблемаларды анықтау, сарапшылардың пікірлері негізінде оларды шешу жолдарын ұсыну; саясаттану 

және заң ұғымдары мен санаттарымен жұмыс істеу; құқықтық нормаларды талдау, түсіндіру және дұрыс 
қолдану, шешімдер қабылдау және заңды дәл сәйкестіктегі іс-әрекеттер / выявлять правовые, 
политические, экономические проблемы при анализе конкретных ситуаций, на основе мнений экспертов 
предлагать способы их решения; оперировать политологическими и юридическими понятиями и 
категориями; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: құқықтық актілермен жұмыс істеу дағдылары; түрлі 
құқықтық құбылыстарды, заңдық фактілерді, құқықтық нормалар мен құқықтық қатынастарды талдау 

дағдылары / политологической и юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: Бар проблемаларды анықтау және командада жұмыс істеу 
негізінде деректерді шешу тәсілдерін әзірлеу проблемаларды / Выявлять существующие проблемы и на 
основе работы в команде вырабатывать способы разрешения данных проблем. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Қоғамның саяси жүйесі туралы түсінік. 
Саяси жүйенің қоғам құрылымы. Қоғамның саяси жүйесінің қалыптасуы мен қалыптасу процесі. 

Қоғамның саяси жүйесі мен саяси биліктің өзара байланысы. Әр түрлі институттарды құқықтық реттеудің 
ерекшеліктері. Саяси режимдердің белгілерін талдау. Демократиялық режимнің мәні. Демократия туралы 
идеялардың эволюциясы. Демократиялық жүйені Нормативтік бекіту режимі. / Понятие политической 
системы общества. Структура политической системы общества. Процесс становления и формирования 
политической системы общества. Взаимосвязь политической системы общества и политической власти. 
Право как регулятор политической системы общества. Виды политических институтов общества. 
Особенности правового регулирования различных институтов общества. Анализ признаков политических 
режимов. Сущность демократического режима. Эволюция представлений о демократии. Нормативное 
закрепление демократического режима. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Құқықтық саясат ғылым ретінде-заң негізінде мемлекеттік 
саясаттың құқықтық әдістері мен тәсілдерін зерттеуді одан әрі дамыту және ғылыми әзірлемелерді нақты 
саясатқа енгізу үшін теориялық база. Құқықтық саясаттың негізгі субъектісі-мемлекет және оның 
органдары. Құқықтық саясаттың мәні мемлекеттік басқарудың негізгі бағыттарын құқықтық қамтамасыз 
ету болып табылады. / Правовая политика как наука- теоретическая база для дальнейшего развития 
исследований юридических методов и способов государственной политики на основе права и внедрения 
научных разработок в реальную политику. Главным субъектом правовой политики является государство и 
его органы. Предметом правовой политики являются правовое обеспечение основных направлений 

государственного управления. 
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: Қазақстан Республикасындағы кадр саясатының 

конституциялық негіздері / Конституционные основы кадровый политики в Республике Казахстан 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: студенттердің бойында мемлекеттік 

азаматтық қызметті ұйымдастыру және ҚР Мемлекеттік кадр саясатын іске асыру саласында қазіргі 
заманғы іргелі білімді қалыптастыру / формирование у студентов современных фундаментальных знаний в 
области организации государственной гражданской службы и реализации государственной кадровой 
политики РК.  



Білуі тиіс/Знать: кадр саясатының стратегиялық аспектілерін; мемлекеттік қызметтің кадр әлеуетін 
қалыптастырудың ерекшеліктері мен дамытудың басым бағыттарын; бос лауазымға орналасуға 

конкурстық іріктеуді ұйымдастыру және өткізуді қамтамасыз ету тәртібін; Мемлекеттік азаматтық 
қызметшілерді аттестаттау мен біліктілік емтиханын өткізу тәртібін; кадр резервін қалыптастыру 
қағидаттары, тәртібі және шарттарын; / стратегические аспекты кадровой политики; особенности 
формирования и приоритетные направления развития кадрового потенциала государственной службы; 
порядок организации и обеспечения проведения конкурсного отбора на замещение вакантной должности; 
порядок проведения аттестации и квалификационного экзамена государственных гражданских служащих; 
принципы, порядок и условия формирования кадрового резерва. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: кадрлық жағдайды болжау және атқарушы билік органының кадрлық 

әлеуетін дамытудың негізгі бағыттарын айқындау; атқаратын функциялары мен міндеттерінің ерекшелігін 
ескере отырып, кадрлық әлеуетті бағалау критерийлерін әзірлеуді жүзеге асыру; мемлекеттік азаматтық 
қызметшілердің кәсіби және жеке қасиеттерін бағалаудың заманауи технологияларын қолдану; / 
прогнозировать кадровую ситуацию и определять основные направления развития кадрового потенциала 
органа исполнительной власти; осуществлять выработку критериев оценки кадрового потенциала с учетом 
специфики выполняемых им функций и задач; применять современные технологии оценки 
профессионально-личностных качеств государственных гражданских служащих; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: мемлекеттік азаматтық қызметшілердің жеке кәсіби 

сипаттамаларын бағалау нәтижелерін компьютерлік модельдеуді және графикалық көрсетуді жүзеге асыру; 
кәсіби дамудың жеке жоспарларын жасау; / навыками осуществления компьютерного моделирования и 
графического отображение результатов оценки индивидуальных профессионально-личностных 
характеристик государственных гражданских служащих; навыками составления индивидуальных планов 
профессионального развития. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: өз қызметінде нормативтік құқықтық құжаттарды қолдана 
білу; өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, кәсіби қызметті орындауға жоғары 
уәждемеге ие болу. / уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые документы; 
осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Мемлекеттік қызметте мемлекеттік 
кадр саясатын іске асырудың қағидаттары мен тетіктері. Мемлекеттік Азаматтық қызметке кіру және 
атқарып отырған лауазымынан босату тәртібі. Мемлекеттік қызметтің кадр резервін қалыптастыру және 
онымен жұмыс істеу. Кадр қызметі және кадр жұмысы. / Принципы и механизмы реализации 
государственной кадровой политики на гражданской службе. Порядок поступления на государственную 
гражданскую службу и освобождения от замещаемой должности. Формирование и работа с кадровым 
резервом государственной службы. Кадровая служба и кадровая работа. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: "Қазақстан Республикасындағы кадр саясатының 
конституциялық негіздері" пәні мемлекеттік қызметті ұйымдастыру және мемлекеттік кадр саясатын іске 
асыру тетіктерін үйретеді. Пәннің мазмұны мемлекеттік басқарудың ерекше және қажетті бөлігі ретінде 
мемлекеттік аппаратты (әкімшілікті) қалыптастыру және оның жұмыс істеу процесі болып табылады. 
Сондай-ақ, оның мемлекеттік органдардың кадрлық шешімдерін дайындауға, қабылдау және іске асыру 
рәсімдеріне қатысуы. / «Конституционные основы кадровый политики в Республике Казахстан» - это 
учебная дисциплина, предметом изучения которой является организация государственной службы и 
механизмы реализации государственной кадровой политики. Содержанием дисциплины является процесс 

формирования и функционирования государственного аппарата (администрации) как особой и 
необходимой части государственного управления. Также его участие в подготовке, процедурах принятия и 
реализации кадровых решений государственных органов. 
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: Заңгердің кәсіби этикасы / Профессиональная этика 

юриста 

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: заңгерлердің кәсіби қызметіне қойылатын 
моральдық-этикалық талаптарды меңгеру; қазіргі жағдайда заңгер кәсібінің адамгершілік-құқықтық 
мәселелерін зерделеу; заңгерлердің жалпы мәдени және кәсіби құзыреттерін қалыптастыру.Бұл пәнді 
оқытудың түпкі мақсаты-кәсіби және құқықтық заңгерлердің кәсіби қызметінің адамгершілік негіздері 
туралы білім жүйесін қалыптастыру негізінде студенттерді әлеуметтендіру / усвоение морально - этических 
требований, предъявляемых к профессиональной деятельности юристов; изучение нравственно-правовых 
проблем профессии юриста в современных условиях; формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций юристов.Конечной целью изучения данной дисциплины является профессионально-правовая 

социализация студентов на основе формирования у них системы знаний о нравственных основаниях 
профессиональной деятельности юристов.  
Білуі тиіс/Знать: заңгердің кәсіби этикасының ұғымын, мәні мен функциялары туралы негізгі 
ережелерін; құқық пен құқық қорғау қызметінің адамгершілік негіздерін;заңгердің кәсіби қызметіне 
қойылатын негізгі моральдық-этикалық талаптарын; заңгердің кәсіби қызметіндегі мүдделер 
қақтығысын шешу жолдарын / основные положения о понятии, сущности и функциях профессиональной 
этики юриста; нравственные основы права и правоохранительной деятельности;основные морально - 
этические требования к профессиональной деятельности юриста; пути разрешения конфликта интересов в 

профессиональной деятельности юриста. 
Біліктілігі болуы тиіс/ Уметь: әр түрлі заң мамандықтарының кәсіби этика кодекстерінде тұжырымдалған 
талаптарды практикада қолдану; заң мамандығына моральдық-этикалық талаптарды басшылыққа алу және 



кәсіби қызметте де, қызметтен тыс мінез-құлықта да кәсіби этикеттің негізгі талаптарын адал орындау / 
применять на практике требования, сформулированные в кодексах профессиональной этики различных 

юридических специальностей; руководствоваться морально - этическими требованиями к юридической 
профессии и добросовестно выполнять основные требования профессионального этикета, как в 
профессиональной деятельности, так и во внеслужебном поведении. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: кәсіби-этикалық көзқарастың жеткілікті деңгейімен;сот 
төрелігін, адвокаттардың прокурорлық, тергеу, адвокаттық, нотариаттық кәсіби қызметін жүзеге асырудың 
адамгершілік негіздері туралы білімнің жеткілікті деңгейімен; кәсіби қызметті, қызметтік және қызметтен 
тыс мінез-құлықты адамгершілік бағалау дағдыларды меңгеруі тиіс/ владеть достаточным уровнем 
профессионально-этического мировоззрения; достаточным уровнем знаний о нравственных основаниях 

осуществления правосудия, прокурорской, следственной, адвокатской, нотариальной профессиональной 
деятельности юристов;навыками нравственной оценки профессиональной деятельности, служебного и 
внеслужебного поведения. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық 
мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру қабілеті; әртүрлі құқықтық актілерді түсіндіру қабілеті / 
способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры; способность толковать различные правовые акты. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Адвокаттың кәсіби этикасына кіріспе. 

Адвокаттың кәсіби этикасының түсінігі, пәні және құрылымы. Кәсіби тергеу этикасы. Кәсіби соттық 
этика. Кәсіби прокурорлық этика. Кәсіби адвокаттық этика. Кәсіби нотариаттық этика. Тәжірибелі 
заңгерлердің кәсіби және моральдық деформациясы./ Введение в профессиональную этику юриста. 
Понятие, предмет и структура профессиональной этики юриста. Профессиональная следственная этика. 
Профессиональная судейская этика. Профессиональная прокурорская этика. Профессиональная 
адвокатская этика. Профессиональная нотариальная этика. Профессионально-нравственная деформация 
юристов-практиков. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Заңгердің кәсіби этикасы - бұл сот төрелігі мен құқық қорғау 
қызметіндегі моральдың көрінісі болып табылатын ғылыми пән. Құқықтық этиканы әртүрлі мамандықтағы 

заңгерлердің моральдық кодексі деп атауға болады. Бірыңғай заң мамандығы шегінде мынадай 
мамандықтар бар: судья, прокурор, адвокат, тергеуші, заң кеңесшісі, төреші, нотариус; құқық қолдану 
функцияларын орындайтын ішкі істер органдарының қызметкерлері, қарсы барлау органдарының 
қызметкерлері; Әділет министрлігі органдарының қызметкерлері, сот приставтары, ғылыми қызметкерлер 
— құқықтанушылар, құқықтық пәндер оқытушылары және т. б./ Профессиональная этика юриста - научная 
дисциплина, предмет которой составляет проявление морали в правосудии и правоохранительной 
деятельности. Юридическую этику можно назвать нравственным кодексом юристов различных 
специальностей. В пределах единой юридической профессии существуют специальности: судья, прокурор, 

адвокат, следователь, юрисконсульт, арбитр, нотариус; сотрудники органов внутренних дел, сотрудники 
органов контрразведки, выполняющие правоприменительные функции; работники органов Министерства 
юстиции, судебные приставы, научные работники — правоведы, преподаватели правовых дисциплин и др. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР Еңбек құқығы, ҚР Мемлекеттік қызмет және басқару/ Трудовое 
право РК, Государственная служба и управление в РК    
Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Мемлекттік қызметшілердің құқықтық санасы мен 

құқықтық мәдениеті / Правосознание и правовая культура государственных служащих 
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: негізгі этикалық, моральдық ұғымдар мен санаттардың мазмұнын, олардың мемлекеттік 
қызметші қызметіндегі ерекшеліктерін; "құқықтық мәдениет", "құқықтық құндылықтар" ұғымдарының 
мазмұнын; құқықтық мәдениет элементтерін; құқықтық мәдениет функцияларын; / профессиональные 
обязанности и принципы этики государственного служащего; содержание основных этических, моральных 

понятий и категорий, их особенности в деятельности государственного служащего; содержание понятий 
«правовые ценности» «правовая культура»; элементы правовой культуры; функции правовой культуры;  
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: құқық бұзушылықтарды және олармен байланысты туындайтын құқықтық 
қатынастарды талдау; адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сақтау және қорғау 
саласында әдеп пен мораль мінез-құлқының нормалары мен қағидаларын қолдану; / анализировать 
правонарушения и возникающие в связи с ними правовые отношения; применять нормы и правила 
поведения этики и морали в сфере соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: құқықтық сана мен құқықтық мәдениеттің стереотиптерін 

анықтау; кәсіби қызмет үшін қажетті нормативтік құқықтық ақпаратты іздеу. / определения стереотипов 
(деформация) правосознания и правовой культуры; поиска нормативной правовой информации, 
необходимой для профессиональной деятельности. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: заң мамандығына моральдық-этикалық талаптарды 
басшылыққа алу және кәсіби қызметте де, соттан тыс мінез-құлықта да кәсіби этикеттің негізгі талаптарын 
адал орындау./ руководствоваться морально-этическими требованиями к юридической профессии и 
добросовестно выполнять основные требования профессионального этикета, как в профессиональной 
деятельности, так и во внесудебном поведении. 

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Мемлекеттік қызметшілердің құқықтық 
санасы, құқықтық тәрбиесі, құқықтық мәдениеті. Құқықтық тәрбие: түсінігі, міндеттері, функциялары мен 
бағыттары. "Құқық", "Құқықтық мәдениет", "құқықтық сана" ұғымдары және құқықтық түсінудің негізгі 



тәсілдері. Этика. Этикалық кодекс. Құқықтық мәдениет адам өміріндегі феноменальды құбылыс ретінде. 
Мемлекеттік қызметшілердің құқықтық мәдениеті құрылымының, мазмұнының, функцияларының 

проблемасы. / Правовое сознание, правовое воспитание, правовая культура государственных служащих. 
Правовое воспитание: понятие, задачи, функции и направления. Понятия «право», «правовая культура», 
«правосознание» и основные подходы к правопониманию. Этика. Этический кодекс. Правовая культура 
как феноменальное явление в жизни людей. Проблема структуры, содержания, функций правовой 
культуры государственных служащих. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Басқару аппаратының қызметкері үшін бұл оның заңға, 
дайындыққа, тілекке және оларды кәсіби қызметте іс жүзінде қолдануға негізделген ғылыми құқықтық 
білімінің, көзқарастарының, нанымдарының, әрекеттері мен әрекеттерінің жиынтығы. Пәнді оқытудың 

міндеті: әлеуметтік-гуманитарлық білім және қазіргі заманғы қоғамды жаңғырту жүйесіндегі құқықтық 
сананың, құқықтық мәдениеттің, құқықтық тәрбиенің орны мен рөлін айқындау; шығармашылық құқықтық 
ойлау және ғылыми-зерттеу қызметі дағдыларын игеру; қоғамның құқықтық жүйесін дамытудың қазіргі 
кезеңінің неғұрлым іргелі проблемаларын игеру және қоғамдық және мемлекеттік өмірді құқықтық 
реттеуді жетілдіру болып табылады. / Для служащего аппарата управления — это совокупность его 
научных юридических знаний, взглядов, убеждений, поступков и действий, основанных на праве, 
готовности, желании и умении их практического применения в профессиональной служебной 
деятельности. Задачей изучения дисциплины являются: определение места и роли правосознания, правовой 

культуры, правового воспитания в системе социально-гуманитарного знания и модернизации современного 
общества; приобретение навыков творческого правового мышления и научно исследовательской 
деятельности; освоение наиболее фундаментальных проблем современного этапа развития правовой 
системы общества и совершенствования правового регулирования общественной и государственной 
жизни. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: Мемлекеттік қызметті қалыптастырудың негізгі қағидалары / Основные 
принципы формирования государственной службы 
 Постреквизиттер / Постреквизиты: Дипломалды практикасы / Преддипломная практика 

13 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздері / 

Основы антикоррупционной культуры 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Студенттердің қоғамдық және жеке 
құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетін арттыру, сондай-ақ қоғамға қарсы құбылыс ретінде сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша білім жүйесі мен азаматтық ұстанымды қалыптастыру. / 
Повышение общественного и индивидуального правосознания и правовой культуры студентов, а также 
формирование системы знаний и гражданской позиции по противодействию коррупции как 
антисоциальному явлению.  

Білуі тиіс/Знать: сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептерін; сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік 
шараларын; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнаманы, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясат туралы мемлекеттің тәуекелдерді жою және сыбайлас жемқорлық 
сипатындағы қауіп-қатерлерден қорғау жөніндегі үйлесімді іс-қимылдарының тұтас жүйесі ретінде 
түсінікке ие болуын; сыбайлас жемқорлық деңгейінің; / сущность коррупции и причины её 
происхождения; меру морально-нравственной и правовой ответственности за коррупционные 
правонарушения; действующее законодательство в области противодействия коррупции, иметь 

представление об антикоррупционной политике как целостной системе слаженных действий государства 
по устранению рисков и защите от угроз коррупционного характера; знать базовые измерительные 
инструменты уровня коррупции и ее восприятия; 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылықтар үшін жазаның қолданыстағы жүйесі туралы хабардар ету; сыбайлас жемқорлық 
құбылысын, оның себептері мен оған ықтимал әсер ету шектерін талдау; тыныс-тіршіліктің әртүрлі 
салаларында сыбайлас жемқорлық көріністерінің ерекшеліктерін ажырату; сыбайлас жемқорлық мінез-
құлыққа қарсы іс-қимыл тәсілдерін қолдану; сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің тиімділік 
критерийлерін ұсыну. / информировать о действующей системе наказания за коррупционные 

правонарушения по законодательству Республики Казахстан, анализировать явление коррупции, её 
причинах и пределах возможного воздействия на неё; разграничивать особенности проявления коррупции 
в различных сферах жизнедеятельности; применять приёмы противодействия коррупционному поведению; 
- представлять критерии эффективности антикоррупционной деятельности. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: мүдделер қақтығысы жағдайын талдау және моральдық 
таңдау; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті жетілдіру; мүдделер қақтығысы жағдайында әрекет ету, 
мемлекеттік қызметте сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды ұйымдастыру негіздерін білу; / анализа 
ситуации конфликта интересов и морального выбора; совершенствования антикоррупционной культуры;  

действия в ситуации конфликта интересов; организационных основ противодействия коррупции на 
государственной службе. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: мемлекеттік қызметті ұйымдастыру және регламенттеу 
және Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың тұжырымдамалық-стратегиялық негіздерін 
жаңғырту саласындағы новеллалармен байланысты қазіргі заманғы қазақстандық сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясаттың мәнін түсінуге қабілетті. / способен уяснить сущность современной казахстанской 
антикоррупционной политики в ее связи с новеллами в сфере организации и регламентации 
государственной службы и модернизацией концептуально-стратегических основ противодействия 

коррупции в Казахстане. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Оқу құралы аясында студенттер 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет сияқты ұғымдармен 



танысады, сыбайлас жемқорлық туралы қазіргі шындықтың көрінісі және оның тарихи тамыры ретінде 
білім алады. Тұлғаның сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін тәрбиелеудегі отбасының рөліне, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің ұлттық негіздеріне, шет елдерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті қалыптастыруға және т. б. ерекше назар аударылды. / В рамках учебного курса студенты 
ознакомятся с такими понятиями, как антикоррупционное сознание и антикоррупционная культура, 
приобретут знания о коррупции как явлении современной действительности и ее исторических корнях. 
Особое внимание уделено роли семьи в воспитании антикоррупционной культуры личности, 
национальным основам антикоррупционной культуры, формированию антикоррупционной культуры в 
зарубежных странах и др. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Қазіргі кезеңде сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске 

асыру барлық салаларда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың кешенді шараларымен сүйемелденуі, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат субъектілерінің әріптестігі қағидаттарына, сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алу шараларының басымдығына және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестегі адамгершілік 
қағидаттарға негізделуі тиіс. Нұсқаулықта қамтылған сұрақтар жиынтығына сүйене отырып, оларды төрт 
тарауға топтастыру орынды деп танылды, олардың әрқайсысы тиісті тақырыптық блокты қамтиды. / 
Реализация антикоррупционной политики на современном этапе должна сопровождаться комплексными 
мерами противодействия коррупции во всех сферах, базироваться на принципах партнерства субъектов 
антикоррупционной политики, приоритета мер предупреждения коррупции и нравственных начал в борьбе 

против коррупции. Исходя из комплекса вопросов, которые освещены в пособии, было признано 
целесообразным сгруппировать их в четыре главы, каждая из которых охватывает соответствующий 
тематический блок.  
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР қылмыстық құқығы, ҚР мемлекеттік қызмет және басқару / 
Уголовное право РК, Государственная служба и управление в РК    
Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар / 

Коррупционные правонарушения 

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Сыбайлас жемқорлық қылмыстарды 
зерттеу, олардың біліктілігінің өзекті проблемаларын анықтау. / Исследование коррупционных 
преступлений, выявление актуальных проблем их квалификации. 
Білуі тиіс/Знать: сыбайлас жемқорлықтың әлеуметтік-құқықтық құбылыс ретіндегі мазмұнын; 
сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың құқықтық құралдарын; сыбайлас жемқорлық мінез-құлқының 
алдын алудың негізгі бағыттарын; сыбайлас жемқорлықтың пайда болу көздерін, ҚР-да сыбайлас 
жемқорлық қатынастарының туындау және тұру себептері мен шарттарын; ҚР-да сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шараларын; / содержание коррупции как социально-правового 

явления; правовые средства предупреждения коррупции; основные направления профилактики 
коррупционного поведения; источники зарождения коррупции, причины и условия возникновения и 
живучести коррупционных отношений в РК; меры по противодействию коррупции в РК; 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: сыбайлас жемқорлық көріністерінің алғышарттарын анықтау және ашу,  
сыбайлас жемқорлық қылмыстарды талдау және құқықтық саралауды жүзеге асыру. / выявлять 
предпосылки и вскрывать проявления коррупции, осуществлять разбор и юридическую квалификацию 
коррупционных преступлений. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: Қазақстан Республикасының заңнамасына дәл сәйкестікте 

шешімдер қабылдау және заңдық іс-әрекеттер жасау, жағдайларды заңдық тұрғыдан дұрыс шешу, заңсыз 
шешімдер қабылдаудың және заңсыз іс-әрекеттер жасаудың теріс салдарларын барынша азайту, олардың 
алдын алу тәсілдері мен тетіктері / принятия решений и совершения юридических действий в точном 
соответствии с законодательством РК, юридически правильного разрешения ситуаций, минимизации 
негативных последствий принятия незаконных решений и совершения незаконных действий, способов и 
механизмов их предупреждения 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы 
нормативтік құқықтық актілерді білікті қолдану, кәсіби қызметте материалдық және процестік құқық 
нормаларын іске асыру; / квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере 

противодействия коррупции, реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық 
заңнама. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға уәкілетті мемлекеттік органдар жүйесі. Тергеу 
органдарының сыбайлас жемқорлық қылмыстарға қарсы іс-қимыл бойынша жедел іздестіру қызметін 
жүзеге асыратын органдармен өзара іс-қимылы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың ұлттық 
стратегиясы. Жұртшылықтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға қатысуы. / Национальное 
антикоррупционное законодательство. Система государственных органов, уполномоченных на 

противодействие коррупции. Взаимодействие органов расследования с органами, осуществляющими 
оперативно розыскную деятельность, по противодействию коррупционным преступлениям. Национальная 
стратегия противодействия коррупции. Участие общественности в противодействии коррупции.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Қазіргі кезеңде сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске 
асыру барлық салаларда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың кешенді шараларымен сүйемелденуі, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат субъектілерінің әріптестігі қағидаттарына, сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алу шараларының басымдығына және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестегі адамгершілік 
қағидаттарға негізделуі тиіс. Нұсқаулықта қамтылған сұрақтар жиынтығына сүйене отырып, оларды төрт 

тарауға топтастыру орынды деп танылды, олардың әрқайсысы тиісті тақырыптық блокты қамтиды. / 
Реализация антикоррупционной политики на современном этапе должна сопровождаться комплексными 
мерами противодействия коррупции во всех сферах, базироваться на принципах партнерства субъектов 



антикоррупционной политики, приоритета мер предупреждения коррупции и нравственных начал в борьбе 
против коррупции. Исходя из комплекса вопросов, которые освещены в пособии, было признано 

целесообразным сгруппировать их в четыре главы, каждая из которых охватывает соответствующий 
тематический блок.  
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР қылмыстық құқығы, ҚР мемлекеттік қызмет және басқару / 
Уголовное право РК, Государственная служба и управление в РК    
Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

Барлығы 
13 

67  

Бейіндеуші пәндер циклы/Цикл профилирующих дисциплин(ПД) 

1 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Іс жүргізу құжаттарын рәсімдеу  / Оформление 

процессуальных документов 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Іс жүргізу құжаттарын жасау кезінде іс 
жүзінде орындалуы бүкіл сот ісін жүргізудің заңдылығын қамтамасыз ететін құқықтық нұсқамалар туралы 
білім алу; құқық қорғау қызметін жүзеге асыру процесінде болашақ заңгерлерде адамдардың құқықтары 
мен бостандықтарына құрметпен қарауды қалыптастыру; / Получение знаний о правовых предписаниях, 

претворение которых на практике при составлении процессуальных документов обеспечивают законность 
всего судопроизводства в целом; формирование у будущих юристов уважительного отношения к правам и 
свободам людей в процессе осуществления правоохранительной деятельности;  
Білуі тиіс/Знать: Ұғымдар: процестік құжат процестік акт, тергеу әрекетінің хаттамасы және қылмыстық-
процестік құқықтың басқа да санаттары; Қылмыстық-процестік заңнаманың процестік құжаттардың 
нысаны мен мазмұнына қойылатын талаптары; / Понятия: процессуальный документ процессуальный акт, 
протокол следственного действия и другие категории уголовно-процессуального права; требования 
уголовно- процессуального законодательства к форме и содержанию процессуальных документов; 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Барлық қажетті мәліметтерді заңдылық қағидатына сәйкес көрсететін заңды 

құжат жасау; тергеу әрекетін жүргізу немесе процестік шешім қабылдау үшін қабылдануы қажет процестік 
құжат нысанын дұрыс таңдау; сотқа дейінгі және сот ісін жүргізу сатысында процестік құжаттарды 
жасауға процестік заң нормаларының талаптарын талдау және қолдану; процестік шешім қабылдау кезінде 
іс бойынша ұстанымды қалыптастыру; / Составлять юридический документ, отражающий все 
необходимые сведения в соответствии с принципом законности; правильно выбирать форму 
процессуального документа, который необходимо принять для производства следственного действия или 
принятия процессуального решения; анализировать и применять требования норм процессуального закона 
к составлению процессуальных документов в стадии досудебного и судебного производства; формировать 

позицию по делу при принятии процессуального решения; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: іс бойынша нақты мән-жайларды анықтау және қолданылуға 
жататын материалдық және процестік құқық нормаларын айқындау; / составления процессуальных 
документов при производстве следственных действий и оформления процессуальных решений; 
установления фактических обстоятельств по делу и определении подлежащих применению норм 
материально и процессуального права;  
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: қылмыстық сот ісін жүргізуде адамның және азаматтың 
құқықтары мен бостандықтарын қорғау нысаны мен тәсілін таңдауда; заңды құжаттармен жұмыста./ в 

выборе формы и способа защиты прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве;  в 
работе с юридическими документами. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Іс жүргізу құжаттарының түсінігі мен 
мағынасы. Қылмыс туралы хабарламаны тексеру кезіндегі іс жүргізу әрекеттері мен іс жүргізу шешімдері. 
Қылмыстық іс қозғау сатысында іс жүргізу құжаттарын жасау тәжірибесі. Алдын ала тергеу органдары мен 
прокурорлардың шешімдері мен әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) сот бақылауы. Тергеу әрекеттерін іс жүргізу 
рәсімдеудің ерекшеліктері. / Понятие и значение процессуальных документов. Процессуальные действия и 
процессуальные решения при проверке сообщения о преступлении. Практика составления процессуальных 

документов в стадии возбуждения уголовного дела. Судебный контроль за решениями и действиями 
(бездействием) органов предварительного расследования и прокуроров. Особенности процессуального 
оформления следственных действий. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: "Іс жүргізу құжаттарын ресімдеу" пәні іс жүргізу құжаттарын 
жасау сапасына қойылатын жалпы талаптарды игеру, қатысушылардың іс жүргізу құқықтарын қамтамасыз 
етуде рәсімді сақтаудың маңыздылығы және құқық қорғау органдарында жұмыс істеу үшін жоғары білікті 
маманның дайындығының маңызды құрамдас бөлігі болып табылатын қылмыстық сот ісін жүргізу 
саласында іс жүргізу құжаттарын жасау бойынша практикалық дағдыларды игеру бойынша оқу курсын 
білдіреді./ Дисциплина «Оформление процессуальных документов» представляет собой учебный курс по 

усвоению общих требований к качеству составления процессуальных документов, важности соблюдения 
процедуры в обеспечение процессуальных прав участников и приобретение практических навыков по 
составлению процессуальных документов в области уголовного судопроизводства, которые являются 
важной составляющей в подготовленности высококвалифицированного специалиста для работы в 
правоохранительных органах. 
Пререквизиттер / Пререквизиты: Конституциялық құқық РК, ҚР Қылмыстық құқық / Конституционное 
право РК, Уголовное право РК 
Постреквизиттер / Постреквизиты:  Криминалистика, Адвокатура, Нотариат  

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Заңдық хат / Юридическое письмо 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Студенттерде заң жазу саласында 
теориялық идеялар мен дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Құқықтық жазудың әдістемесі және 
құқықтық құжаттарды құрастырудың негізгі әдістері зерттеледі; оқылатын, құрылымдық және анық 



мәтіндерді құрастыру ережелері қарастырылады. Адвокаттың құжаттар бойынша жұмысының әртүрлі 
практикалық аспектілері, соның ішінде Microsoft Word және Microsoft PowerPoint бағдарламаларында 

жұмыс істеу зерттеледі. / Учебная дисциплина имеет своей целью выработку у студентов теоретических 
представлений и навыков в сфере юридического письма. Изучается методика юридического письма и 
основные приемы составления юридических документов; рассматриваются правила составления 
удобочитаемых, структурных и ясных текстов. Изучаются различные практические аспекты работы юриста 
над документами, в том числе работы в программах Microsoft Word и Microsoft PowerPoint.  
Білуі тиіс/Знать: Тиісті саладағы қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу процесінде жасалатын заң 
құжаттарының түрлерін. / Виды юридических документов, образующихся в процессе правового 
регулирования общественных отношений в соответствующей сфере . 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Тиісті саладағы қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу процесінде 
қалыптасатын заң құжаттарының жекелеген түрлерін дайындау және ресімдеу./ Подготавливать и 
оформлять отдельные виды юридических документов, образующихся в процессе правового регулирования 
общественных отношений в соответствующей сфере. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: тиісті саладағы қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу 
процесінде қалыптасатын заң құжаттарын дайындау./ подготовки юридических документов, образующихся 
в процессе правового регулирования общественных отношений в соответствующей сфере. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: құқықтық қызметтің нақты түрлерінде білікті заң 

қорытындылары мен консультациялар беру қабілеті. / способностью давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Заңды жазудың ерекшелігі және оны 
қарапайым жазумен салыстыру. Құқықтық жазу әдістемесі. Заңды хаттың адвокаттың тиімділігіне әсері. 
Құқықтық мәтіннің негізгі элементтері. Олардың арасындағы байланыс. Мәтін мен өрістің бет пішімі. 
Жеке жолдардың, абзацтардың, жол сілтемелерінің рөлі. Мәтіннің әртүрлі параметрлері арасындағы 
қатынастар. / Специфика юридического письма и его сравнение с обычным письмом. Методика 
юридического письма. Влияние юридического письма на эффективность работы юриста. Основные 
элементы юридического текста. Взаимосвязи между ними. Формат страницы текста и поля. Роль 

отдельных строк, абзацев, подстрочных сносок. Взаимосвязи между различными параметрами текста. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Осы пәнді оқу барысында студенттер ғылыми-зерттеу 
қызметі барысында туындайтын міндеттерді тұжырымдау және шешу дағдыларын игереді. Олар ғылыми 
зерттеулерге қажетті академиялық мәтіндерді, эмпирикалық материалдарды іздеу, жүйелеу және жалпылау 
әдістері туралы біледі. Мақсаты мен міндетіне байланысты заңды дәлелдерді іздеу және оларды мәтінде 
ұсыну дағдыларын дамытады. Мақалаларды жазу және рәсімдеу әдістерін игеріңіз./ В ходе изучения 
данной дисциплины студенты приобретают навыки формулирования и решения задач, возникающих в ходе 
научно-исследовательской деятельности. Узнают о приемах поиска, систематизации и обобщения 

академических текстов, эмпирических материалов, необходимых для научного исследования. 
Отрабатывают навыки поиска юридических аргументов и их представления в тексте в зависимости от его 
цели и задачи. Усваивают методики написания и оформления статей. 
Пререквизиттер / Пререквизиты: Конституциялық құқық РК, ҚР Қылмыстық құқық / Конституционное 
право РК, Уголовное право РК 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Криминалистикалық практикум, Халықаралық арбитраж, Заң 
шығару қызметі / Практикум криминалистики, Международный арбитраж, Законотворческая деятельность 

2 ТК/КВ 3 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы. Практикум  / 

Гражданское процессуальное право РК. Практикум 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Жалпы юрисдикция соттарында 
азаматтардың, ұйымдар мен мемлекеттің азаматтық құқықтары мен мүдделерін іс жүргізу қорғау 
саласындағы білімді терең игеру және практикалық дағдыларды игеру, сондай-ақ кәсіби және жалпы 
адамзаттық мәдениетті қалыптастыру, адамгершілік ұстанымдарды нығайту және құқықтық сана мен 
кәсіби ойлау деңгейі жоғары тұлғаны қалыптастыру. / Глубокое освоение знаний и приобретение 
практических навыков в области процессуальной защиты гражданских прав и интересов граждан, 
организаций и государства в судах общей юрисдикции, а так же формирование профессиональной и 

общечеловеческой культуры, укреплению нравственных позиций и формирование личности с высоким 
уровнем правосознания и профессионального мышления. 
Білуі тиіс/Знать: Азаматтық іс жүргізу құқығының негізгі ұғымдары мен институттарын, әртүрлі 
санаттағы істер мен дауларды дайындау, қарау және шешу тәртібін, азаматтық іс жүргізу құқығы 
саласындағы заңнама және заң практикасын./ Основные понятия и институты гражданского 
процессуального права, порядок подготовки, рассмотрения и разрешения  различных категорий дел и 
споров, законодательство и юридическую практику в сфере гражданского процессуального права. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Азаматтық іс жүргізу құқығының тұжырымдамалық және категориялық 

аппаратын қолданыңыз, егжей-тегжейлі анықтама түрінде тиісті теориялық ережелерді тұжырымдау./ 
Пользоваться понятийным и категориальным аппаратом гражданского процессуального права, 
формулировать соответствующие теоретические положения в виде развернутого определения. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: Қажетті нормативтік-құқықтық дереккөздерді іздеу, 
практикалық міндеттерді шешу, практикалық жағдайларда құқықтық нормаларды қолдану. / Поиска 
необходимых нормативно-правовых источников, решения практических задач, применения правовых норм 
в практических ситуациях. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: азаматтық сот ісін жүргізу нормаларын пайдалана отырып, 

кәсіби қызметті ұйымдастыру қабілеті. / способностью организовывать профессиональную деятельность с 
использованием норм гражданского судопроизводства. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Оқу пәні бойынша практикалық 



сабақтардың ерекшелігі "Азаматтық іс жүргізу құқығы" семинарларға білімді ауызша тексеруге, 
келтірілген құқықтық жағдайларды (міндеттерді) шешуге ғана емес, сондай-ақ іс жүргізу құжаттарын жазу 

жөніндегі тапсырмаларды орындауға да едәуір уақыт бөлінетіндігінде. Практикумда курстың негізгі 
тақырыптары бойынша құқықтық міндеттер қамтылған және семинарларға дайындық кезінде қажетті 
дереккөздер де, әрбір тақырып бойынша қосымша әдебиеттер де ұсынылған. / Специфика практических 
занятий по учебной дисциплине «Гражданский процессуальное право РК» состоит в том, что на семинарах 
значительное время отводится не только устной проверке знаний, решению приведенных правовых 
ситуаций (задач), но и выполнению заданий по написанию процессуальных документов. В практикуме 
содержатся правовые задачи по основным темам курса и рекомендованы как источники, необходимые при 
подготовке к семинарам, так и дополнительная литература по каждой теме.  

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Осы оқу курсындағы таным пәні жалпы юрисдикция 
соттарында азаматтық істер бойынша сот төрелігін жүзеге асыру кезінде туындайтын қоғамдық 
қатынастарды реттейтін құқық нормалары, сондай-ақ азаматтық процесс ғылымына тән құқықтық 
Санаттар, ғылыми көзқарастар мен тұжырымдамалар болып табылады./ Предметом познания в данном 
учебном курсе являются нормы права, регулирующие общественные отношения, возникающие при 
отправлении правосудия по гражданским делам в судах общей юрисдикции, а также правовые категории, 
научные взгляды и концепции, характерные для науки гражданского процесса 
Пререквизиттер / Пререквизиты: ҚР Конституциялық құқығы, ҚР Азаматтық құқығы / Конституционное 

право РК, Гражданское право РК  
Постреквизиттер / Постреквизиты:  Адвокатура, Прокурорлық қадағалау, Заң шығару қызметі 
/Адвокатура, Прокурорский надзор, Законотворческая деятельность 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Бәсекелестік құқығы / Конкурентное право 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: студенттердің нарықтық экономиканы 
монополияға қарсы реттеу саласында қазіргі заманғы білімдерін, бәсекелестікті қорғау мен дамытудың 
құқықтық және ұйымдастырушылық негіздерін қалыптастыру, бәсекелестікті қорғау саласында заңгерлерді 
даярлаудың кәсіби деңгейін жетілдіру; монополияға қарсы заңнаманы, оны қолдану практикасын, тиісті 

ғылыми көзқарастарды тереңдете зерделеу; білім алушылардың бәсекелестік қатынастарды құқықтық 
реттеу негіздерін меңгеруі, бәсекелестік құқықтың негізгі тұжырымдамалары мен институттарын зерделеу 
/ формирование у студентов современных знаний в области антимонопольного регулирования рыночной 
экономики, правовых и организационных основ защиты и развития конкуренции, совершенствование 
профессионального уровня подготовки юристов в сфере защиты конкуренции; углублённое изучение 
антимонопольного законодательства, практики его применения, соответствующих научных взглядов; 
усвоение обучающимися основ правового регулирования конкурентных отношений, изучение основных 
концепций и институтов конкурентного права. 

Білуі тиіс/Знать: нарықтық экономикадағы бәсекелестікті қорғау және дамыту мәселелерін реттейтін 
нормативтік базаны (монополияға қарсы заңнама); тауар нарығын қалыптастырудың теориялық негіздерін; 
қазіргі кезеңдегі мемлекеттік монополияға қарсы саясатты және тауар нарығындағы бәсекелестікті 
қорғауды басқару жүйесін; белгілі бір бәсекелес (нарықтық) құрылымдардың түрлерін / нормативную базу 
(антимонопольное законодательство), регулирующую вопросы защиты и развития конкуренции в 
рыночной экономике; теоретические основы формирования товарного рынка; государственную 
антимонопольную политику на современном этапе и систему управления защитой конкуренции на 
товарном рынке; виды определённых конкурентных (рыночных) структур 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: бәсекелестікті құқықтық реттеу және бәсекелестік саясатты жүргізу 
жөніндегі жұмысты ұйымдастыру; монополияға қарсы заңнаманың талаптарын ескере отырып, шарттар 
мен келісімдердің негізгі түрлерін әзірлеу; монополияға қарсы заңнаманың талаптарын ескере отырып, 
ұйымның жергілікті нормативтік актілерін әзірлеу; бәсекелестікті реттеу және монополияға қарсы 
заңнаманы қолдану саласындағы экономикалық және заң процестерін бір жерге байланыстыру / 
организовывать работу по правовому регулированию конкуренции и по проведению конкурентной 
политики; разрабатывать основные виды договоров и соглашений с учётом требований антимонопольного 
законодательства; разрабатывать локальные нормативные акты организации с учётом требований 
антимонопольного законодательства; связывать воедино экономические и юридические процессы в сфере 

регулирования конкуренции и применения антимонопольного законодательства. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: бәсекелестік саласында құқықтық шешімдер қабылдау 
кезінде қолданыстағы монополияға қарсы заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету талаптарын ескере 
отырып, ұйымның жергілікті нормативтік актілерін жасау; бәсекелестік саласында және монополияға 
қарсы заңнаманың талаптарын ескере отырып, шарттар мен келісімдер жасау / составления локальных 
нормативных актов организации с учётом требований обеспечения соблюдения действующего 
антимонопольного законодательства при принятии правовых решений в конкурентной сфере; составления 
договоров и соглашений в сфере конкуренции и с учётом требований антимонопольного законодательства 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: құқық нормаларын олқылықтар, нормалардың 
қайшылықтары, күрделі өзара іс-қимылдар болған жағдайларда қолдану, құқық қолдану практикасының 
күрделі міндеттерін шешу; қабылданған шешімдерді, оның ішінде ықтимал салдарларды ескере отырып, 
дәлелдеу, өзі қабылдаған шешімдердің салдарларын алдын ала болжау; құқық қолдану практикасының 
стандартты емес жағдайларын талдау және шешімдердің әртүрлі нұсқаларын әзірлеу / применять нормы 
права в ситуациях наличия пробелов, коллизий норм, сложных взаимодействий, решать сложные задачи 
правоприменительной практики; аргументировать принятые решения, в том числе, с учётом возможных 
последствий, предвидеть последствия принятых им решений; анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и вырабатывать различные варианты решений. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Бәсекелестік ұғымы. Бәсекелестік 
құқықтың негізгі глоссарийі. Бәсекелестік құқық түсінігі, жүйесі және міндеттері. Бәсекелестікті қорғау 



туралы заңнама. Бәсекелестік құқықтағы тауар нарығы ұғымы, бәсекелестік субъектілері, нарықтағы үстем 
жағдай. Монополистік қызмет. Жосықсыз бәсекелестік. Монополияға қарсы орган. / Понятие конкуренции. 

Базовый глоссарий конкурентного права. Понятие, система и задачи конкурентного права. 
Законодательство о защите конкуренции. Понятие товарного рынка в конкурентном праве, субъекты 
конкуренции, доминирующее положение на рынке. Монополистическая деятельность. Недобросовестная 
конкуренция. Антимонопольный орган. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: "Бәсекелестік құқығы" оқу пәні оның дамуының қазіргі 
кезеңінде бәсекелестік құқық нормаларын қолданудың неғұрлым маңызды мәселелерін зерделеуге 
арналған және заңнамаға, сондай-ақ монополияға қарсы органдар мен соттардың тиісті практикасына 
негізделген. Пәнді оқыған студенттер бәсекелестік құқықтық қатынастарды реттейтін ұлттық заңнама мен 

халықаралық нормативтік актілерді; қазіргі заманғы монополияға қарсы заңнама саласындағы өзекті өзекті 
мәселелерді біледі. / Учебная дисциплина «Конкурентное право» посвящена изучению наиболее важных 
вопросов применения норм конкурентного права на современном этапе его развития и основана на 
законодательстве, а также соответствующей практике антимонопольных органов и судов. Студенты, 
изучившие дисциплину, узнают национальное законодательство и международные нормативные акты, 
регулирующие конкурентные правоотношения; актуальные ключевые проблемы в области современного 
антимонопольного законодательства. 
Пререквизиттер / Пререквизиты: ҚР Конституциялық құқығы, ҚР Азаматтық құқығы / Конституционное 

право РК, Гражданское право РК 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Халықаралық арбитраж, Заң шығару қызметі / Международный 
арбитраж, Законотворческая деятельность 

3 ТК/КВ 3 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы. Практикум  / 

Уголовно- процессуальное право РК. Практикум 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Қылмыстық іс жүргізу ғылымы мен 
қылмыстық іс жүргізу заңнамасының негізгі теориялық ережелерінің мәнін түсіну. Қажетті кәсіби білім 
мен дағдыларды игеру, сондай-ақ қылмыспен күрес мәселелері бойынша студенттердің ғылыми 

дүниетанымын қалыптастыру, олардың қоғамдағы адам құқықтары мен бостандықтарының басымдығы, 
заң талаптары мен кәсіби этика нормаларын қатаң сақтау қажеттілігі туралы сенімдерін 
тұжырымдау./Понимание сущности основных теоретических положений уголовной процессуальной науки 
и уголовно-процессуального законодательства. Овладение необходимыми профессиональными знаниями и 
навыками, а также формирование научного мировоззрения студентов по вопросам борьбы с 
преступностью, выработки у них убеждения о приоритете в обществе прав и свобод человека, 
необходимости строгого соблюдения требований закона и норм профессиональной этики. 
Білуі тиіс/Знать: Ұлттық қылмыстық іс жүргізу заңнамасының негіздерін; қылмыстық процестің жалпы 

және ерекше бөлігіне қатысты қылмыстық іс жүргізу құқығының нормаларын; қылмыстық процестің 
барлық қосымша және ерекше кезеңдерін;/ Основы национального уголовно-процессуального 
законодательства; нормы уголовно-процессуального права касающиеся как общей так и особенной части 
уголовного процесса; все дополнительные и исключительные стадии уголовного процесса; 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Қылмыстық процестің сотқа дейінгі және сот сатыларын имитациялайтын 
жағдайларды шешу кезінде ұлттық Қылмыстық-процестік құқық нормаларын шебер түсіндіру және 
қолдану; / Умело толковать и применять нормы национального уголовно-процессуального права при 
разрешении ситуаций, имитирующих досудебную и судебную стадии уголовного процесса;  

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: Іс жүргізу әрекеттерін, мысалы, тергеу әрекеттерін жүргізу, 
қылмыстық іс жүргізу ұстауды жүргізу, сондай-ақ алдын ала тергеу және сот тергеуі алгоритмін болжау 
дағдылары. / Проведения процессуальных действий, к примеру, следственных действий, производства 
уголовно-процессуального задержания, а также навыками прогнозирования алгоритма предварительного 
расследования и судебного следствия. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: ақпаратты іздеу мен өңдеудің қазіргі заманғы ақпараттық 
технологияларын қолдану, процестік құжаттарды (тергеу әрекеттерінің қаулыларын, хаттамаларын) 
ресімдеу және жасау және нақты заңдық жағдайларға талдау жүргізу дағдыларын меңгеру, олар бойынша 
дербес құқықтық ұстанымды қалыптастыру./ в применении современных информационных технологий 

поиска и обработки информации, владеть навыками оформления и составления процессуальных 
документов (постановлений,протоколов следственных действий) и проведения анализа конкретных 
юридических ситуаций, формирование по ним самостоятельной правовой позиции. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Іс бойынша іс жүргізуді жүргізу. 
Процессуалдық мерзімдер. Қылмыстық процеске қатысушылар. Қарсылық білдіру. Қылмыстық процеске 
қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Өтініштер мен шағымдар. Дәлелдеу және дәлелдемелер. 
Қылмыстық іс жүргізу мәжбүрлеу шаралары. Қылмыстық істегі мүліктік мәселелер. Азаматтық талап. 
Процессуалдық шығындар./Ведение производства по делу. Процессуальные сроки. Участники уголовного 

процесса. Отводы. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса. Ходатайства и жалобы. 
Доказательства и доказывание. Меры уголовного процессуального принуждения. Имущественные вопросы 
в уголовном процессе. Гражданский иск. Процессуальные издержки. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы курсын (практикум) оқу 
кезінде студенттер қылмыстық сот өндірісінің мәні мен міндеттерін, қылмыстық процестің негізгі 
қағидаттарын, дәлелдемелер теориясын, іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу тәртібін, сотқа беру және сот 
талқылауы, кассациялық және апелляциялық сатыдағы соттарда істі талқылау және үкімді орындау 
мәселелерін меңгереді. қадағалау тәртібімен іс жүргізу және жаңадан ашылған істер бойынша істерді қайта 

бастаумән-жайлар. Қылмыстық істердің жекелеген санаттары бойынша іс жүргізу ерекшеліктері./При 
изучении курса уголовно-процессуальное право РК(практикум) студенты осваивают сущность и задачи 
уголовного судопроизводства, основные принципы уголовного процесса, теорию доказательств, порядок 



досудебного производства по делу, вопросы предания суду исудебного разбирательства, разбирательства 
дела в судах кассационной и апелляционной инстанции и исполнения приговора. производства в порядке 

надзора и возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Особенности производства по 
отдельным категориям уголовных дел. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР Конституциялық құқығы, ҚР Қылмыстық құқығы, ҚР Қылмыстық-
атқару құқығы / Конституционное право РК, Уголовное право РК, Уголовно-исполнительное право РК. 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Криминалистика, ҚР прокурорлық қадағалау / Криминалистика, 
Прокурорский надзор РК 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Криминалистикалық техника негіздері / Основы 

криминалистической техники 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: курс студенттерінде криминалистикалық 
техниканың негізгі ережелері туралы қажетті идеяларды қалыптастыру; қазіргі заман шындығын және 
оларды қылмыстық сот өндірісі саласында пайдалануға жол беру талаптарын ескере отырып, тіркеудің 
ғылыми-техникалық құралдарын білу және меңгеру дағдыларын қалыптастыру /формирование у 
изучающих курс необходимых представлений об основных положениях криминалистической техники; 
выработка навыков умения и владения научно-техническими средствами фиксации с учетом современных 
реалий и требований допустимости их использования в сфере уголовного судопроизводства; 
Білуі тиіс/Знать: криминалистикалық техника негіздерінің базалық ережелерін, алдын ала және сот 

тергеуін тактикалық-криминалистикалық қамтамасыз етудің ұсынымдары мен негізгі заңдылықтарын; 
заттардың, заттай дәлелдемелердің құрамы мен құрылымын зерттеудің жаңа жоғары сезгіш әдістерін; 
микроскопиялық зерттеу әдістерін / базовые положения основ криминалистической техники, рекомендации 
и основные закономерности тактико-криминалистического обеспечения предварительного и судебного 
следствия; новейшие высокочувствительные методы исследования состава и структуры веществ, 
вещественных доказательств; микроскопические методы исследования 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: кәсіби қызметте криминалистикалық техниканың ғылыми-техникалық 
құралдарын қолдану және осыған сәйкес балама мүмкіндіктер болған кезде нақты шешімдер қабылдау/ 

применять научно-технические средства криминалистической техники в профессиональной деятельности и 
в соответствии с этим принимать конкретные решения при наличии альтернативных возможностей. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: криминалистиканың ғылыми-техникалық құралдарын 
олардың қылмыстық сот ісін жүргізуде жол берілуінің қазіргі заманғы болмысы мен талаптарын ескере 
отырып пайдалану және қолдану / использования и применения научно-технических средств 
криминалистики с учетом современных реалий и требований их допустимости в уголовном 
судопроизводстве 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: криминалистикалық техниканың, криминалистикалық 

техника салаларының дамуының негізгі көзі ретінде жаратылыстану және техникалық ғылымдарды білу 
қабілеті мен дайындығын, сондай - ақ қылмыстың алдын алу әдістерін әзірлеудегі криминалистика 
техникасының рөлін көрсету / демонстрировать способность и готовность к знанию естественных и 
технических наук - как основного источника развития криминалистической техники, отраслей 
криминалистической техники, а также роль криминалистикой техники в разработке методов 
предупреждения преступления. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Криминалистикалық техниканың жалпы 
ережелері. Криминалистиканың заманауи ғылыми-техникалық құралдарының жіктелуі. Қылмыстарды 

тергеуді техникалық-криминалистикалық қамтамасыз ету. Қылмыстарды тергеу кезінде қолданылатын 
іздеу құралдары мен құрылғылар. Криминалистикалық фотография, бейне және дыбыс жазу. Сандық 
фотография және оны қолданудың проблемалық мәселелері. / Общие положения криминалистической 
техники. Классификация современных научно-технических средств криминалистики. Технико-
криминалистическое обеспечение расследования преступлений. Поисковые приборы и приспособления, 
применяемые при расследовании преступлений. Криминалистическая фотография, видео-и звукозапись. 
Цифровая фотография и проблемные вопросы ее применения. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Криминалистикалық техника - қылмыстарды жасау тетіктері 
мен олардың іздерін зерттеу нәтижелері бойынша қалыптасқан теориялық ережелер жүйесін білдіретін, 

қылмыстарды ашу, тергеу және алдын алу мақсатында осы іздерді анықтауға, тіркеуге, алуға және 
зерттеуге бағытталған техникалық құралдарды, әдістер мен әдістерді әзірлейтін криминалистика 
бөлімі/Криминалистическая техника — это раздел криминалистики, представляющий систему 
теоретических положений, сформированных по результатам изучения механизмов совершения 
преступлений и их следов, разрабатывающий технические средства, приемы и методы, направленные на 
обнаружение, фиксацию, изъятие и исследование данных следов в целях раскрытия, расследования и 
предупреждения преступлений. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: Конституциялық құқық РК, ҚР Қылмыстық құқығы, ҚР Қылмыстық іс 

жүргізу құқығы, / Конституционное право РК, Уголовное право РК,  Уголовно-процессуальное право РК 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Криминалистикалық практикум, Адвокатура, Прокурорлық 
қадағалаудың әрекет ету негіздері/ Практикум криминалистики, Адвокатура, Основные направления 
прокурорского надзора, Законотворческая деятельность. 

4 ТК/КВ 4 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, Криминалистикалық практикум, Прокурорлық 

қадағалау/ Криминалистика, Криминалистический практикум, Прокурорский надзор. 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Қылмыстарды саралаудың ғылыми негіздері/ Основы 

научной квалификаций преступления 
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 ғылыми негіздері» пәні 
жекелеген қылмыстардың құрамын зерттеумен айналысады, аталған әрекеттерді заң шығарушының 
қылмыс деп тануына негіз болатын белгілерін анықтайды, олармен күрес барысындағы заң актілерінің 

атқаратын ролін, сондай-ақ ол қылмыстардың қоғамға қауіптілік дәрежесін және қылмыстық кодекстің 
ерекше бөліміндегі қылмыстарды саралау критерийлерін зерттейді. / «Основы научной 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 Конституциялық құқығы, ҚР Қылмыстық құқығы, ҚР Қылмыстық-
атқару құқығы / Конституционное право РК, Уголовное право РК, Уголовно-исполнительное право РК. 

Постреквизиттер / Постреквизиты: Криминалистика, ҚР прокурорлық қадағалау / Криминалистика, 
Прокурорский надзор РК 

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

6 ТК/КВ 4 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, ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы. Практикум, / Уголовное право РК, 
Гражданское право РК, Уголовно-процессуальное право РК. Практикум, Гражданское 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: Халықаралық гуманитарлық құқығы /  Международное гуманитарное 

право. 
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 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Нотариат / Нотариат 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Студенттердің біртұтас білім жүйесі ретінде 
бүкіл юриспруденцияның жалпы ғылыми негіздерін игеруі; студенттердің нотариаттың құқықтық 
институтының дамуы мен жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтарын ашуға мүмкіндік беретін арнайы заңды 
ойлауын дамыту; нотариаттың құқықтық институтының табиғаты мен мәні туралы түсінік қалыптастыру; 

нотариаттың құқықтық институтының пайда болуының, жұмыс істеуінің және дамуының негізгі 
заңдылықтары туралы білім алу; / Овладение студентами общенаучными основами всей юриспруденции 
как единой системы знаний; развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего 
вскрывать основные закономерности развития и функционирования правового института нотариата; 
формирование представлений о природе и сущности правового института нотариата; получение знаний об 
основных закономерностях возникновения, функционирования  и развития правового института нотариата; 
Білуі тиіс/Знать: Нотариаттық Қоғамдастық органдарының ұйымдастырылуын түсіну; жекелеген 
нотариаттық іс-әрекеттер жасаудың ерекшеліктерін білу. / Понимать организацию органов нотариального 
сообщества; знать особенности совершения отдельных нотариальных действий. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: нотариаттық қызметті реттейтін қазіргі заманғы дереккөздерді бағдарлай 
білу. / уметь ориентироваться в современных источниках, регулирующих нотариальную деятельность.  
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: нормативтік материалдармен жұмыс; заңды құжаттарды 
жасау. / работы с нормативным материалом; составления юридических документов. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Жеке адамның ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу, 
адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сақтау және қорғау қабілеті; әртүрлі құқықтық 
актілерді түсіндіру қабілеті; құқықтық тәрбиені тиімді жүзеге асыру қабілеті./ Способность уважать честь и 
достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; способность 

толковать различные правовые акты; способность эффективно осуществлять правовое воспитание. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Нотариат органдарын ұйымдастыру 
(нотариустың құқықтық мәртебесі, лауазымға тағайындау тәртібі, нотариустың қызметін бақылау, 
нотариатты басқару, нотариаттық палаталардың құқықтық мәртебесі және т.б.); нотариустың 
юрисдикциялық қызметі (нотариаттық іс-әрекеттер жасау қағидалары, нотариаттық іс-әрекеттер жасаудан 
бас тарту негіздері, нотариустың іс-әрекеттеріне сотта шағым жасау); нотариустың құқық қолдану 
қызметінің мазмұны (Шарттың нотариаттық нысанының мәні, нотариус қызметінің негізі ретінде 
құқықтың материалдық нормалары). / Организация органов нотариата (правовой статус нотариуса, порядок 

назначения на должность, контроль за деятельностью нотариуса, управление нотариатом, правовой статус 
нотариальных палат и т.п.); юрисдикционная деятельность нотариуса (правила совершения нотариальных 
действий, основания для отказа в совершении нотариальных действий, судебное обжалование действий 
нотариуса); содержание правоприменительной деятельности нотариуса (сущность нотариальной формы 
договора, материальные нормы права как основа деятельности нотариуса). 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Нотариат ғылым ретінде-бұл білім жүйесі, яғни нотариат 
туралы азаматтық қоғам институты ретіндегі ұғымдар, ережелер мен тұжырымдар, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының атынан нотариаттық іс-әрекеттер жасау жөніндегі міндет нормативтік құқықтық 

актілермен жүктелген мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар қызметінің жүйесі./ Нотариат как 
наука — это система знаний, т.е. понятий, положений и выводов, о нотариате как институте гражданского 
общества, а также система деятельности государственных органов и должностных лиц, на которых 
нормативными правовыми актами возложена обязанность по совершению нотариальных действий от 
имени РК. 
Пререквизиттер / Пререквизиты: ҚР Азаматтық құқығы, ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы. Практикум, 
ҚР Сақтандыру құқығы, ҚР Еңбек құқығы / Гражданское право РК, Гражданское процессуальное право РК. 
Практикум, Страховое право РК, Трудовое право РК. 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Дипломалды практикасы / Преддипломная практика 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Заң шығару қызметі / Законотворческая деятельность 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Заң шығару қызметінің практикалық 
біліктері мен дағдыларын қалыптастыру; студенттерде заң шығару процесінің ұғымы, пәні және 
институттары туралы, парламенттік қызметтің мәні мен рөлі, заңнамалық (өкілді) органдардың мәртебесі, 
қызметінің ұйымдастырылуы мен тәртібі туралы теориялық білімді қалыптастыру; студенттердің 
құқықтық ойлауы мен мәдениетін дамыту. / Формирование практических умений и навыков 
законотворческой деятельности; формирование у студентов теоретических знаний о понятии, предмете и 

институтах законотворческого процесса, о значении и роли парламентской деятельности, статуса, 
организации и порядка деятельности законодательных (представительных) органов; развитие правового 
мышления и культуры у студентов. 
Білуі тиіс/Знать: "заң шығару процесі", "заң шығару техникасы", "нормативтік құқықтық акт" 
ұғымдарының мазмұнын, заң шығару құқықтық қатынастарының ұғымы мен құрылымын; заң шығару 
қызметінің негізгі қағидаттарын, демократиялық мемлекеттегі заң шығару функцияларын; / содержание 
понятий «законотворческий процесс», «законотворческая техника», «нормативный правовой акт», понятие 
и структуру законотворческих правоотношений; основные принципы законотворческой деятельности, 

функции законотворчества в демократическом государстве; 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: алынған білімді практикада пайдалану, заң шығару процесі аясында 
мемлекеттік биліктің әртүрлі деңгейлерінің өзара әрекеттесу тәжірибесін жинақтау, заңнамалық қызмет 
тәртібін одан әрі жетілдіру жолдарын өз бетінше ұсыну және негіздеу; / использовать полученные знания 
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