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  Жалпы білім беретін пәндер (ЖБП) циклі/ Цикл общеобоазовательные 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: Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық 
бұзушылықтар/ Уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности 

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: Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық 
бұзушылықтар/ Уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности 



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

№ Академиялық 
кредиттерде/в 
академических 
кредитах 

Пәндер тізімі  

Перечень дисциплин 

1 2 3 

1 ТК/КВ 3 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: Адам, қоғам және құқық/Человек, общество и право. 
Постреквизиттер / Постреквизиты:  ҚР Қылмыстық құқығы (жалпы және ерекше бөлімдер), ҚР 
қылмыстық іс жүргізу құқығы / Уголовное право РК (общая и особенная части), Уголовно-
процессуальное право РК. 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Ішкі істер органдарының құқық қорғау қызметі 

/ Правоохранительная деятельность органов внутренних дел   
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Осы оқу пәнінің шеңберінде соттар, 
прокуратура, алдын ала тергеу органдары, нотариат, адвокатура және басқа да құқық қорғау 
органдары қызметінің ұйымдастырылуымен және негіздерімен, сондай-ақ осы органдар 
қызметкерлерінің құқықтық мәртебесімен, құзыретімен және өкілеттігімен танысу жүргізіледі. Ол 
азаматтардың, қоғам мен мемлекеттердің заңмен қорғалатын құқықтары мен мүдделерін, құқық 
қорғау органдарының міндеттері мен құзыреттерін қорғаудың қазіргі мүмкіндіктерін тереңірек 

түсінуге және анықтауға мүмкіндік береді. / В рамках этой учебной дисциплины происходит 
ознакомление с организацией и основами деятельности судов, прокуратуры, органов 



предварительного расследования, нотариата, адвокатуры и других правоохранительных органов, а 
также правовой статус, компетенция и полномочия сотрудников этих органов. Она позволяет 

глубже уяснить и определить существующие возможности по защите охраняемых законом прав и 
интересов граждан, общества и государств, обязанности, компетенцию правоохранительных 
органов.  
Білуі тиіс/Знать: - заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайтудағы құқық қорғау органдарының рөлі 
мен орнын;-мемлекеттік органдар жүйесіндегі құқық қорғау органдарының ұйымдастырушылық-
құқықтық негіздері, рөлі мен орнын; - құқық қорғау органдарының ұйымдастырылуы мен 
қызметінің құқықтық негіздерін; / - роль и место правоохранительных органов в укреплении 
законности и правопорядка; - организационно-правовые основы, роль и место правоохранительных 

органов в системе государственных органов; - правовые основы организации и деятельности 
правоохранительных органов; 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: құқық қорғау органдарының қызметін және құқықтық 
ұйымдастыруды реттейтін заңнама мен өзге де нормативтік актілердің ережелерін талдау; / 
анализировать положения законодательства и иных нормативных актов, регламентирующих 
правовую организацию и деятельность правоохранительных органов; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: Құқық қорғау органдарының ұйымдастырылуы мен 
қызметін регламенттейтін заңнамалық және өзге де нормативтік актілермен жұмыс істеу 

дағдыларын меңгеру / навыками работы с законодательными и иными нормативными актами, 
регламентирующими организацию и деятельность правоохранительных органов. 
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: Құқық қорғау органдарының 
жалпы сипаттамасы, құқық қорғау қызметін жүзеге асыратын мемлекеттік және мемлекеттік емес 
органдардың шеңбері. Құқық қорғау қызметі ұғымы, оның негізгі белгілері, мақсаттары, 
міндеттері. Құқық қорғау қызметінің бағыттары. Конституциялық бақылаудың, сот төрелігінің, 

Соттардың қызметін ұйымдастырушылық қамтамасыз етудің, прокурорлық қадағалаудың, 
қылмыстарды анықтау мен тергеудің, қылмыстық істер бойынша заң көмегін көрсету мен 
қорғаудың арақатынасы./ Общая характеристика правоохранительных органов, круг 
государственных и  негосударственных органов, осуществляющих правоохранительную 
деятельность. Понятие правоохранительной деятельности, ее основные признаки, цели, задачи. 
Направления правоохранительной деятельности. Соотношение конституционного контроля, 
правосудия, организационного обеспечения деятельности судов, прокурорского надзора, 
выявления и расследования преступлений, оказание юридической помощи и защиты по уголовным 

делам.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: "Ішкі істер органдарының құқық қорғау қызметі" пәні 
көптеген басқа құқықтық пәндерді оқытудан бұрын кіріспе оқу курсының сипатына ие. Пәнді 
оқытудың мақсаты ҚР-дағы құқық қорғау органдарының негізгі ұғымдары мен жүйесін зерделеу, 
студенттерде құқық қорғау органдары жүйесінің құрылымдық элементтерінің бір-бірімен және өзге 
де мемлекеттік және қоғамдық құрылымдармен өзара іс-қимылының қағидаттары мен көлемі 
туралы нақты түсінік қалыптастыру болып табылады. / Дисциплина «Правоохранительная 
деятельность органов внутренних дел » имеет характер вводного учебного курса, предваряющего 

изучение многих других юридических дисциплин.  Целью преподавания дисциплины являются 
изучение основных понятий и системы правоохранительных органов в РК, формирование у 
студентов четкого представления о принципах и объемах взаимодействия структурных элементов 
системы правоохранительных органов друг с другом и иными государственными и общественными 
структурами.  
Пререквизиттер / Пререквизиты: Адам, қоғам және құқық/Человек, общество и право. 
Постреквизиттер / Постреквизиты:  ҚР Қылмыстық құқығы (жалпы және ерекше бөлімдер), ҚР 
қылмыстық іс жүргізу құқығы / Уголовное право РК (общая и особенная части), Уголовно-

процессуальное право РК. 

2 ТК/КВ 6 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметі / 

Административная деятельность органов внутренних дел  
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Пәнді оқытудың мақсаты ішкі істер 
органдарының әкімшілік қызметін ұйымдастырудың негіздерін және оның маңызды бағыттары мен 
міндеттерін, мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылды зерделеу болып табылады. / Целью 

изучения дисциплины является изучение основ организации и наиболее существенные направления 
и задачи административной деятельности органов внутренних дел, взаимодействие с органами 

государства. 
Білуі тиіс/Знать: Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметінің ұйымдастырылуы мен жұмыс 
істеуінің заңдылығын; тиісті теріс қылықтар үшін әкімшілік жауапкершілікті қолданудың негізгі 
ережелерін. / Закономерность организации и функционирования административной деятельности 
органов внутренних дел; основные правила применения административной ответственности за 
соответствующие проступки. 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметінің мәнін сипаттау, 
бағалау, құқық қорғау органдарының жүйесінде, құрылымында бағдарлану, осы органдардың 

әкімшілік қызметінде нормативтік актілерді пайдалану. / Охарактеризовать, оценивать сущность 
административной деятельности органов внутренних дел, ориентироваться в системе, структуре 
правоохранительных органов, использовать нормативные акты в административной деятельности 



этих органов.   
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки:  кәсіптік қызмет объектілері болып табылатын 

әртүрлі құқықтық құбылыстарды, заңдық фактілерді, құқықтық нормалар мен құқықтық 
қатынастарды талдау дағдылары  /  навыками анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным:  қылмысқа ықпал ететін мән-жайларды анықтау, 
қылмыстардың және өзге де құқық бұзушылықтардың алдын алу және профилактикасы жөніндегі 
қызметті жоспарлау және жүзеге асыру  / выявлять обстоятельства, способствующие преступности, 
планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и 

иных правонарушений. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Ішкі істер органдарының 
құқықтық жағдайы және ұйымдық құрылысы. Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметінің 
мазмұны мен нысандары. Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметінің әдістері. Ішкі істер 
органдарының әкімшілік қызметін бақылау және қадағалау. / Правовое положение и 
организационное построение органов внутренних дел. Содержание и формы административной 
деятельности органов внутренних дел. Методы административной деятельности органов 
внутренних дел. Контроль и надзор в административной деятельности органов внутренних дел. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:  Қазақстан Республикасының прогрессивті дамуы 
қоғамдық қатынастардың тұрақтылығына, жеке адамның, қоғам мен мемлекет мүдделерінің 
қорғалуына байланысты және барлық құқық қорғау органдары, оның ішінде ішкі істер органдары 
жұмысының тиімділігін арттыруды талап етеді. Ішкі істер органдарына жүктелген міндеттер мен 
функцияларды орындауда әкімшілік-құқықтық құралдармен жүзеге асырылатын әкімшілік қызмет 
елеулі рөл атқарады. Бұл қызмет жеке адамды, оның құқықтары мен бостандықтарын қорғауға, 
қоғамдық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздікті сақтауға, құқық бұзушылықтарға қарсы күреске 
тікелей бағытталған./ Прогрессивное развитие Республики Казахстан зависит от стабильности 
общественных отношений, защищенности интересов личности, общества и государства и требует 

повышения эффективности работы всех правоохранительных органов, в том числе и органов 
внутренних дел. В выполнении задач и функций, возложенных на органы внутренних дел, 
значительная роль принадлежит административной деятельности, осуществляемой 
административно-правовыми средствами. Эта деятельность непосредственно направлена на защиту 
личности, ее прав и свобод, на охрану общественного порядка и общественной безопасности, на 
борьбу с правонарушениями.  
Пререквизиттер /Пререквизиты: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Құқық қорғау органдары / 
Теория государства и права, Правоохранительные органы РК. 

Постреквизиттер / Постреквизиты: ҚР Азаматтық құқығы, ҚР Қылмыстық құқығы /  
Гражданское  право РК,  Уголовное право РК. 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Жергілікті полиция қызметінің құқық қорғау 

функциялары / Правоохранительные функции местной полицейской службы 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Жергілікті полиция қызметінің 
құқық қорғау функцияларының маңызды бағыттары мен міндеттерін, мемлекеттік органдармен 
өзара іс-қимылын зерделеу./ Изучение основ организации и наиболее существенные направления и 

задачи правоохранительных функций местной полицейской службы, взаимодействие с органами 
государства. 
Білуі тиіс/Знать: Жергілікті полиция қызметінің ұйымдастырылуы мен қызметін сипаттайтын 
базалық ұғымдардың, санаттар мен институттардың мәні мен мазмұны; құқық қорғау қызметінің 
мазмұны, белгілері, мақсаттары мен міндеттерін, негізгі бағыттарын (функциялары), оның 
заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайтудағы рөлі мен орнын; жергілікті полиция қызметінің 
жүйесін, құрылымын, міндеттерін, принциптері мен ұйымдастырушылық бастауларын, 
өкілеттіктері мен функцияларын. / Сущность и содержание базовых понятий, категорий и 
институтов, характеризующих организацию и деятельность местной полицейской службы; 

содержание, признаки, цели и задачи, основные направления (функции) правоохранительной 
деятельности, ее роль и место в укреплении законности и правопорядка; систему, структуру, 
задачи, принципы и организационные начала деятельности, полномочия и функции местной 
полицейской службы. 
Біліктілігі болуы тиіс/ Уметь: - жергілікті полиция қызметінің функциялары мен қызмет 
салаларының аражігін ажырату; - ұқсас құқық қорғау функцияларын орындайтын әртүрлі құқық 
қорғау органдарының өзара іс-қимылының бағыттары мен нысандарын айқындау; - жергілікті 
полиция қызметінің қызметін регламенттейтін негізгі заңнамалық және өзге де нормативтік актілер 

жүйесінде бағдарлану. / - разграничивать функции и сферы деятельности местной полицейской 
службы;  - определять направления и формы взаимодействия различных правоохранительных 
органов, выполняющих, схожие правоохранительные функции;  - ориентироваться в системе 
основных законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих деятельность местной 
полицейской службы. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: - жергілікті полиция қызметін ұйымдастыру мен 
қызметін реттейтін негізгі құқықтық актілермен жұмыс істеудің жалпы дағдылары. / - общими 
навыками работы с основными правовыми актами, регламентирующими организацию и 

деятельность местной полицейской службы. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға 
сәйкес дұрыс қолдануды үйрету болып табылады./ - оперировать правовыми понятиями, а также 



терминологией дисциплины. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: "Жергілікті полиция қызметінің 

құқық қорғау функциялары" курсының мақсаты, негізгі түсініктері және жүйесі. Жергілікті 
полиция қызметін реттейтін құқық көздері. Сот төрелігі құқық қорғау қызметінің негізгі 
бағыттарының бірі ретінде. Жергілікті полиция қызметін реттейтін заңдар мен заңдар. / Предмет, 
основные понятия и система курса "Правоохранительные функции местной полицейской службы". 
Источники права, регулирующие деятельность местной полицейской службы. Правосудие как одно 
из основных направлений правоохранительной деятельности. Законы и подзаконные акты, 
регулирующие деятельность местной полицейской службы. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Полиция ҚР азаматтарының, шетел азаматтарының, 

азаматтығы жоқ адамдардың өмірін, денсаулығын, құқықтары мен бостандықтарын қорғау үшін 
құрылған. Полиция қызметінің құқықтық негізін Конституция, халықаралық құқықтың жалпыға 
танылған қағидаттары мен нормалары, ҚР халықаралық шарттары, конституциялық заңдар, 
Нормативтік құқықтық актілер құрайды. Жергілікті полицияның қызметі Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік қызмет қағидаттарына және құқық қорғау қызметінің арнайы 
қағидаттарына сәйкес жүзеге асырылады./ Полиция создана для защиты жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан РК, иностранных граждан, лиц без гражданства. Правовую основу деятельности 
полиции составляют Конституция, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры РК, конституционные законы, нормативные правовые акты. 
Деятельность местной полиции осуществляется в соответствии с принципами государственной 
службы и специальными принципами правоохранительной службы в Республике Казахстан. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: Мемлекет және құқық теориясы, Ішкі істер органдарының 
құқық қорғау қызметі / Теория государства и права, Правоохранительная деятельность органов 
внутренних дел. 
Постреквизиттер / Постреквизиты: ҚР Азаматтық құқығы, ҚР Қылмыстық құқығы /  
Гражданское  право РК,  Уголовное право РК. 

3 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 ғыдыми негіздерімен  тереңірек танысуға мүмкіндік береді.  / 
Формирование у студентов целостного представления об истории возникновения, становления и 

развития государства и права в Казахстане, развитие знаний студентов об исторических правовых 
документах, источников обычного права в казахском обществе, исследование государственно-
правовых явлений дает возможность ознакомиться с научными основами дисциплины. 
Білуі тиіс/Знать: Қазақ ұлтының тарихи даму заңдылықтарын зерттеп, аша отырып, ғылыми 
ізденістер  жүргізу, жалпы адамзаттық мәдениет пен  адамгершілік моральдық бағаларды танып 
білу, өз қазақ халқымыздың, ата-бабаларымыздың өмір сүрген мемлекеттік бірлестіктермен, 
құқықтық   деректемелермен танысу; / - основу исторических фактов, определений политических 
строй  государств и его социальных структур; этапы исторического развития казахского народа, 

общегражданскую культуру и общечеловеческие ценности в казахском обществе, источники 
правовых документов. 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: қазақ жүздерінің және олардың құрамына кіретін ру-тайпалардың 
қалыптасу процесін зерттеу, Қазақстан Республикасында мемлекет пен құқықтың қалыптасу 
заңдылықтарын зерттеу, тарихи мәліметтермен тәжірибелік жұмыстар жасай отырып танымдық 
қабілетті дамыту; / - исследовать процесс образования казахских жузов и их родоплеменной состав, 
сформировать мировоззренческие начала о закономерностях становления государства и права в 
Республике Казахстан;  
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: - туған өлкені зерттеуді ұйымдастыру саласында; - 

тарихи зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу. / - в области организации исследования родного 
края; - организации и проведения исторического исследования. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  мемлекет және құқық тарихының теориясы мен 
практикасы саласында. // в области теории и практики истории государства и права. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Ежелгі ғұндар империясы, Үйсін 
және Қарлұқ мемлекеттері. Түріктер мен Түрік қағанаты. Тюргеш және Қарлұқтар, Оғыздар. 
Қараханидтер, Қимақтар, қыпшақтар, Наймандар және Керейттер мемлекеттері. Шыңғыс хан 
империясының тарихи аренасына шығу. Моғолстан мемлекеті, Әбілқайыр хандығы және Ноғай 

Ордасы. / Империя древних Гуннов, государства Уйсунов и Карлуков. Тюрки и Тюркский каганат. 
Каганаты Тюргешей и Карлуков, государство Огузов. Государства Караханидов, Кимаков, 
Кипчаков, Найманов и Кереитов. Выход на историческую арену империи Чингис-хана. 
Государство Могулистан, ханство Абулхаира и Ногайская орда.   
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: Ювеналды құқығ /Ювенальное право  

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

История государства и  права зарубежных стран 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: 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 / Теория государства и права. 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Пенетециарлық қауыпсіздік / Пенетициарная безопасность 

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:  Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституциялық құқығы, 
Мемлекет және құқық тарихы /  Теория государства и права, Конституционное право РК, История 
государства и права. 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Азаматтық іс жүргізу құқығы, Қылмыстық іс жүргізу құқығы 
/ Гражданское процессуальное право РК, Уголовно- процессуальное право РК 

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, ҚР құқық қорғау 
органдары.//Гражданское право РК, Уголовное право РК, Правоохранительные органы РК. 

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

5 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:  Жеке адамға қарсы құқық бұзушылықтар / 

Уголовные правонарушения против личности 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Жеке адамның өмірі мен 
денсаулығына қарсы, жеке адамның ар-намысы мен қадір-қасиетіне қарсы, жеке адамның 
жыныстық қолсұғылмаушылығы мен жыныстық бостандығына қарсы, адамның және азаматтың 

конституциялық құқықтары мен бостандықтарына қарсы, сондай-ақ отбасы мен кәмелетке 
толмағандарға қарсы қылмыстарды сипаттайтын мәселелерді жүйелі түрде білуді қалыптастыру./ 
Формирование систематизированных знаний вопросов, характеризующих преступления против 



жизни и здоровья, против свободы чести и достоинства личности, против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, а также против семьи и несовершеннолетних. 
Білуі тиіс / Знать: жеке адамға қарсы қылмыстарды саралау ерекшеліктерін, жеке адамға қарсы 
қылмыстарды саралау кезінде қолданылатын нормативтік актілер және сот практикасын, 
мемлекеттің қылмыстық саясат саласындағы қызметінің негізгі бағыттарын, ҚР Қылмыстық 
кодексінің құрылымын, құрылу және пайдалану ережелерін, ҚР Қылмыстық кодексінде еркін 
бағдарлануын. / Особенности квалификации преступлений против личности с учетом конструкции 
состава, нормативные акты и судебную практику используемые при квалификации преступлений 
против личности, основные направления деятельности государства в сфере уголовной политики, 

структуру, правила построения и пользования Уголовного Кодекса РК, содержание, структуру 
уголовно-правовых норм и их применение, свободно ориентироваться в Уголовном Кодексе РК. 
Біліктілігі болуы тиіс/ Уметь: тұлғаға қарсы қылмыстардың біліктілігін теориялық тұрғыдан 
негіздеу; біліктілік процесінде құқықтық ұғымдар мен категорияларды дұрыс, сауатты пайдалану; 
қылмыстық-құқықтық қатынастар саласындағы заңдық мәселелерді талдау және шешу; шындық 
фактілеріне дұрыс қылмыстық-құқықтық баға беру, қылмыстарды саралау; қылмыс жасаудың 
құқықтық салдарын дұрыс және орынды таңдау дағдысының болуы; біліктілік кезінде сот 
практикасын және өзге де нормативтік көздерді пайдалану;/ теоретически обосновать 

квалификацию преступлений против личности; правильно, грамотно оперировать юридическими 
понятиями и категориями в процессе квалификации; анализировать и решать юридические 
проблемы в сфере уголовноправовых отношений; давать правильную уголовно-правовую оценку 
фактам действительности, квалифицировать преступления; иметь навыки правильного и 
целесообразного выбора правовых последствий совершения преступления; использовать при 
квалификации судебную практику и иные нормативные источники;                                   
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу заңнамаларымен 
және өзге де саланың нормативтік-құқықтық актілерімен жұмыс істеу дағдылары, дағдылары: 
қылмыстық-құқықтық нормалар мен қылмыстық-құқықтық қатынастарды талдау, құқықтық 

проблемалар мен коллизияларды шешу, қылмыстық құқық нормаларын іске асыру; әр түрлі 
қылмыстарды саралау және саралау әдістемесі; құқықтық практикада оның нормаларын дұрыс 
түсіну және қолдану, құқық қорғау органдарының қызметінде заңдылықты сақтау үшін қажетті 
алғышарттар жасау үшін әлеуметтік мақсат пен қылмыстық құқықтың негізгі мазмұны туралы 
жүйелі түсінік/работы с уголовным, уголовнопроцессуальным законодательством и нормативно-
правовыми актами иной отраслевой принадлежности, навыками: анализа уголовно-правовых норм 
и уголовно-правовых отношений, разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм 
уголовного права; методикой квалификации и разграничения различных видов преступлений; 

системным представлением о социальном назначении и основном содержании уголовного права с 
тем, чтобы создать необходимые предпосылки для правильного понимания и применения его норм 
в юридической практике, соблюдения законности в деятельности правоохранительных органов. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: жеке адамға қарсы қылмыстар туралы қылмыстық 
заңнама нормаларын қолдануда./ в применении норм уголовного законодательства о 
преступлениях против личности.  

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Адамның негізгі игілігі ретінде 
жеке адамды, өмір мен денсаулықты қылмыстық-құқықтық қорғаудың халықаралық-құқықтық 
және конституциялық негіздері. Шетелдік қылмыстық заңнама бойынша жеке тұлғаны қорғау. 
Өмірге қарсы қылмыстар. Адам өміріне қол сұғушылық үшін жауапкершілік пен жаза. Адамның 
бостандығына, ар-намысы мен қадір-қасиетіне қарсы қылмыстар. / Международно-правовые и 
конституционные основы уголовно-правовой охраны личности, жизни и здоровья как основных 
благ человека. Охрана личности по зарубежному уголовному законодательству. Преступления 
против жизни. Ответственность и наказание за посягательства на жизнь человека. Преступления 

против свободы, чести и достоинства личности.   
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Жеке адамға қарсы құқық бұзушылықтар пәні құқық 
саласының институционалдық сипаттамасына емес, белгілі бір құқық қолдану міндеттерін шешуді 
қамтамасыз ететін құқықтық дағдылар жүйесін қалыптастыруға бағытталған арнайы кәсіби пәндер 
циклінің элементін құрайды. Осы себепті "Жеке тұлғаға қарсы қылмыс" пәнін оқитын студенттерді 
даярлау мақсатты, аспаптық сипатқа ие және қылмыстық заңды адвокаттық қызметте қолдануға 
қажетті білім, Дағдылар мен дағдыларды дамытады./Дисциплина образует элемент цикла 
специальных профессиональных дисциплин, ориентированных не на институциональную 

характеристику отрасли права, а на формирование системы правовых навыков, обеспечивающих 
решение определенных правоприменительных задач. По этой причине подготовка студентов, 
изучающих дисциплину «Уголовные правонарушения против личности» носит целевой, 
инструментальный характер и развивает знания, навыки и умения, необходимые для применения 
уголовного закона в адвокатской деятельности.  
Пререквизиттер /Пререквизиты:  Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституциялық құқығы, 
Мемлекет және құқық тарихы, ҚР Қылмыстық құқығы (жалпы және ерекше бөлімдер)/Теория 
государства и права, Конституционное право РК, История государства и права, Уголовное право 

РК (общая и особенная части). 
Постреквизиттер / Постреквизиты: ҚР Қылмыстық-атқару құқығы, Криминология / Уголовно-
исполнительное право РК, Криминология  

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Меншікке қарсы қылмыстық құқық 



бұзушылықтар / Уголовные правонарушения против собственности 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Студентте меншікке қарсы 

қылмыстар үшін жауапкершілік туралы қылмыстық заңнаманың қоғам өміріндегі орны мен рөлі, 
жеке адамның құқықтары мен бостандықтарын, қоғамның қауіпсіздігі мен мемлекеттің қорғалуын 
жан-жақты қамтамасыз ету қажеттілігі, заңдылық пен әділеттілік принциптерін қатаң сақтау 
міндеттілігі туралы құқықтық ойлау мен ғылыми дүниетанымға негізделген белсенді азаматтық 
ұстанымды қалыптастыру. / Формирование у студента активной гражданской позиции основанной 
на юридическом мышлении и научном мировоззрении о месте и роли уголовного законодательства 
об ответственности за преступления против собственности, в жизни общества, необходимости 
всестороннего обеспечения прав и свобод личности, безопасности общества и защищенности 

государства, обязательность строгого соблюдения принципов законности и справедливости.  
Білуі тиіс/Знать: - ҚР Конституциясы және меншікті қорғау туралы басқа да нормативтік 
актілерін; - меншікке қарсы қылмыстар ұғымы, түрлері және олардың жіктелуі, қылмыстық-
құқықтық және криминологиялық сипаттамасын; - Меншікке қарсы қылмыстардың меншікке 
қарсы өзге қылмыстардан айырмашылығын./ - Конституцию РК и другие нормативные акты о 
защите собственности ; - Понятие, виды преступлений против собственности и их классификация, 
уголовно-правовую и криминологическую характеристику; - Отличие преступлений против 
собственности от иных преступлений против собственности; 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: - Меншікке қарсы қылмыстарды аралас әрекеттерден ажырату; - 
қылмыстық заңның талаптарын толық көлемде ескере отырып, осы қылмыстар үшін қылмыстық 
жауапкершілікті немесе жазаланушылықты болдырмайтын жағдайлардың болуын немесе 
болмауын дұрыс анықтау; / - Отграничивать преступления против собственности от смежных 
деяний; - Правильно установить наличие или отсутствие обстоятельств, исключающих уголовную 
ответственность, либо наказуемость за данные преступления, учитывая в полном объеме 
требования уголовного закона; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: - меншікке қарсы қылмыстардың нақты 
құрамдарының белгілерін құқықтық талдау дағдылары; - ғылыми және практикалық 

материалдармен жұмыс істеу, талдау және қарар салаларында білім алу дағдылары. / -навыками 
юридического анализа признаков конкретных составов преступлений против собственности; -
навыками работы с научным и практическим материалом, получением знаний в аналитической и 
резолютивной сферах. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: Құқықтық терминологияны білу. / Знать 
юридическую терминологию. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Меншікке қарсы қылмыстар 
үшін жауапкершілік туралы қылмыстық заңнаманы реформалау мәселесі. Меншікке қарсы 

қылмыстар үшін жауапкершілік туралы қылмыстық заңның пайда болу және даму тарихы. 
Меншікке қарсы қылмыстардың жалпы сипаттамасы. Ұрлық болып табылатын мүлікке қарсы 
зорлық-зомбылықсыз қылмыстар. Ұрлық болып табылмайтын меншікке қарсы зорлық-
зомбылықсыз қылмыстар. Меншікке қарсы зорлық-зомбылық. / Проблема реформирования 
уголовного законодательства об ответственности за преступления против собственности. История 
возникновения и развития уголовного законодательства об ответственности за преступления 
против собственности. Общая характеристика преступлений против собственности. 
Ненасильственные преступления против собственности, являющиеся хищениями. 

Ненасильственные преступления против собственности, не являющиеся хищениями. 
Насильственные преступления против собственности. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Пәнді меңгеру студенттердің бойында тұрақты білім 
мен шешім қабылдау дағдыларын және ҚР заңнамасына сәйкес заң іс-әрекетін жасау дағдыларын 
қалыптастыруға, фактілерді, оқиғалар мен мән-жайларды заңды түрде дұрыс саралауға, 
нормативтік құқықтық актілерді білікті түрде қолдануға, құқық қолдану және құқық қорғау 
практикасын, ғылыми ақпаратты, мүліктік қылмыстар туралы отандық және шетелдік тәжірибені 
талдауға бағытталған. / Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

устойчивых знаний и навыков принятия решений и совершения юридических действия в точном 
соответствии с законодательство РК, юридически правильно квалифицировать факты, события и 
обстоятельства, квалифицированно применять нормативные правовые акты, анализировать 
правоприменительную и правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и 
зарубежный опыт об имущественных преступлениях. 
Пререквизиттер /Пререквизиты:  Азаматтық құқық, Қылмыстық құқық // Гражданское право 
РК, Уголовное право РК 
Постреквизиттер / Постреквизиты Азаматтық іс жүргізу, Қылмыстық атқару құқығы / 
гражданское процессуальное право РК, Уголовно-исполнительное право 

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

исполнительное право РК 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Қылмыстық-атқару саясатының 
қазіргі кезеңдегі негізгі ережелері мен даму үрдістерін студенттердің игеруі; студенттердің 
қылмыстық жазаны орындау қағидаттары туралы жалпы түсінік алуы; сотталғандардың құқықтық 
жағдайы, тәртібі, тәрбие жұмысы және сотталғандардың еңбегі туралы түзетудің негізгі құралы 
ретінде білім алу; / Усвоение студентами основных положений и тенденций развития в 

современный период уголовно-исполнительной политики; получение студентами общего 
представления о принципах исполнения уголовного наказания; получение знаний о правовом 
положении осуждённых, режиме, воспитательной работе и труде осуждённых как основных 



средств исправления; 
Білуі тиіс/Знать: Қазіргі кезеңдегі қылмыстық-атқару саясатының даму үрдістерін; жазалардың 

әртүрлі түрлеріне сотталғандардың құқықтық жағдайының ерекшеліктерін; сотталғанды қоғамнан 
оқшаулаумен байланысты, сондай-ақ онсыз да жазалардың орындалуын құқықтық реттеу тетігін; / 
Тенденции развития уголовно-исполнительной политики в современный период; особенности 
правового положения осуждённых к различным видам наказаний; механизм правового 
регулирования исполнения наказаний как связанных с изоляцией осуждённого от общества, так и 
без таковой; 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: Құқықтық ұғымдармен және санаттармен жұмыс істеу; - 
қылмыстық-атқару нормаларын талдау, түсіндіру және дұрыс қолдану; / Оперировать 

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

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

цели и место Уголовно-исполнительного права в системе отраслей казахстанского права. 
Уголовно-исполнительное законодательство РК. Исполнение наказания и применение 
исправительного воздействия.  Правовое положение лиц, отбывающих уголовное наказание. 
Система учреждений и органов государства, исполняющих уголовное наказание и контроль за их 
деятельностью.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:  Бұл курс студенттердің қылмыстық жазалардың 
барлық түрлерінің орындалу саласындағы теоретикалық және әдістемелік проблемаларды 
зерттеуді, студенттерге сотталғандарды ұстауда ізгілік және адамгершілік сезімдерді 

қалыптастыруды көздейді. Бағдарламаның жалпы бөлімінде жазалардың орындауының теориялық 
мәселелері зерттеледі. Ерекше бөлімде қылмыстық жазалардың нақты түрлерінің атқарылу тәртібі 
мен жағдайы қарастырылады./Этот курс направлен на изучение теоретических и методологических 
вопросов в области применения студентами всех видов уголовных наказаний, а также воспитание 
чувства гуманности и морали у задержанных осужденных. Общая часть программы рассматривает 
теоретические вопросы исполнения наказаний. В специальном разделе рассматриваются порядок и 
статус отдельных видов уголовных наказаний. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР Қылмыстық құқық (жалпы және ерекше бөлім) / Уголовное 

право РК (общая и особенная части) 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Жедел іздестіру қызметі, Криминология / Оперативно-
розыскная деятельность, Криминология 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Пенитециарлық қауіпсіздік/ Пенитециарная 

безопасность 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Студенттерді біздің елімізде 
пенитенциарлық жүйенің қалыптасуы мен дамуының негіздерін, сондай-ақ қылмыстық жазаны 
орындау мәселелерін, оларды орындайтын органдар мен мекемелердің қызметін, жазасын өтеп 

жатқан адамдардың құқықтық жағдайының ерекшелігін реттейтін нормативтік құқықтық 
актілермен таныстыруды көздейді. / Ознакомление студентов с нормативными правовыми актами, 
регулирующими основы становления и развития пенитенциарной системы в нашей стране, а также 
проблемы исполнения уголовного наказания, деятельности органов и учреждений их 
исполняющих, специфики правового положения лиц, отбывающих наказание.  
Білуі тиіс/Знать: Қылмыстық-атқару құқығын дамытудағы негізгі кезеңдерін, негізгі ғылыми 
мектептер мен олардың өкілдерін, қылмыстық-атқару жүйесін дамытудың тұжырымдамалық 
ережелерін, халықаралық құқықтық актілердің ҚР Қылмыстық-атқару саясатын дамытуға әсерін; / 

Основные этапы в развитии уголовно-исполнительного права, основные научные школы и их 
представителей, концептуальные положения развития уголовно-исполнительной системы, влияние 
международных правовых актов на развитие уголовно-исполнительной политики в РК; 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: Қойылған сұрақтарға жауаптарды тез және нақты тұжырымдау; 
қажет болған жағдайда пікірталастарға қатысу және өз көзқарасыңызды қорғау; қойылған 
міндеттерді шешу кезінде ең тиімді нұсқаны таңдай білу және өз таңдауыңызды негіздеу; / Быстро 
и четко формулировать ответы на поставленные вопросы; при необходимости вступать в дискуссии 
и отстаивать свою точку зрения; уметь выбрать наиболее эффективный вариант при решении 

поставленных задач и обосновать свой выбор; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: Қылмыстық-атқару құқығы мәселелерін қараудағы 
аналитикалық және практикалық дағдылар, субъектілердің барлық деңгейлеріндегі өзара 



қатынастар туралы жүйелі түсінік. / Аналитическими и практическими навыками в рассмотрении 
вопросов уголовно-исполнительного права, системном представлении о взаимосвязях всех уровней 

субъектов. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: Қабілеті мен дайындығын көрсетуі керек: алған 
білімдерін тәжірибеде қолдану. / Должен демонстрировать способность и готовность: использовать 
полученные знания на практике.  
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Пенитенциарлық жүйені және 
қылмыстық жазаларды орындау саласындағы қылмыстық және қылмыстық-атқару заңнамасын 
дамытудың қазіргі кезеңі. Қылмыстық жазаларды және қылмыстық-құқықтық сипаттағы өзге де 
шараларды орындау саласындағы халықаралық стандарттар. Түзеу мекемелерінің түрлері. Әр түрлі 

түзеу мекемелері қызметінің ұйымдық-құқықтық негіздері. Түзеу мекемелерінің қызметіне сот 
бақылауы. Пенитенциарлық жүйенің өзге құрылымдық бөлімшелерінің қызметіне сот бақылауы. / 
Современный этап развития пенитенциарной системы и уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства в сфере исполнения уголовных наказаний. Международные стандарты с области 
исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера. Виды 
исправительных учреждений. Организационно-правовые основы деятельности различных видов 
исправительных учреждений. Судебный контроль за деятельностью исправительных учреждений. 
Судебный контроль за деятельностью иных структурных подразделений пенитенциарной системы. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:  Пәнді зерделеу барысында мынадай мән-жайлардан 
туындаған пенитенциарлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету проблемалары қаралады: саяси тарап; 
құқықтық тарап; сотталғандар арасында әртүрлі зорлық-зомбылық әрекеттерінің таралуы; 
Қазақстан Республикасында жазаны орындау жүйесін жеткіліксіз жетілдіру; пенитенциарлық 
қылмыстың деңгейі мен серпіні; жазаны ұйымдастыру және орындау сапасының көрсеткіштері; 
сотталған адамдарды жазаны орындау кезінде мамандандыруды барынша қамтамасыз ету түрлі 
қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін. / В ходе изучения дисциплины рассматриваются проблемы 
обеспечения пенитенциарной безопасности, вызванные следующими обстоятельствами: 
политическая сторона; правовая сторона; распространенность в среде осужденных различного рода 

насильственных действий; недостаточное совершенство системы исполнения наказания в 
Республике Казахстан; уровень и динамика пенитенциарной преступности; показатели качества 
организации и исполнения наказания; максимальное обеспечение специализации при исполнении 
наказания лиц, осужденных за различные уголовные правонарушения. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР Қылмыстық құқық (жалпы және ерекше бөлім) / Уголовное 
право РК (общая и особенная части) 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Астыртын жұмыстың тактикалық-психологиялық 
ерекшеліктері, Қылмыстарды саралау негіздері / Тактико-психологические особенности 

конфиденциальной работы, Основы квалификаций преступлений 

7 ТК/КВ 6 Пәннің аталуы/Наименование дисциплины: Қоғамдық қауіпсіздік және қоғамдық тәртіпке 

қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар/Уголовные правонарушения против общественной 

безопасности и общественного порядка 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Қоғамдық қауіпсіздікке қарсы 
қылмыстар туралы қылмыстық құқықтың өзекті теориялық ережелерін зерттеу, көрсетілген 
қоғамдық қауіпті әрекеттерді саралау дағдыларын меңгеру, қылмыстық-құқықтық қатынастар 

саласында ғылыми дүниетанымды қалыптастыру болып табылады. / Исследование актуальных 
теоретических положений уголовного права о преступлениях против общественной безопасности, 
овладение навыками квалификации указанных общественно-опасных деяний, формирование 
научного мировоззрения в области уголовно-правовых отношений. 
Білуі тиіс/Знать: қоғамдық қауіпсіздікке қарсы қылмыстар түсінігі және әлеуметтік-құқықтық 
сипатын; қоғамдық қауіпсіздікке қарсы қылмыстар үшін жауапкершілікті регламенттеуді 
дамытудың негізгі кезеңдерін; халықаралық құқықтағы қоғамдық қауіпсіздікті қылмыстық-
құқықтық қорғауды реттеуін;  қоғамдық қауіпсіздікке қарсы қылмыстардың түрлері және олардың 
біліктілік ерекшеліктерін. / понятие и социально-правовую природу преступлений против 

общественной безопасности; основные этапы развития регламентации ответственности за 
преступления против общественной безопасности; регулирование уголовно-правовой охраны 
общественной безопасности в международном праве; виды преступлений против общественной 
безопасности и особенности их квалификации.  
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: құқықтық ақпаратты іздеу және өңдеу, заңды құжаттарды ресімдеу 
және ақпаратқа статистикалық талдау жүргізу үшін қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды 
қолдану; қолданыстағы қылмыстық заңнамада еркін бағдарлану; / применять современные 
информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, оформления 

юридических документов и проведения статистического анализа информации; свободно 
ориентироваться в действующем уголовном законодательстве;  
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: қылмыстық құқық саласындағы нормативтік 
құқықтық актілермен және сот практикасының материалдарымен жұмыс істеу, кәсіби қызметтің 
тиісті салаларында құқықтық нормаларды іске асыру үшін маңызы бар ақпаратты жинау және 
өңдеу дағдылары; /  навыками работы с нормативными правовыми актами и материалами судебной 
практики в области уголовного права, сбора и обработки информации, имеющей значение для 
реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;  

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Қылмыстық құқықтың құқықтық терминологиясын 
меңгеру. / Владеть юридической терминологией уголовного права. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Қоғамдық қауіпсіздікке қарсы 



қылмыстардың түсінігі, жалпы сипаттамасы және жіктелуі. Қоғамдық қауіпсіздікке қарсы 
қылмыстар ұғымы. Қоғамдық қауіпсіздік әлеуметтік құндылық және қылмыстық-құқықтық қорғау 

объектісі ретінде. Қоғамдық қауіпсіздікке қарсы қылмыстар туралы нормалардың заңнамалық 
құрылымының ерекшеліктері. Қоғамдық қауіпсіздікке қарсы қылмыстағы объект пен объективті 
тараптың өзара байланысының сипаты. Қоғамдық қауіпсіздікті бұзу механизмі. Қоғамдық 
қауіпсіздікке қарсы қылмыстарды басқа қылмыс топтарынан ажырату негіздері. Қоғамдық 
қауіпсіздікке қарсы қылмыстардың түрлері және оларды жіктеу өлшемдері. / Понятие, общая 
характеристика и классификация преступлений против общественной безопасности. Понятие 
преступлений против общественной безопасности. Общественная безопасность как социальная 
ценность и объект уголовно-правовой охраны. Особенности законодательной конструкции норм о 

преступлениях против общественной безопасности. Характер взаимосвязи объекта и объективной 
стороны в преступлении против общественной безопасности. Механизм нарушения общественной 
безопасности. Основы отграничения преступлений против общественной безопасности от иных 
групп преступлений. Виды преступлений против общественной безопасности и критерии их 
классификации. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: "Қоғамдық қауіпсіздік және қоғамдық тәртіпке қарсы 
қылмыстық құқық бұзушылықтар" пәнінің негізгі міндеті студенттердің қосымша қылмыстық-
құқықтық, ал қажет болған жағдайда криминологиялық, қылмыстар туралы білімді игеруі, олардың 

өзара байланысын, жалпы белгілері мен ерекшеліктерін терең зерттеу, студенттердің осы 
қылмыстық – құқықтық нормаларды дұрыс түсіндіру және қолдану, дағдыларын игеруі болып 
табылады. / Основной задачей дисциплины "Уголовные правонарушения против общественной 
безопасности и общественного порядка" являются овладение студентами дополнительными 
уголовно-правовыми, а в необходимых случаях – и криминологическими, знаниями о 
преступлениях, углубленное изучение их взаимосвязи между собой, общих черт и особенностей, 
приобретение студентами навыков и умений правильно толковать и применять данные уголовно-
правовые нормы. 
Пререквизиты/Пререквизиттер: ҚР Қылмыстық құқық (жалпы және ерекше бөлім) / Уголовное 

право РК (общая и особенная части) 
Постреквизиты/Постреквизиттер: Жедел іздестіру қызметі, Криминология / Оперативно-
розыскная деятельность, Криминология 

Пәннің аталуы/Наименование дисциплины: Экономикалық қызмет саласындағы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар / Уголовные правонарушения в сфере экономической 

деятельности 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Студенттерде экономикалық 

қылмыс туралы түсінік қалыптастыру, қылмыстың пайда болу себептері мен бар-жоғын, оны 
зерттеу және алдын-алу әдістерін негіздеу. / Формирование у студентов представления об 
экономической преступности как обоснование причин возникновения и существование 
преступности, методов ее изучения и предупреждения. 
Білуі тиіс/Знать: Қазақстан Республикасындағы экономикалық қызметті реттейтін негізгі 
заңнаманы; экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың негізгі құрамдас бөліктерін; заңды 
кәсіпкерлік қызметке кедергі жасау, заңсыз банктік қызметін, салық төлеуден жалтаруын; 
экономикалық қылмыстың криминологиялық параметрлерін, оның жай-күйін, құрылымын, 

динамикасын, даму заңдылықтарын, қоғам дамуының әр-түрлі кезеңдеріндегі ерекшеліктерін; / 
Основное законодательство, регулирующее экономическую деятельность в Республике Казахстан; 
основные составляющие преступлений в сфере экономической деятельности; воспрепятствование 
законной предпринимательской деятельности, незаконная банковская деятельность, уклонение от 
уплаты налогов; криминологические параметры экономической преступности, ее состояние, 
структура, динамика, закономерности развития, особенности на различных этапах развития 
общества. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Қажетті категориялық аппаратпен жұмыс істеу, криминология және 
экономикалық қызметті басқару саласындағы ғылыми терминдер мен ұғымдарды түсіну; сыбайлас 

жемқорлық мінез-құлқына себеп болатын факторларды анықтау. /  Оперировать необходимым 
категориальным аппаратом, разбираться и понимать научные термины и понятия в области 
криминологии и управления экономической деятельностью; выявлять факторы, обусловливающие 
коррупционное поведение. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:  Кәсіптің әлеуметтік маңыздылығын, заңгер этикасын 
түсінуге негізделген мінез-құлық моделі; экономика саласындағы қылмыстарға қарсы іс-қимыл 
саласында көпшілік алдында сөйлеу, дәлелдеу, пікірталас жүргізу және полемика дағдылары; 
Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу 

дағдылары; /  Моделью поведения, основанной на осознании социальной значимости профессии, 
этике юриста; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики в области 
противодействия преступлениям в сфере экономики; навыками предупреждения, выявления, 
пресечения, раскрытия преступлений в сфере экономической деятельности; 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Құқықтық терминологияны білу./ Знать 

юридическую терминологию.  

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:  Экономика саласындағы 
қылмыстар түсінігі, жүйесі және түрлері. Кәсіпкерлік қызмет саласындағы қылмыстар. Қылмыстық 
жолмен алынған ақша қаражатын немесе өзге де мүлікті заңдастыру (жылыстату) саласындағы 
қылмыстар. Несиелік қатынастар саласындағы қылмыстар. Жосықсыз бәсекелестік саласындағы 

қылмыстар. Ақша қаражаттарының, ақша құралдарының және төлем құжаттарының айналымы 



саласындағы қылмыстар. Сыртқы экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар. Аса құнды 
заттар мен материалдардың айналысы саласындағы қылмыстар. Дәрменсіздік (банкроттық) 

саласындағы қылмыстар. Салық және өзге де міндетті төлемдерді төлеуден жалтару саласындағы 
қылмыстар. Экономикалық қылмыстарды саралау ережелері. Криминологиялық параметрлер және 
экономикалық қылмыстың алдын алу шаралары. / Понятие, система и виды преступлений в сфере 
экономики. Преступления в сфере предпринимательской деятельности. Преступления в сфере 
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным 
путем. Преступления в сфере кредитных отношений. Преступления в сфере недобросовестной 
конкуренции. Преступления в сфере обращения денежных средств, денежных инструментов и 
платежных документов. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности. Преступления 

в сфере обращения особо ценных предметов и материалов. Преступления в сфере 
несостоятельности (банкротства). Преступления в сфере уклонения от уплаты налогов и иных 
обязательных платежей. Правила квалификации экономических преступлений. Криминологические 
параметры и меры предупреждения экономической преступности. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: "Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық 
құқық бұзушылықтар" пәні экономикалық қылмыстардың қылмыстық-құқықтық сипаттамасының 
негізгі мәселелерін зерделеуге бағытталған. Курстың мақсаты студенттерге осы мәселелерді 
реттейтін құқықтық нормаларды қолдану мәні, мазмұны және практикасы туралы білім 

жиынтығын қалыптастыру, заңгер ретінде жұмыс істеу кезінде қызметтік міндеттерді кәсіби 
орындау үшін қажетті дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Курс экономикалық 
қылмыстардың жекелеген түрлерінің қылмыстық-құқықтық сипаттамасы мәселелерін және тергеу 
әдістемесін зерттеуге бағытталған теориялық блокты да, практикалық жағдайларды шешуге 
бағытталған практикалық блокты да қамтиды. / Дисциплина «Уголовные правонарушения в сфере 
экономической деятельности» направлена на изучение основных вопросов уголовно-правовой 
характеристики экономических преступлений. Целевое назначение курса состоит в формировании 
у студентов комплекса знаний о смысле, содержании и практике применения правовых норм, 
регулирующих указанные вопросы, привитии умений и навыков, необходимых для 

профессионального выполнения служебных задач при работе юристом. Курс включает в себя как 
теоретический блок, направленный на изучение вопросов уголовно-правовой характеристики 
отдельных видов экономических преступлений и методики расследования, так и практический, 
направленный на решение практических кейсов. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР Қылмыстық құқық (жалпы және ерекше бөлім)/ Уголовное 
право РК (общая и особенная части) 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Астыртын жұмыстың тактикалық-психологиялық 
ерекшеліктері, Қылмыстарды саралау негіздері / Тактико-психологические особенности 

конфиденциальной работы, Основы квалификаций преступлений. 

8 ТК/КВ 6 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару 

мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтар / 

Коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной 

службы и государственного управления  
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Студенттердің сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында қажетті білім алуы, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті 

қалыптастыру, сыбайлас жемқорлық мінез-құлық фактілерін анықтау білігін қалыптастыру, 
қоғамда сыбайлас жемқорлықтың жолын кесу дағдыларын алу. / Приобретение студентами 
необходимых знаний в области противодействия коррупции, формирование нетерпимого 
отношения к коррупции, умений выявлять факты коррупционного поведения, получение навыков 
пресечения коррупции в обществе. 
Білуі тиіс/Знать:  Сыбайлас жемқорлық бағытындағы қылмыстардың негізгі санаттарын; сыбайлас 
жемқорлықтың табиғатын және оның негізгі сипаттамаларын ашатын негізгі теорияларын; 
сыбайлас жемқорлық қызметінің түсінігі, түрлері мен мазмұны; сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрестің тарихи аспектілерін. / Основные категории преступлений коррупционной направленности; 

основные теории, раскрывающие природу коррупции и ее основные характеристики; понятие, виды 
и содержание коррупционной деятельности; исторические аспекты борьбы с коррупцией.  
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: Адвокаттың этикасын негізге ала отырып, сыбайлас жемқорлық 
қылмыспен және оған ықпал ету шараларымен байланысты құбылыстар мен процестерді бағалау; 
сыбайлас жемқорлық қылмыстың жай-күйі, құрылымы, динамикасы мен аумақтық таралуы, оның 
елдегі және шетелдегі көріністері, сыбайлас жемқорлық қылмыс жасайтын адамдардың 
ерекшеліктері, сыбайлас жемқорлық қылмыстың себептері мен жағдайлары туралы сауатты 
талқылау; сыбайлас жемқорлық қылмыс және онымен байланысты құбылыстар туралы әртүрлі 

ақпаратты іздеуді, өңдеуді және талдауды ұйымдастыру және жүзеге асыру. / Основываясь на этике 
юриста оценивать явления и процессы, связанные с коррупционной преступностью и мерами 
воздействия на нее; компетентно рассуждать о состоянии, структуре, динамике и территориальной 
распространенности коррупционной преступности, ее проявлениях в стране и за рубежом, 
особенностях лиц, совершающих коррупционные преступления, причинах и условиях 
коррупционной преступности; организовывать и осуществлять научные исследования, 
осуществлять поиск, обработку и анализ разнообразной информации о коррупционной 
преступности и связанных с нею явлениях. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: сыбайлас жемқорлық қылмыстарына ғылыми-зерттеу 
эмпирикалық және теориялық зерттеулер әзірлеу; сыбайлас жемқорлық қылмысының негізгі үрдістерін, 
оның дамуын айқындайтын факторларды ғылыми болжау дағдылары; / разработки научно-



исследовательских эмпирических и теоретических исследований коррупционных преступлений; 
навыками научного прогнозирования основных тенденций коррупционной преступности, 

факторов, определяющих ее развитие;  
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: сыбайлас жемқорлық қылмысын өлшеудің және 
оның басқа құбылыстар мен процестермен өзара байланысын орнатудың теориялық әдістері мен 
әдістемелік тәсілдерін әзірлеу; / теоретическими методами и методическими приемами измерения 
коррупционной преступности и установления взаимосвязей ее с другими явлениями и процессами; 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Сыбайлас жемқорлық 
қылмыстарының түсінігі, белгілері және жіктелуі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың 
құқықтық негіздері. Лауазымдық қылмыстардың негізгі түрлері. Лауазымдық қылмыстардың 

арнайы түрлері. Коммерциялық және басқа ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстар. 
Өзге де сыбайлас жемқорлық қылмыстар. Сыбайлас жемқорлық қылмысының жағдайы, құрылымы 
және динамикасы. Жемқор және оның құрбаны. Сыбайлас жемқорлық қылмыстарының себептері 
мен жағдайлары. Сыбайлас жемқорлық қылмыстардың алдын алу шаралары. / Понятие, признаки и 
классификация коррупционных преступлений. Правовые основы противодействия коррупции. 
Основные виды должностных преступлений. Специальные виды должностных преступлений. 
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Иные 
коррупционные преступления. Состояние, структура и динамика коррупционной преступности. 

Личность коррупционера и его жертвы. Причины и условия коррупционных преступлений. Меры 
предупреждения коррупционных преступлений. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: "Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару 
мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтар" оқу пәні 
студенттерде Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлық проблемасының мазмұны, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың теориялық және практикалық тәсілдері, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл стратегиясын әзірлеу тәсілдері мен әдістері және оны қолдану 
жолдары туралы түсінік, білім қалыптастыруға бағытталған. / Учебная дисциплина 
«Коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы и 

государственного управления» нацелена на формирование у студентов представлений, знаний о 
содержании проблемы коррупции в Республике Казахстан, теоретических и практических подходах 
к противодействию коррупции, способах и методах разработки стратегии противодействия 
коррупции и путях ее применения. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР Қылмыстық құқық (жалпы және ерекше бөлім) / Уголовное 
право РК (общая и особенная части) 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Астыртын жұмыстың тактикалық-психологиялық 
ерекшеліктері, Қылмыстарды саралау негіздері / Тактико-психологические особенности 

конфиденциальной работы, Основы квалификаций преступлений. 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Қылмыстық құқық бұзушылық қарсы, 

конституциялық құрылыс негіздері мен мемлекет қауіпсіздігіне / Уголовные 

правонарушения против основ конституционного строя и безопасности государства 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Қылмыстық-құқықтық нормаларды 
қолданудың тұрақты дағдылары мен іскерлігін дағдыландыру; студенттердің қылмыстық құқық 
туралы терең және жүйелі білімдерін меңгеруі, осы негізде ҚР Қылмыстық кодексінің мазмұнын 

және оның мемлекеттік билікке қарсы қылмыспен күрестегі нақты мүмкіндіктерін ашу; 
студенттерді нормаларды қолданудың тұрақты дағдылары мен біліктерін қалыптастыру болып 
табылады; / Привитие устойчивых навыков и умений применения уголовно-правовых норм; 
овладение студентами глубокими и системными знаниями уголовного права, раскрытие на этой 
основе содержания Уголовного кодекса РК и и его реальных возможностей в борьбе с 
преступностью против государственной власти; формирование у студентов с помощью различных 
форм активного обучения устойчивых навыков и умений применения норм в практической 
деятельности; 
Білуі тиіс/Знать: мемлекеттік билікке қарсы қылмыстарды саралаудың теориялық негіздері мен 

криминологиялық ерекшеліктерін; мемлекеттік билікке қарсы қылмысқа криминологиялық әсер 
ету мүмкіндіктерін; / теоретические основы и криминологические особенности квалификации 
преступлений против государственной власти; возможности криминологического воздействия на 
преступность против государственной власти; 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: Құқық қорғау қызметін заңдық қамтамасыз ету үшін алған арнайы 
білімдерін қолдануға; мемлекеттік билікке қарсы қылмыстарды саралау; мемлекеттік билікке қарсы 
қылмыстардың алдын алу; іскерлік қарым-қатынас құралы ретінде орыс және шет тілдерін еркін 
пайдалану. / Применять полученные специальные знания для юридического обеспечения 

правоохранительной деятельности; квалифицировать преступления против государственной 
власти; предупреждать преступления против государственной власти; свободно пользоваться 
русским и иностранным языками как средством делового общения. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: Нормативтік құқықтық актілердің жобаларына заң 
сараптамасын жүргізуге қатысу, оның ішінде оларда сыбайлас жемқорлық көріністері үшін жағдай 
жасауға ықпал ететін ережелерді анықтау мақсатында қатысу, білікті заң қорытындыларын және 
заң қызметінің нақты салаларында консультациялар беру қабілеті. / Способностью принимать 
участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 
сферах юридической деятельности. 



Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: Заңдылық пен құқықтық тәртіпті, жеке адамның, 
қоғамның, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі лауазымдық міндеттерді орындауға 

дайындық. / Готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Қылмыс. Лауазымдық қылмыстар: 
түсінігі, белгілері, түрлері. Мемлекеттің конституциялық құрылысының негіздері мен қауіпсіздігіне қарсы 
қылмыстар. Мемлекеттік билікке, Мемлекеттік қызмет мүдделеріне және жергілікті өзін-өзі басқарудағы 
қызметке қарсы қылмыстар. / Преступления. Должностные преступления: понятие, признаки, виды. 
Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Преступления 
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Пәнді зерделеу міндеттері заңдылық пен құқықтық 
тәртіпті, жеке адамның, қоғамның, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша лауазымдық 
міндеттерді орындауға әзірлікті қалыптастыру; мемлекеттік билікке қарсы қылмыстардың 
біліктілік құрамдарын зерделеу; мемлекеттік билікке қарсы қылмыстарды анықтауға, жолын 
кесуге, ашуға және тергеп-тексеруге үйрету./ Задачами изучения дисциплины являются 
формирование готовности к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства; изучить квалификационные составы 

преступлений против государственной власти; научить выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления против государственной власти; 
Пререквизиты/Пререквизиттер: ҚР Қылмыстық құқық (жалпы және ерекше бөлім) / Уголовное 
право РК (общая и особенная части) 
Постреквизиты/Постреквизиттер: Жедел іздестіру қызметі, Криминология / Оперативно-
розыскная деятельность, Криминология 

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

розыскная деятельность 

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Студенттердің жалпы заңдық және 
бейіндік пәндерді, құқықтық және теориялық негіздерді, жедел-іздестіру қызметінің мазмұны мен 
принциптерін, оның мемлекеттің қылмыстық-құқықтық саясатының міндеттерін шешудегі рөлін, 
сондай-ақ адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сақтай отырып, қылмысқа қарсы 
күрестің жеке мәселелерін базалық білімдері негізінде меңгеруі. / Усвоение студентами на основе 
уже имеющихся базовых знаний общеюридических и профилирующих дисциплин, правовых и 
теоретических основ, содержания и принципов оперативно-розыскной деятельности, ее роли в 
решении задач уголовно-правовой политики государства, а также частных вопросов борьбы с 

преступностью при соблюдении прав и свобод человека и гражданина. 
Білуі тиіс/Знать: жедел-іздестіру қызметі ұғымын; жедел-іздестіру қызметі туралы ғылымның 
мазмұны; жедел-іздестіру қызметін құқықтық реттеу ұғымын, шектері мен деңгейлерін; жедел-
іздестіру, қылмыстық іс жүргізу, қылмыстық-атқару және қылмыстық-іздестіру қызметінің ара-
қатынасын;/ понятие оперативно-розыскной деятельности; содержание науки об оперативно-
розыскной деятельности; понятие, пределы и уровни правового регулирования оперативно-
розыскной деятельности; соотношение оперативно-розыскной, уголовно-процессуальной, 
уголовно-исполнительной и уголовно-розыскной деятельности; 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: ҚР "Жедел-іздестіру қызметі туралы" заңына, жедел-іздестіру 
қызметі саласындағы басқа да негізгі заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерге 
бағдарлану; ҚР Құқық қорғау органдарының жедел-іздестіру практикасында туындайтын 
мәселелер бойынша дұрыс шешімдер қабылдауға көмектесетін заңнамалық және өзге де 
материалдарды табу;/ ориентироваться в законе РК «Об оперативно-розыскной деятельности», 
других основных законодательных и иных нормативных правовых актах в области оперативно-
розыскной деятельности; находить законодательные и иные материалы, помогающие принимать 
правильные решения по вопросам, возникающим в оперативно-розыскной практике 
правоохранительных органов РК; 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: жедел-іздестіру қызметі саласында іс жүргізу-
маңызды құжаттарды жасаудың базалық дағдылары; жедел-іздестіру қызметі саласында 
туындайтын жағдайларды талдау және қолданыстағы заңнамаға сәйкес оларды шешу дағдылары. /  
базовыми навыками составления процессуально-значимых документов в сфере оперативно-
розыскной деятельности; навыками анализа ситуаций, возникающих в сфере оперативно-
розыскной деятельности и их разрешения в соответствии с действующим законодательством. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға 
сәйкес дұрыс қолдануды үйрету болып табылады./ в теоретических положениях в области   

законодательства РК; 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:  Жедел-іздестіру қызметі ұғымы. 
Жедел-іздестіру қызметінің міндеттері. Жедел-іздестіру қызметінің қағидаттары. Жедел-іздестіру 
қызметінің құқықтық негізі. Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдар. Жедел-іздестіру 
іс-шаралары. Жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу үшін негіздер мен жағдайлар. / Понятие 
оперативно-розыскной деятельности. Задачи оперативно-розыскной деятельности. Принципы 
оперативно-розыскной деятельности. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности. 
Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Оперативно-розыскные 

мероприятия. Основания и условия для проведения оперативно-розыскных мероприятий. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Пәннің міндеттері-жедел-іздестіру қызметінің мәнін, 
бастапқы түсініктерін, міндеттерін, қағидаттары мен құқықтық негізін зерделеу; кәсіби қызметте 



жедел-іздестіру заңнамасының нормаларын дұрыс түсіндіру және қолдану үшін қажетті 
практикалық дағдылар мен іскерліктерді қалыптастыру; жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру 

кезінде заңдылықты қамтамасыз етуге және адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын 
сақтауға терең құрмет қалыптастыру./ Задачи дисциплины - изучить сущность, исходные понятия, 
задачи, принципы и правовую основу оперативно-розыскной деятельности; сформировать 
практические навыки и умения, необходимые для правильного толкования и применения норм 
оперативно-розыскного законодательства в профессиональной деятельности; сформировать 
глубокое уважение к обеспечению законности и соблюдению прав и свобод человека и гражданина 
при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР Қылмыстық құқығы, ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы /  

Уголовное право РК,  Уголовно-процессуальное право РК. 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Сот сараптамасы, Прокурорлық қадағалау / Судебная 
экспертология, Прокурорский надзор 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Астыртын жұмыстың тактика-психологиялық 

ерекшіліктері/ Тактико-психологические особенности конфиденциальной работы  
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Студенттерге Қазақстан 
Республикасындағы астыртын жұмыстың негізгі ұғымдары мен бағыттары, жедел-іздестіру 
органдарының ұйымдастыру және қызметінің нормативтік базасы туралы бастапқы білім беру. / 

Дать студентам исходные знания о базовых понятиях и направлениях конфиденциальной работы в 
Республики Казахстан, нормативной базе организации и деятельности оперативно-розыскных 
органов.  
Білуі тиіс/Знать: Жедел-іздестіру қызметін реттейтін құпия емес нормативтік-құқықтық актілер, 
жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу, жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижелерін 
құпиясыздандыру және оларды тергеушіге және сотқа беру тәртібі; жедел-іздестіру қызметін 
психологиялық қамтамасыз ету әдістері. / Не секретные нормативно-правовые акты, 
регламентирующие оперативно-розыскную деятельность, порядок производства оперативно-

розыскных мероприятий, рассекречивания результатов оперативно-розыскных мероприятий и 
передачи их следователю и в суд; Методы психологического обеспечения оперативно-розыскной 
деятельности. 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: Жедел-іздестіру қызметіне қатысушыларда әртүрлі 
психологиялық құбылыстарды диагностикалау; жедел-іздестіру қызметінің барлық тараптарын 
психологиялық қамтамасыз ету шеңберінде әртүрлі адамдардың (оның ішінде қылмыс 
жасағандардың) психологиялық портретін әзірлеу және психологиялық мінездеме жасау; / 
Диагностировать различные психологические феномены у участников оперативно-розыскной 

деятельности; Разрабатывать психологический портрет и составлять психологическую 
характеристику различных лиц (в том числе, совершивших преступление) в рамках 
психологического обеспечения всех сторон оперативно-розыскной деятельности; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: Жедел-іздестіру қызметінде психологиялық 
байланыстарды орнату мен дамытудың негізгі тактикасы мен тәсілдері; жедел-іздестіру қызметінде 
жеке адамға психологиялық әсер ету әдістері; / Основными тактиками и приемами установления и 
развития психологических контактов в оперативно-розыскной деятельности; методами 
психологического воздействия на личность в оперативно-розыскной деятельности; 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: Студент жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру 
саласындағы нормативтік-құқықтық актілерді білікті қолдана білу, ҚР Жедел-іздестіру 
органдарының қызметін регламенттейтін нормативтік-құқықтық актілерді сауатты түсіндіре білу 
қабілетін көрсетуі тиіс. / Студент должен демонстрировать способность квалифицированно 
применять нормативно-правовые акты в сфере осуществления оперативно-розыскной деятельности 
грамотно толковать нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность оперативно-
розыскных органов РК. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Іздеу қызметінің психологиясы. 
Құқық қорғау органдарының жедел-іздестіру қызметіндегі қарым-қатынастың психологиялық 

негіздері. Құқық қорғау органдарының жедел іздестіру қызметіне қызығушылық танытқан адамның 
жеке басын бағалаудың психологиялық негіздері. Жедел-іздестіру және тергеу қызметінің өзара 
байланысының психологиялық негіздері. / Психология розыскной деятельности. Психологические 
основы общения в оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов. 
Психологические основы оценки личности, интересующего лица в оперативно розыскной 
деятельности правоохранительных органов. Психологические основы взаимосвязи оперативно-
розыскной и следственной деятельности. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Мүдделі тұлғаның жеке басын психологиялық 

зерттеуге оның ішкі әлемін зерттеу кіреді: қажеттіліктер, әрекеттер (мінез-құлық мотивтері), жалпы 
құрылым және жеке қасиеттер, эмоционалды-еріктік сала, қабілеттер, зияткерлік қызметтің жеке 
ерекшеліктері (қабылдау, ойлау, есте сақтау және басқа танымдық процестер). / Сотрудники 
оперативных подразделений могут содействовать более успешному раскрытию преступлений, если 
в полном объеме будут учитывать психологические особенности тех или иных интересующих лиц. 
Психологическое изучение личности интересующего лица включает в себя исследование его 
внутреннего мира: потребностей, побуждений, лежащих в основе поступков (мотивов поведения), 
общей структуры и отдельных черт характера, эмоционально-волевой сферы, способностей, 

индивидуальных особенностей интеллектуальной деятельности (восприятия, мышления, памяти и 
других познавательных процессов). 
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР Қылмыстық құқығы, ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы / 



Уголовное право РК,  Уголовно-процессуальное право РК. 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Сот медицинасы және психиатрия, Ұйымдасқан қылмыс 

және оған қарсы күрес шаралары / Судебная медицина и психиатрия, Организованная преступность 
и меры борьбы с ней 

10 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Криминология / Криминология 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Криминология курсын оқудың 
міндеттері студенттерге әлеуметтік құбылыс болып табылатын қылмыстылықтың түсінігі, оның 
белгілері, тенденциялары, динамикасы, қылмыстан сақтандыру шаралары туралы тиянақты  білім  
беру болып табылады. Білімгерлерге курстың пәні, оның міндеттері, криминологияның заң 

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

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

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

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

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

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Криминология түсінігі, әдісі 
және жүйесі. Криминологияның ғылым ретіндегі дамуы мен қазіргі жағдайы. Қылмыс және оның 
негізгі сипаттамалары. Қылмыстың себептері мен шарттары. Қылмыскердің тұлғасы. Жеке 
қылмыстық мінез-құлық механизмі. Криминологиялық виктимология. Криминологиялық 
зерттеулер әдістемесі. Қылмысқа қарсы күресті криминологиялық болжау және жоспарлау. 
Қылмыстың алдын алу. Қылмыстардың жалпы криминологиялық сипаттамасы және жіктелуі. 
Зорлық-зомбылық қылмысының криминологиялық сипаттамасы. Экономикалық бағыттағы 
қылмыстың криминологиялық сипаттамасы. /  Понятие, метод и система криминологии. 
Развитие и современное состояние криминологии как науки. Преступность и ее основные 

характеристики. Причины и условия преступности. Личность преступника. Механизм 
индивидуального преступного поведения. Криминологическая виктимология. Методика 
криминологических исследований. Криминологическое прогнозирование и планирование 
борьбы с преступностью. Предупреждение преступности. Общая криминологическая 
характеристика и классификация преступлений. Криминологическая характеристика 
насильственной преступности. Криминологическая характеристика преступности 
экономической направленности. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Криминология-қылмыстарды, олардың себептерін, 

олардың әртүрлі құбылыстар мен процестермен өзара байланысының түрлерін, қылмыспен күресте 
қабылданған шаралардың тиімділігін зерттейтін оқу пәні. Криминология қылмысқа жауап беру 
және қылмыстың алдын алу үшін құқықтық негіз құрайтын нормативтік актілерді зерттейді және 
талдайды. Бұған мыналар кіреді: 1) қылмыстық және қылмыстық атқару құқығының нормаларын 
қамтитын қылмыстық заңнама; 2) қылмыстық қуғын-сүргінді қолданумен байланысты емес, 
қылмыс жасаудың алдын алатын қызметті реттейтін криминологиялық заңнама болып табылады. / 
Криминология – учебная дисциплина, изучающая преступления, их причины, виды их взаимосвязи 
с различными явлениями и процессами, результативность принимаемых мер в борьбе с 

преступностью. Криминологией изучаются и анализируются нормативные акты, которые образуют 
юридическую базу для реагирования на преступность и для предупреждения преступлений. Сюда 
входят: 1)уголовное законодательство, которое включает нормы уголовного и уголовно 



исполнительного права; 2) криминологическое законодательство, регулирующее не связанную с 
применением уголовной репрессии деятельность, предупреждающую совершение преступлений. 

Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР Қылмыстық құқығы (жалпы  және ерекше бөлімдер), ҚР 
Қылмыстық іс жүргізу құқығы / Уголовное право РК (общая и особенная части), Уголовно-
процессуальное право РК 

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

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Қылмыстарды саралау негіздері / Основы 

квалификаций преступлений 

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Студенттердің құқықтық ойлау 
қабілетін дамыту. Студент тек теориялық білім алып қана қоймай, құқық нормаларын соттың, 
прокуратураның, тергеу органдарының қолдану тәжірибесін ескере отырып, қылмыстық-құқықтық 
нормалармен еркін жұмыс істей алуы қажет. Студент жекелеген тұлғалардың әрекеті мен 
әрекетсіздігіндегі қылмыстың құрамын қатесіз анықтауға, қылмысты дұрыс саралай отырып 
әрекеттің қоғамға қауіптілігі мен құқыққа қайшылығын жоққа шығаратын мән-жайлардың бар 
немесе жоқ екендігін, жасалған әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесін, кінәлі тұлғаның жеке 
басының ерекешеліктерін, жауапкершілікті жеңілдететін және ауырлататын жағдайларды ескере 
отырып әрекет ететін қылмыстық заңға сәйкес бұл қылмысқа белгіленген жаза мөлшерін нақты 

көрсетуге, заңда белгіленген тұлғаны жауапкершіліктен босату негіздері мен шарттарын нақты 
белгілеуге үйренуі тиіс. / Развитие правосознания студентов. Студент должен не только получить 
теоретические знания, но и уметь свободно оперировать уголовно-правовыми нормами с учетом 
практики применения норм права судом, прокуратурой, следственными органами. Студент должен 
безошибочно определять состав преступления в действиях и бездействии отдельных лиц, 
правильно квалифицировать преступление с учетом наличия или отсутствия обстоятельств, 
исключающих общественную опасность и противоправность деяния, степени общественной 
опасности совершенного деяния, индивидуальных особенностей виновного лица, обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих ответственность, в соответствии с уголовным законодательством 
установить размер наказания за преступление, должны научиться четко устанавливать 
установленные законом основания и условия освобождения лица от ответственности. 
Білуі тиіс/ Знать: құқыққа қайшылығын жоққа шығаратын мән-жайлардың бар немесе жоқ 
екендігін, жасалған әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесін, кінәлі тұлғаның жеке басының 
ерекешеліктерін, жауапкершілікті жеңілдететін және ауырлататын жағдайларды ескере отырып 
әрекет ететін қылмыстық заңға сәйкес бұл қылмысқа белгіленген жаза мөлшерін нақты көрсетуге, 
заңда белгіленген тұлғаны жауапкершіліктен босату негіздері мен шарттарын нақты белгілеуге 

үйренуі тиіс. / степень общественной опасности совершенного деяния, а также личность виновного, 
смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства, уметь четко устанавливать 
предусмотренные законом основания и условия освобождения лица от уголовной ответственности 
или наказания.   
Біліктілігі болуы тиіс / Уметь: тәжірибелік жұмыстар жасай отырып танымдық қабілетті дамыту; 
/ - уметь   ориентироваться  в сложных ситуациях, возникающих на  практике. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық  
нормаларының маңызын, құқықтық қорғаудың нысанасының басымдылығын құқық нормаларының   

оларды тәжірибеде қолданумен тығыз байланыстылығын түсінуі; / понимание значимости норм 
права, регулирующих общественные отношения, приоритетности предмета правовой охраны, 
тесной связи норм права с их применением на практике; 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға 
сәйкес дұрыс қолдануды білу болып табылады./ уметь правильно применять нормы 
законодательства на практике в соответствии с законом. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Қылмыстарды саралау ұғымы. 
Қылмыстың құрамы және оның қылмыстарды саралаудағы функциялары. Қылмыстарды 
саралаудың жалпы ережелері. Қол сұғу объектісі бойынша, қылмыстардың объективті жағы 

бойынша, қылмыс субъектісі және оның субъективті жағы бойынша қылмыстарды саралау. 
Қылмыстарды саралаудың арнайы ережелері. Қылмыстық процестің әртүрлі сатыларындағы 
қылмыстардың біліктілігін өзгерту. / Понятие квалификации преступлений. Состав преступления и 
его функции при квалификации преступлений. Общие правила квалификации преступлений. 
Квалификация преступлений по объекту посягательства, по объективной стороне преступлений, по 
субъекту преступления и его субъективной стороне преступления. Специальные правила 
квалификации преступлений. Изменение квалификации преступлений на различных стадиях 
уголовного процесса. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: «Қылмыстарды саралаудың негіздері» пәні жекелеген 
қылмыстардың құрамын зерттеумен айналысады, аталған әрекеттерді заң шығарушының қылмыс 
деп тануына негіз болатын белгілерін анықтайды, олармен күрес барысындағы заң актілерінің 
атқаратын ролін, сондай-ақ ол қылмыстардың қоғамға қауіптілік дәрежесін және қылмыстық 
кодекстің ерекше бөліміндегі қылмыстарды саралау критерийлерін зерттейді. / «Основы 
квалификаций преступлений» занимается исследованием состава отдельных преступлений, 
выявляет признаки, послужившие основанием для признания указанных деяний законодателем 
преступлением, изучает роль законодательных актов в борьбе с ними, а также степень 

общественной опасности преступлений и критерии квалификации преступлений. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР Қылмыстық құқығы, ҚР Қылмыстық іс жүргізу 
құқығы//Уголовное право РК, Уголовно-процессуальное право РК. 



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

11 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Соттық экспертология / Судебная 

экспертология 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Студенттерге сот сараптамасының 
қылмыстық немесе азаматтық процестегі жүргізетін адамдардың немесе органдардың тапсырмасы 
бойынша жүзеге асырылатын және сарапшыларға жіберілген материалдарды зерттеуге және 
зерттеулердің нәтижелері бойынша сот дәлелдемелерінің маңызы бар қорытындылар беруге 
бағытталған қызмет екеніне жалпы түсінікті  қалыптастыру. / Формирование у студентов 

систематизированного представления о судебной экспертологии, как о самостоятельной отрасли 
знания, призванной удовлетворить потребности уголовного, гражданского и административного 
производства в должном применении предусмотренного законом института специальных знаний в 
форме судебной экспертизы. 
Білуі тиіс/Знать:  "Сот сараптамасы туралы" ҚР Заңының және Қазақстан Республикасындағы 
сараптама қызметін регламенттейтін басқа да нормативтік актілердің негізгі ережелері; сот 
сараптамаларының теориясы мен әдіснамасының негізгі ережелері; сот сараптамаларының 
ұғымдары, санаттары және сыныптамасы; сот сараптамалары объектілерінің сыныптамасы және 
салыстырмалы зерттеуге арналған үлгілер ұғымы: сот сараптамаларын жүргізу кезінде 

пайдаланылатын техникалық-криминалистикалық құралдар./ Основные положения закона РК « О 
судебной экспертизе», и других нормативных актов, регламентирующих экспертную деятельность 
в Республике Казахстан; основные положения теории и методологии судебных экспертиз; понятия, 
категории и классификацию судебных экспертиз; классификацию объектов судебных экспертиз и 
понятие образцов для сравнительного исследования: технико-криминалистические средства, 
используемые при производстве судебных экспертиз. 
Біліктілігі болуы тиіс / Уметь: сарапшының қорытындысына баға беру, заңдық маңызы бар 
шешімдерді қабылдау және негіздеу кезінде сарапшының қорытындысын пайдалану./ давать 

оценку заключению эксперта, использовать заключение эксперта при принятии и обосновании 
юридически значимых решений. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки:  Сот сараптамаларының әртүрлі түрлерін тағайындау 
кезінде мәселелерді тұжырымдау, сарапшының қорытындылары мен қорытындыларының 
үзінділерін жасау; сараптамалық зерттеу үшін объектілерді таңдау бойынша практикалық 
ұсынымдар мен дағдылар жасау. / Практическими рекомендациями и навыками по 
формулированию вопросов при назначении различных видов судебных экспертиз, составлению 
фрагментов выводов и заключений эксперта; выбору объектов для экспертного исследования. 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным:  сот сараптамалары мен алдын ала зерттеулерді 
тағайындау кезінде шешілуге тиісті мәселелерді дұрыс қою, сарапшы (маман)қорытындыларының 
мазмұнын талдау және дұрыс түсіндіру;/ правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, 
при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований, анализировать и правильно 
интерпретировать содержание заключений эксперта (специалиста); 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Сот сараптамасы ұғымы, 
міндеттері мен объектілері. Сот сараптамасы әдіснамасы. Сот сараптамаларының жіктелуі. Сот-
сараптама мекемелерінің жүйесі мен функциялары. Сот сарапшысы, оның іс жүргізу мәртебесі 

және құзыреті. Сот сараптамасын тағайындау. Сараптамалық зерттеу процесі және оның кезеңдері. 
Сарапшының қорытындысы және оны бағалау./ Понятие, задачи и объекты судебной экспертизы. 
Методология судебной экспертизы. Классификация судебных экспертиз. Система и функции 
судебно-экспертных учреждений. Судебный эксперт, его процессуальный статус и компетенция. 
Назначение судебной экспертизы. Процесс экспертного исследования и его стадии. Заключение 
эксперта и его оценка.    
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Соттық экспертология - сот сараптамаларының 
ғылыми негіздерін қалыптастыру және дамыту заңдылықтарын, әдіснамасын және процесін 
зерттейтін, сондай-ақ олардың объектілерін зерттейтін білім саласы. Зерттеу процесі негізгі 

ғылымдардан алынған және сараптамалық мәселелерді шешудің ғылыми әдістері, құралдары 
жүйесіне өзгертілген арнайы білім негізінде жүзеге асырылады. Сот сараптамасының негізінде сот-
прокурорлық-тергеу қызметінің маңызды бағыттарының бірі жатыр, оның маңыздылығы мен 
өзектілігі соңғы жылдары айтарлықтай күшейді. Бұл қылмыстық процесс шеңберінде заттай 
дәлелдемелерді сот-сараптамалық зерттеудің жаңа мүмкіндіктерін ашатын ғылыми-техникалық 
прогрестің одан әрі дамуына байланысты./ Судебная экспертология - область знания, изучающая 
закономерности, методологию и процесс формирования и развития научных основ судебных 
экспертиз, а также исследующая их объекты. Процесс изучения осуществляется на основе 

специальных познаний, привносимых из базовых (материнских) наук и трансформированных в 
систему научных приемов, методов, средств и методик решения экспертных задач. В основе  
судебной экспертизы  лежит одно из важнейших направлений судебно-прокурорско-следственной 
деятельности, важность и актуальность которого в последние годы значительно усилились. Это 
вызвано дальнейшим развитием научно-технического прогресса, открывающего новые 
возможности судебно-экспертного исследования вещественных доказательств в рамках уголовного 
процесса. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР Қылмыстық құқығы, ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы, 

Криминология / Уголовное право РК, Уголовно-процессуальное право РК, Криминология 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Дипломалды практикасы / Преддипломная практика 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Сот медицинасы және психиатрия / Судебная 



медицина и психиатрия 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Студенттердің сот медицинасы 

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

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

психиатрической экспертизы различных видов. 
Біліктілігі болуы тиіс/ Уметь: сараптамамен шешуді талап ететін мәселелерді қою; сараптамалық 
қорытындыны түсіндіру және бағалау; анықталған өзгерістерге, патологияға, травматикалық 
әсерлерге байланысты әр-түрлі сараптамаларды тағайындау; / ставить вопросы, требующие 
разрешения экспертизой; трактовать и оценивать экспертное заключение; назначать экспертизы 
различных видов, в зависимости от выявленных изменений, патологии, травматических 
воздействий. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: алынған нәтижелерді талдау дағдылары; әр түрлі 
нозологиялық нұсқаларда сараптамалық қорытындыларды бағалау әдістері мен тәсілдерін білу. / 
навыками анализа полученных результатов;  приемами и способами оценки экспертных 
заключений при различных нозологических вариантах. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: сот-медициналық және психиатриялық 
сараптамалар жүргізу әдіснамасын пайдалану. / пользоваться методологией проведения судебно-
медицинских и психиатрических экспертиз. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Сот медицинасы ғылым 
ретінде. Сот-медициналық қызметтің құқықтық және ұйымдастырушылық негіздері. Сот-
медициналық сараптама субъектілері: түсінігі және олардың құқықтық мәртебесі. Сот-

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

материалам дел и отдельным видам преступлений. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Сот медицинасы мен психиатрия қылмыстық сот ісін 
жүргізуде шындықты анықтауға және заңдылықты сақтауға ықпал ететін білімнің түрлі салалары 
арасында жетекші орындардың бірін алатын дербес ғылым болып табылады. Сот психиатриясы 
мен медицинасының сараптамалық мүмкіндіктері  практикаға жаңа, неғұрлым жетілдірілген 
зерттеу әдістерін енгізу арқылы қылмыстарды ашу мен тергеудің тиімділігін арттыруда. Сондықтан 
сот медицинасы мен психиатрияның қазіргі заманғы негіздерін ғылым ретінде білу және сот-
медициналық және сот-психиатриялық сараптамалардың нәтижелерін практикада шебер пайдалану 

– заңгерлерді кәсіби даярлаудың қажетті шарттары./Судебная медицина и психиатрия являются 
самостоятельными науками, которые занимают одно из ведущих мест среди различных отраслей 
знаний, способствующих установлению истины и соблюдению законности в уголовном 
судопроизводстве. Возрастающие экспертные возможности судебной психиатрии и медицины, 
внедрение в практику новых, все более совершенных методов исследования приводят к 
повышению эффективности раскрытия и расследования преступлений. Поэтому знание 
современных основ судебной медицины и психиатрии как наук и умелое использование на 
практике результатов судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз – необходимые 
условия профессиональной подготовки юристов. 

Пререквизиттер /Пререквизиты:  Қылмыстық құқық (ерекше бөлім) / Уголовное право РК 
(особенная  часть) 
Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

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 Азаматтық іс жүргізу құқығы, ҚР Қылмыстық іс жүргізу 
құқығы / Гражданское процессуальное право РК, Уголовно-процессуальное право РК    
Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

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 дағдылар мен 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 ұғымдарын, 
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 мәні 
мен ерекшелігі. Мемлекеттік басқарудың мазмұны. Мемлекеттік шешімдер. Әкімшілік рәсімдер. 
Мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымы. Мемлекеттік қызмет түсінігі және ерекшеліктері. 
Мемлекеттік қызметшілердің құқықтық жағдайы. Мемлекеттік қызметті өткеру. Мемлекеттік 

қызметті тоқтату. / Сущность и особенность государственного управления. Содержание 
государственного управления. Государственные решения. Административные процедуры. 
Организационная структура государственного управления. Понятие и особенности 
государственной службы. Правовое положение государственных служащих. Прохождение 
государственной службы. Прекращение государственной службы.  
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. Ғылыми пән ретінде «Мемлекеттік қызмет және басқару» курсының 
өз объектісі, пәні бар. Пәнді оқу объектісі-әлеуметтік процестер мен қатынастарды мемлекеттік 
басқару жүйесі.  / 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. Как научная дисциплина курс «Государственная служба и управление» имеет свой 
объект, предмет. Объектом изучения дисциплины является система государственного управления 
общественными процессами и отношениями. 

Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы, ҚР Қылмыстық іс жүргізу 
құқығы // Гражданское процессуальное право РК, Уголовно-процессуальное право РК    
Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

13 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Мемлекеттік қызмет этикасы / Этика 

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 дағдылар мен 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 ұғымдарын, 
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 қызмет 

этикасының тарихы мен мәні. Қолданбалы және кәсіби этика. Мемлекеттік қызметшілердің кәсіби 
этикасы. Мемлекеттік қызметтің этикалық мәселелері. Мемлекеттік қызметшілердің этикасы: шет 
елдердің тәжірибесі. Мемлекеттік басқаруды этикалық реттеу тетіктері. Қазіргі заманғы 
мемлекеттік қызметшінің кәсіби мәдениеті. / История и сущность этики государственной службы. 
Прикладная и профессиональная этика. Профессиональная этика государственных служащих. 
Этические проблемы государственной службы. Этика государственных служащих: опыт 
зарубежных стран. Механизмы этического регулирования государственного управления. 
Профессиональная культура современного государственного служащего.  

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Мемлекеттік қызмет 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; құқық қолдану функцияларын орындайтын ішкі істер органдарының қызметкерлері, қарсы 
барлау органдарының қызметкерлері; Әділет министрлігі органдарының қызметкерлері, сот 
приставтары./ Этика государственной службы - 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; сотрудники органов внутренних дел, сотрудники органов контрразведки, 
выполняющие правоприменительные функции; работники органов Министерства юстиции, 
судебные приставы.  
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы, ҚР Қылмыстық іс жүргізу 
құқығы / Гражданское процессуальное право РК, Уголовно-процессуальное право 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, Мемлекеттік қызмет және басқару // 

Уголовное право РК, Государственная служба и управление  
Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

Барлығы 13 67  

 

  Бейіндеуші пәндер циклы/Цикл профилирующих дисциплин(ПД) 

1 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Сотқа дейінгі іс жүргізу / Досудебное 

производство 
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, сондай-ақ жүргізілетін "сотқа дейінгі тергеу"іскерлік 
ойындарын талдай отырып, процестік құжаттарды сауатты жасау дағдыларына ие болу / 
первоначальные навыки работы в качестве следователя, дознавателя,судьи, прокурора, адвоката, 
также иметь навыки грамотного составления процессуальных документов, анализируя проводимые 
деловые игры «Досудебное расследование». 
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 іс жүргізу " 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 производство» 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: ҚР Сот сараптамасы, Криминалистика, ҚР Прокурорлық 
қадағалау / Судебная экспертология, Криминалистика, Прокурорский надзор РК 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Қылмыстық іс жүргізу құжаттарын рәсімдеу  / 

Составление уголовно-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: Тергеу іс-әрекеттерін жүргізу және іс жүргізу 
шешімдерін ресімдеу кезінде іс жүргізу құжаттарын жасау; іс бойынша нақты мән-жайларды 
анықтау және қолданылуға жататын материалдық және іс жүргізу құқығының 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 жұмыс істеу./ 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: "Қылмыстық іс жүргізу құжаттарын рәсімдеу" 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 
«Составление уголовно-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:  ҚР Қылмыстық құқық (жалпы және ерекше бөлім), Ішкі істер 
органдарының құқық қорғау қызметі / Уголовное право РК (общая и особенная части), 
Правоохранительная деятельность органов внутренних дел 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Прокурорлық қадағалаудың әрекет ету негіздері, 

Криминалистикалық практикум, Сот медицинасы және психиатрия / Основные направления 
прокуроского надзора, Практикум приминалистики, Судебная медицина и психиатрия 

2 ТК/КВ 3 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Дәлелдеу және дәлелдемелер /Доказательства и 

доказывание 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: қылмыстық процесс саласындағы 
білімді тереңдету және қылмыстық іс жүргізу құқығы ғылымының дәлелдеу және дәлелдемелер, 
сотқа дейінгі іс жүргізу, бірінші сатыдағы сотта іс жүргізу және т.б. бөлімдерінің проблемалық 
сәттерін зерделеу. / Углубление знаний в области уголовного процесса и изучении проблемных 

моментов таких разделов науки уголовно-процессуального права, как доказательство и 
доказывание, досудебное производство, производство в суде первой инстанции и др. 
Білуі тиіс/Знать: Пәннің ұғымдық аппаратын; ғылыми мамандықтың қазіргі даму жағдайын 
көрсететін ғылыми және практикалық проблемаларын; қылмыстық сот ісін жүргізуде дәлелдеу 
процесі туралы нормативтік материалдарын, бастапқы және оқу-әдістемелік әдебиеттерін. / 
Понятийный аппарат дисциплины; научные и практические проблемы, отражающие современное 
состояние развития научной специальности; нормативные материалы, начную и учебно-
методическую литературу о процессе доказывания в уголовном судопроизводстве. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Қылмыстық іс жүргізу дәлелдемелерін жүзеге асыратын 
мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың қызметін реттейтін құқықтық нормаларды 
жүйелі түсіндіру. / Адекватно и системно толковать правовые нормы, регулирующие деятельность 
государственных органов и должностных лиц, осуществляющих уголовно-процессуальное 
доказывание. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки:  Қылмыстық сот ісін жүргізуде дәлелдеу мәселелері 
бойынша ғылыми ақпаратты іздеу және талдау. / Поиска и анализа научной информации по 
вопросам доказывания в уголовном судопроизводстве. 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным:  Заңдылық пен құқықтық тәртіпті, жеке адамның, 
қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғау, 
қоғамдық тәртіпті сақтау жөніндегі лауазымдық міндеттерді орындау. / Способностью выполнять 
должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Курстың пәні, негізгі түсініктері 
және құқықтық көздері. Дәлелдеу құқығының пайда болуы және тарихи үлгілері. Дәлелдеу 
құқығының теориялық негіздері. Дәлелдемелер түсінігі және жіктелуі. Қылмыстық іс бойынша 
дәлелдеу процесі. Дәлелдердің сипаттамасы. Дәлелдердің түрлері. Алқабилер қатысатын сотта 

дәлелдеу ерекшеліктері. Шет елдердің дәлелдік құқығының жалпы сипаттамасы. / Предмет, 
основные понятия и правовые источники курса. Происхождение и исторические образцы 
доказательственного права. Теоретические основы доказательственного права. Понятие и 
классификация доказательств. Процесс доказывания по уголовному делу. Характеристики 
доказательств. Виды доказательств. Особенности доказывания в суде с участием присяжных 
заседателей. Общая характеристика доказательственного права зарубежных стран. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Пәннің мәні-дәлелдемелер құқығы және онымен 
байланысты институттар саласындағы қолданыстағы қылмыстық іс жүргізу заңнамасын, құқық 

қолдану практикасын, дәлелдемелер теориясын терең зерттеу, сондай-ақ отандық қылмыстық сот 
ісін жүргізудегі дәлелдеу мен дәлелдемелер туралы идеяларды дамыту. / Предметом дисциплины 
является углубленное изучение действующего уголовно-процессуального законодательства в 
области доказательственного права и смежных с ним институтов, правоприменительная практика, 
теория доказательств, а также развитие представлений о доказательствах и доказывании в 
отечественном уголовном судопроизводстве. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: Қылмыстық құқық (ерекше бөлім), ҚР Қылмыстық-атқару 
құқығы  / Уголовное право РК (особенная часть), Уголовно-исполнительное право РК 

Постреквизиттер / Постреквизиты: Соттық экпертология, Криминалистика, Адвокатура / 
Судебная экспертология, Криминалистика, Адвокатура 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын 



алуы / Профилактика уголовных 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: «Қылмыстық құқық бұзушылықтардың 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 уголовных 
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), 
Пенитенциарлық қауіпсіздік / Уголовное право РК (общая и особенная части), Пенитенциарная 
безопасность 
Постреквизиттер / Постреквизиты: Криминалистикалық практикумы, Прокурорлық 
қадағалаудың әрекет ету негіздері, Киберқылмыспен күрес / Практикум криминалистики, 

Основные направления прокурорского надзора, Борьба с киберпреступностью 

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 іс жүргізу құқығы / Конституционное право РК, Уголовное право РК, Уголовно-

процессуальное 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. 

4 ТК/КВ 4 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Жекелеген қылмыстық құқық 

бұзушылықтарды тергеу әдістемесі / Методика расследования отдельных видов уголовных 

правонарушений 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Қылмыстарды анықтау, ашу, тергеу 
және алдын алу процесінде теориялық және практикалық дағдылары бар, сондай-ақ болашақ кәсібі 
шеңберінде қылмысқа қарсы күрес жөніндегі шаралар жүйесін іске асыру жөніндегі міндеттерді 

белсенді шешуге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау. / Подготовка 
высококвалифицированных специалистов, обладающих теоретическими и практическими 
навыками в процессе выявления, раскрытия, расследования и предупреждений преступлений, а 
также способных в рамках будущей профессии активно решать задачи по реализации системы мер 
по борьбе с преступностью. 
Білуі тиіс/Знать: Қылмыстар мен өзге де құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу 
және тергеу туралы салалық заңнаманы; қылмыстар мен өзге де құқық бұзушылықтарды 
анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу жөніндегі қызметтің жүйесі, нысандары мен әдістерін. / 
Отраслевое законодательство о выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений 

и иных правонарушений;  систему, формы и методы деятельности по выявлению, пресечению, 
раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Қылмыстардың жекелеген түрлерін және өзге де құқық 
бұзушылықтарды тергеу әдістемелерін қолдану; криминалистикалық техника құралдарын қолдану; 
криминалистикалық нұсқаларды ұсыну және жедел-іздестіру іс-шараларын жүзеге асыру; / 
Применять методики расследования отдельных видов преступлений и иных правонарушений; 
применять средства криминалистической техники; выдвигать криминалистические версии и 
осуществлять оперативно-розыскные мероприятия; 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: Қылмыстар мен өзге де құқық бұзушылықтарды 
анықтау, жолын кесу және тергеу саласындағы заңнаманы қолдану; / Применения 
законодательства в сфере выявления, пресечения и расследования преступлений и иных 
правонарушений; 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: Сыбайлас жемқорлық мінез-құлық белгілері бар 
заңсыз әрекеттерді жіктеу. / Классифицировать неправомерные деяния, имеющие признаки 
коррупционного поведения. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Экономика саласындағы 

қылмыстың қазіргі жағдайы. Экономика саласындағы қылмыстардың қылмыстық-құқықтық 
сипаттамасы. Меншікке қарсы қылмыстарды тергеу әдістемесі. Кәсіпкерлік қызметтің жалпы 
тәртібіне қол сұғатын қылмыстарды тергеу әдістемесі. Салық қылмыстарын тергеу. Ақша 



айналысы және бағалы қағаздар саласындағы қылмыстарды тергеу. / Современное состояние 
преступности в сфере экономики. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере 

экономики. Методика расследования преступлений против собственности. Методика 
расследования преступлений, посягающих на общий порядок предпринимательской деятельности.  
Расследование налоговых преступлений.  Расследование преступлений в сфере денежного 
обращения и ценных бумаг. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Криминалистикалық әдіс-бұл қылмыстарды 
тергеудің ұйымдастырушылық-тактикалық және ғылыми-тактикалық әдістерінің жүйесі. Әрбір іс-
әрекет үшін жеке бола отырып, қылмыстың криминалистік механизмі жалпы, қайталанатын 
қасиеттерге ие. Бір түрдегі қылмыстар үшін бұл әдіс, жасау жағдайы, байланыстар және басқа да 

нақты мәліметтер болуы мүмкін. Тергеу элементтері де тән болуы мүмкін: дәлелдер, олардың 
көздері, оларды алу құралдары мен әдістері. Теориялық әзірлемелер, тергеу тәжірибесін жалпылау 
негізінде тергеу әдістері жасалады. Олардың жиынтығы қылмыстың белгілі бір түрін тергеу 
әдістемесін құрайды. / Криминалистическая методика – это система организационно-тактических 
и научно-тактических приемов расследования преступлений. Криминалистический механизм 
совершения преступления, являясь индивидуальным для каждого деяния, имеет и общие, 
повторяющиеся свойства. Для преступлений одного вида типичными могут быть способ, 
обстановка совершения, связи и иные фактические данные, образующиеся при этом. Типичными 

могут быть и элементы расследования: доказательства, их источники, средства и методы их 
получения. На основе теоретических разработок, обобщения следственной практики 
вырабатываются методы расследования. Их совокупность образует методику расследования 
конкретного вида преступлений. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР Қылмыстық құқықы, ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы/ 
Уголовное право РК, Уголовно-процессуальное право РК. 
Постреквизиттер / Постреквизиты:  ҚР Прокурорлық қадағалау, Адвокатура / Прокурорский 
надзор РК, Адвокатура 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Суық қаруды криминалистикалық зерттеу / 

Криминалистическое исследование холодного оружия 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Студенттерде суық қаруды сараптау 
саласында арнайы танымдарды қалыптастыру, суық және лақтыратын қаруды зерттеу кезінде 
ғылыми әзірленген әдістемелер мен техникалық құралдарды қолдану біліктерін, дағдыларын және 
оларды қолдану іздерін дағдыландыру./ Формирование у студентов специальных познаний в 
области экспертизы холодного оружия, привития умений, навыков применения научно 
разработанных методик и технических средств при исследовании холодного и метательного 

оружия, и следов их применения. 
Білуі тиіс/Знать: Суық қару туралы криминалистикалық оқу-жаттығулардың мазмұнын; суық 
қаруды криминалистикалық сараптаудың әдістемелік негіздерін. / Содержание 
криминалистических учений о холодном оружии; методические основы криминалистической 
экспертизы холодного оружия. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Объектінің суық қаруға немесе шаруашылық-тұрмыстық 
мақсаттағы объектілерге қатыстылығын анықтау үшін сараптамалық зерттеулер жүргізу./ 
Проводить экспертные исследования для установления относимости объекта к холодному оружию 

или же к объектам хозяйственно-бытового назначения. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: Арнайы терминологияны, сондай-ақ суық қаруды 
қолданумен байланысты оқиғалар орындарын қарап-тексеруді жүргізу жөніндегі тәсілдер мен 
әдістерін. / Владения специальной терминологией, а также приемами и методами по производству 
осмотров мест происшествий, связанных с применением холодного оружия. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: Әр түрлі қаруды жіктеу, қару-жарақ сараптамасын 
тағайындау және бағалау. / Классифицировать различные виды оружия, назначать и оценивать 
оружиеведческие экспертизы. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Қару-жарақты зерттеудегі 

криминалистикалық сараптаманың пәні, объектілері және міндеттері. Сот-баллистикалық және 
жару-техникалық сараптаманы тағайындау, өндіру және бағалау ерекшеліктері. Атыс іздері және 
атыс қаруын қолдану жағдайларын анықтау. Жарылысқа байланысты оқиға орнындағы жедел-
тергеу тобы қатысушыларының іс-әрекеттері. / Предмет, объекты и задачи криминалистической 
экспертизы в оружиеведении. Особенности назначения, производства и оценки судебно-
баллистической и взрывотехнической экспертизы. Следы выстрела и установление обстоятельств 
применения огнестрельного оружия. Действия участников следственно-оперативной группы на 
месте происшествия, связанного со взрывом. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Суық қаруды криминалистикалық зерттеу 
криминалистикалық сараптамалар өндірісінде, оқиға болған жерді тексеру және басқа тергеу 
әрекеттерін жүргізу, криминалистикалық есептер мен іздестіру шараларын ұйымдастыру кезінде 
криминалист маманның қызметінде маңызды орын алады. Сондықтан суық қаруды зерттеу сот 
сарапшыларын даярлау жүйесінде маңызды орын алады. / Криминалистическое исследование 
холодного оружия занимает важное место при производстве криминалистических экспертиз, в 
деятельности специалиста-криминалиста по осмотру места происшествия и при проведении 
других следственных действий, организации криминалистических учетов и розыскных 

мероприятий. Поэтому изучение холодного оружия, занимает важное место в системе подготовки 
экспертов-криминалистов. 
Пререквизиттер /Пререквизиты: ҚР Қылмыстық құқықы, ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы, Сот 



сараптамасы / Уголовное право РК, Уголовно-процессуальное право РК, Судебная экспертология 
Постреквизиттер / Постреквизиты:  ҚР Прокурорлық қадағалау, Адвокатура / Прокурорский 

надзор РК, Адвокатура 

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), 
Криминалистикалық техника негіздері / Уголовное право РК (общая и особенная части), Основы 

криминалистической техники 
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 / Уголовное право РК, Гражданское право РК, Уголовно-
процессуальное право РК. Практикум 

Постреквизиттер / Постреквизиты:  Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

  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/ 

Гражданское право РК, Гражданское процессуальное право РК. 
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: Ұйымдасқан қылмыс және оған қарсы күрес 

шаралары  / Организованная преступность и меры борьбы с ней 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Ұйымдасқан қылмыстың ұғымы, 
мәні мен нысандары, оның қазіргі жағдайы, оған қарсы іс-қимыл жүйесі және ұйымдасқан 
қылмыстық бірлестіктердің заңсыз әрекеттерінің теріс салдарын бейтараптандыру туралы 
идеяларды қалыптастыру./ Формирование представлений о понятии, сущности и формах 
проявления организованной преступности, ее современном состоянии, системе мер 
противодействия ей и нейтрализации негативных последствий противоправной деятельности 
организованных преступных объединений. 
Білуі тиіс/Знать: Ұйымдасқан қылмысты анықтайтын факторларын; ұйымдасқан қылмыстың 

криминологиялық сипаттамасын; ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес шараларының жүйесін; / 
Факторы, детерминирующие организованную преступность; криминологическую характеристику 
организованной преступности; систему мер борьбы с организованной преступностью; 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Ұйымдасқан түрде жасалатын қылмыстардың алдын алу, алдын алу 
шараларын жоспарлау; ұйымдасқан қылмыстың өсуіне ықпал ететін себептер мен жағдайларды 
анықтау;/ Планировать меры профилактики, предупреждения преступлений, совершаемых в 
организованных формах; выявлять причины и условия, способствующие приросту организованной 
преступности; 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: Ұйымдасқан қылмыстық көріністермен байланысты 
жеке адамның, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігіне төнетін қатерлерді анықтау. / Выявлять 
угрозы безопасности личности, общества и государства, связанные с организованными 
преступными проявлениями. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: Зерттеу жұмысын ұйымдастыруда алған біліктері 
мен дағдыларын практикада құзыретті пайдалану;/ Способностью компетентного использования на 
практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательской работы; 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Ұйымдасқан қылмыс 

"қылмыс"әлеуметтік жүйесінің бір түрі ретінде. Ұйымдасқан қылмыстың криминологиялық 
сипаттамасы. Қазақстан Республикасында және шетелде кәсіби және ұйымдасқан қылмыстың 
пайда болуы және дамуы. Ұйымдасқан қылмыстың жалпы қылмыстық-құқықтық сипаттамасы. 



Заңнама және сот практикасы бойынша қылмыстық әрекеттің ұйымдасқан нысандары үшін 
жауапкершілік пен жаза. / Организованная преступность как вид социальной системы 

«преступность». Криминологическая характеристика организованной преступности. 
Возникновение и развитие профессиональной и организованной преступности в РК и за рубежом. 
Общая уголовно-правовая характеристика организованной преступности. Ответственность и 
наказание за организованные формы преступной деятельности по законодательству и в судебной 
практике.   
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес-қазақстандық 
қоғам дамуының қазіргі кезеңіндегі өзекті Мемлекеттік-құқықтық міндет. Шетелде ұйымдасқан 
қылмысқа қарсы күресті құқықтық реттеу, заңнамалық қамтамасыз ету мәселелері, ұйымдасқан 

қылмысқа қарсы күрес саласындағы халықаралық ынтымақтастық мәселелері "Ұйымдасқан 
қылмыс және оған қарсы күрес шаралары" курсының шеңберінде зерттеу объектісі болып 
табылады./ Борьба с организованной преступностью – актуальная государственно-правовая задача 
на современном этапе развития казахстанского общества. Проблемы правового регулирования, 
законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью за рубежом, вопросы  
международного сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью выступают 
объектом изучения в рамках курса «Организованная преступность и меры борьбы с ней».    
Пререквизиттер/Пререквизиты: ҚР Құқық қорғау органдары, Қылмыстық құқық (ерекше бөлім), 

ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы / Правоохранительные органы РК, Уголовное право (особенная  
часть), Уголовно-процессуальное право РК. 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Дипломалды практикасы/ Преддипломная практика 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Киберқылмыспен күрес / Борьба с 

киберпреступностью 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Студенттерде құқықтық 
нормаларды кейіннен табысты іске асыру, заңдылық пен құқық тәртібін, құқықтық оқыту мен 
тәрбиелеуді қамтамасыз ету үшін қажетті жалпы мәдени және кәсіби құзыреттерді қалыптастыру. / 
Формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 
последующей успешной реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, 
правового обучения и воспитания. 
Білуі тиіс/Знать: Нормативтік құқықтық актілер ұғымын, олардың түрлері мен маңызын, олардың 
күшіне ену тәртібі және уақытын, кеңістік және заң қызметінің нақты салаларындағы адамдар тобы 
бойынша, оның ішінде компьютерлік қылмыстардың біліктілігін талдау кезіндегі іс-әрекеттерін. / 
Понятие нормативных правовых актов, их виды и значение, порядок их вступления в силу и 
действия во времени, пространстве и по кругу лиц в конкретных сферах юридической 

деятельности, в том числе при анализе квалификации компьютерных преступлений. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Қолданылатын нормативтік актілерді, олардың заңдық күшін дұрыс 
айқындау, заң қызметінің нақты салаларында, оның ішінде киберқылмысты талдау және саралау 
кезінде олардағы нормаларға дұрыс түсінік беру. / - Правильно определять подлежащие 
применению нормативные акты, их юридическую силу, давать правильное толкование 
содержащимся в них нормам в конкретных сферах юридической деятельности, в том числе при 
анализе и квалификации киберпреступности. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: Нормативтік құқықтық актілерді заң қызметінің 

нақты салаларында, оның ішінде киберқылмысты талдау және саралау кезінде білікті қолдану. / 
квалифицированного применения нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической 
деятельности, в том числе при анализе и квалификации киберпреступности. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Шешім қабылдау және заңды іс-әрекеттерді ҚР 
заңнамасына дәл сәйкестікте орындау, фактілерді, оқиғалар мен мән-жайларды заңды түрде дұрыс 
саралау. / Способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством РК, юридически правильно квалифицировать факты, события и 
обстоятельства. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Киберқылмыс саласындағы 

қылмыстарды заманауи криминологиялық бағалау. ҚР Қылмыстық Кодекс бойынша киберқылмыс 
саласындағы қылмыстардың қылмыстық-құқықтық сипаттамасы. Компьютерлік ақпаратты қорғау 
саласындағы шетелдік және халықаралық қылмыстық заңнаманың жай-күйі мен даму үрдістері. 
Компьютерлік ақпарат саласындағы қылмыстардың себептері мен шарттары. Киберқылмыскердің 
жеке ерекшеліктері. / Современная криминологическая оценка преступлений в сфере 
киберпреступности. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере киберпреступности 
по Уголовному Кодексу РК. Состояние и тенденции развития зарубежного и международного 
уголовного законодательства в сфере защиты компьютерной информации. Причины и условия 

преступлений в сфере компьютерной информации. Особенности личности киберпреступника. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: "Киберқылмыспен күрес" пәнін оқу пәні нақты 
киберқылмыстар, киберқылмыстардың қылмыстық заңнамасының даму тарихы, қол 
сұғушылықтың осы тобын криминализациялаудың халықаралық және шетелдік тәжірибесі, 
киберқылмыстарды саралау ережелері және зерттелетін қылмыс құрамын бір-бірінен және 
байланысты құрамдардан ажырату ерекшеліктері болып табылады. / Предмет изучения 
дисциплины «Борьба с киберпреступностью» составляют конкретные киберпреступления, история 
развития уголовного законодательства киберпреступлениях, международный и зарубежный опыт 

криминализации данной группы посягательств, правила квалификации киберпреступлений и 
особенности отграничения изучаемых составов преступлений друг от друга и от смежных составов.  
Пререквизиттер/Пререквизиты: Қылмыстық құқық (ерекше бөлім), Қылмыстарды саралау 
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