
 
 



 



Модуль коды: ЖББМ 1.5  

Модуль атауы: Жалпы білім беру 

модулі  

Пән атауы: Қоғамтану білімі 

(пәнаралық білім) 

Экономика және кәсіпкерлік 

негіздері 

Пререквизиттер: Мектептегі 

экономика курсы 

Постреквизиттер:  

Мақсаты: «Экономика және 

кәсіпкерлік негіздері» пәнін оқудың 

мақсаты - өндірістік салада 

кәсіпкерлік саласында сәтті жұмыс 

жасау, нарықта инновациялық 

қызметті жүзеге асыру және 

материалды өндіріске 

инвестицияларды басқару үшін 

студенттердің қажетті дағдылары 

мен құзыреттерін дамыту. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Пән студенттердің экономиканың 

қызмет ету заңдылықтары жайлы 

кешенді түсініктерін 

қалыптастыруға, кәсіпкерлік 

қызметтің әртүрлі саласындағы 

қолданбалы құзыреттіліктерді 

игеруіне бағытталған іскерлік білім 

алуына бағдарланған, өз бизнесін 

ашу және оны сәтті жүргізудің 

ерекшеліктерін айқындайды 

Оқыту нәтижелері:  

Пән студент міндетті түрде зерттеу 

нәтижесінде: білуі керек: 

Экономикалық дамудың қазіргі 

тенденциялары мен түрлері; 

Экономиканы әлеуметтік 

түрлендіру мәселелері және осы 

процесті басқару; 

Кәсіпкерліктің мәні және оның 

өндіргіш күштердің дамуына 

шешуші әсері; 

Ұйымдастырудың негізгі ережелері 

және инновациялық менеджменттің 

әдістері;  

Кәсіпорындар мен ұйымдарды құру 

принциптері мен әдістері. 

Түсінуі тиіс: 

Тәуекелдер және кәсіпкерлік 

мәмілелердің мазмұны 

Меңгеруі тиіс:  

Фирманың қаржылық жағдайын 

Код модуля: МОО 1.5 

Название модуля: Модуль 

общеобразовательных дисциплин 

Название дисциплины: 

Обществоведческие знания 

(междисциплинарный курс) 

Основы экономики и  

предпринимательства 

Пререквизиты: Школьный курс 

экономики 

Постреквизиты: - 

Цель: Целью изучения 

дисциплины «Основы экономики 

и предпринимательства» является 

формирование у студентов 

необходимых навыков и 

компетенций для успешной 

работы в области 

предпринимательства в 

производственной сфере, 

осуществления инновационной 

деятельности в условиях рынка, 

управления рисковыми 

инвестициями в материальное 

производство. 

Краткое описание: Дисциплина 

ориентирована на формирование у 

студентов комплексного 

представления о закономерностях 

функционирования экономики,   

получение делового образования, 

направленного на  приобретение 

прикладных компетенций в 

разных сферах 

предпринимательской 

деятельности,   раскрывает  

особенности создания и 

успешного ведения  собственного 

бизнеса 

Результаты обучения:  

В результате изучения 

дисциплины студент должен: 

Знать:  

Современные тенденции и 

разновидности экономического 

развития; 

Проблемы социальной конверсии 

экономики и управления этим 

процессом; 

Сущность предпринимательства и 

его решающее влияние на 

развитие производительных сил; 

Сode of module: MGE 1.5 

Name of module: Module of 

general education disciplines 

Name of discipline: Social 

studies knowledge 

(interdisciplinary course) 

Bases of economy and 

entrepreneurship  

Prerequisites: School course of 

economics 

Postrequisites: - 

Purpose: The purpose of studying 

the discipline "Fundamentals of 

Economics and Entrepreneurship" 

is to develop the necessary skills 

and competencies of students for 

successful work in the field of 

entrepreneurship in the 

manufacturing sector, the 

implementation of innovative 

activities in the market, and the 

management of risky investments 

in material production. 

Brief description: Discipline 

focused on the formation of 

students ' complex ideas about the 

regularities of the functioning of 

the economy, obtaining a business 

education focused on the 

acquisition of applied 

competencies in different spheres 

of entrepreneurial activity, reveals 

the features of creating and 

successfully running your own 

business 

Learning outcomes: 

As a result of studying the 

discipline, the student must: 

Know: 

Current trends and varieties of 

economic development; 

Problems of social conversion of 

the economy and management of 

this process; 

The essence of entrepreneurship 

and its decisive influence on the 

development of productive forces; 

The main provisions of the 

organization and methods of 

innovation management; 

Principles and methods of 

creating enterprises and 



бағалау әдістерін;  

ЖК, ЖШС есебі мен салық төлеудің 

әдістемесін;  

Инновациялық кәсіпкерліктің 

тиімділігін анықтау әдістерін. 

Істей алуы тиіс:  

Нарықтағы экономикалық 

субъектінің жағдайын бағалау және 

бәсекелестік артықшылықтарды 

алуға және қолдауға мүмкіндік 

беретін инновациялық мінез-құлық 

стратегиясы мен тактикасын 

таңдау; 

Модельдік инновациялар, 

бағдарламалық инновациялық 

бизнес; 

Қажетті инвестициялар көлемін, 

болашақ ағымдағы шығындарды 

анықтау, олардың өтелуін, 

инновациялардың әлеуметтік-

экономикалық тиімділігі мен 

тәуекелдер көлемін есептеу; 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Кәсіпкерліктің мәні мен рөлі туралы 

білімді игерді, Қазақстандағы 

кәсіпкерліктің даму ерекшеліктерін 

түсінеді, нақты жағдайда өз ісін 

құру және жүргізу дағдыларын 

қолданады; бизнестің негізгі 

көрсеткіштерін есептей алады: 

пайда, өзіндік құн, пайдалылық, 

шығындар, өнімділік 

Основные положения организации 

и методы управления 

нововведениями; 

Принципы и методы создания 

предприятий и организаций.  

Уметь:  

Оценивать экономическое 

положение хозяйствующего 

субъекта на рынке и выбирать 

стратегию и тактику 

инновационного поведения, 

позволяющего получить и 

сохранить конкурентные 

преимущества; 

Моделировать нововведения, 

программировать инновационный 

бизнес; 

Определять величину 

необходимых капиталовложений, 

будущих текущих затрат, 

рассчитывать их окупаемость, 

социально-экономическую 

эффективность нововведений и 

величины рисков; 

Формируемые компетенции: 

Владеет знаниями о сущности и 

роли предпринимательства, 

понимает особенности развития 

предпринимательства в 

Казахстане, имеет прикладные 

навыки по созданию и ведению 

собственного бизнеса в реальных 

условиях; умеет рассчитывать 

основные предпринимательские 

показатели: прибыль, 

себестоимость, рентабельность, 

издержки, производительность 

organizations. 

Be able to: 

Assess the economic situation of 

an economic entity in the market 

and choose a strategy and tactics 

of innovative behavior that allows 

you to obtain and maintain 

competitive advantages; 

Model innovations, program 

innovative business; 

Determine the amount of 

necessary investment, future 

current costs, calculate their 

payback, the socio-economic 

effectiveness of innovations and 

the magnitude of risks; 

Formed competencies:  

Owns knowledge of the nature 

and role of entrepreneurship, 

understands the features of 

entrepreneurship development in 

Kazakhstan, has applied skills to 

create and conduct its own 

business in real conditions; can 

calculate the main business 

indicators: profit, cost, 

profitability, costs, productivity 

Модуль коды: ЖББМ 1.5  

Модуль атауы: Жалпы білім беру 

модулі  

Пән атауы: Қоғамтану білімі 

(пәнаралық білім) 

Экология және тіршілік қауіпсіздігі 

негіздері 

Пререквизиттер: Мектептегі 

биология және еңбек курсы 

Постреквизиттер:  

Мақсаты: адам мен табиғат 

арасындағы үйлесім негізінде 

экологиялық мәдениет негіздерін және 

жердің әлемдік экологиясының негізгі 

бағыттарын қалыптастыру, сондай-ақ 

сыртқы факторлар мен себептерден 

Код модуля: МОО 1.5 

Название модуля: Модуль 

общеобразовательных дисциплин 

Название дисциплины: 

Обществоведческие знания 

(междисциплинарный курс) 

Экология и ОБЖ 

Пререквизиты: Школьный курс 

биологии и труда 

Постреквизиты: - 

Цель: формирование основ 

экологической культуры и основных 

направлений мировой экологии Земли 

на основе гармонии между человеком 

и природой, а также пропаганда 

знаний, направленных на снижение 

Сode of module: MGE 1.5 

Name of module: Module of 

general education disciplines 

Name of discipline: Social 

studies knowledge 

(interdisciplinary course) 

Ecology and life safety basics 

Prerequisites: School course in 

biology and labor 

Postrequisites: - 

Purpose: formation of bases of 

ecological culture and the main 

directions of the world ecology of the 

Earth on the basis of harmony 

between man and nature, as well as 

the promotion of knowledge, aimed 



адамдардың өлім-жітімі мен 

денсаулығының жоғалуын азайтуға 

бағытталған білімді насихаттау 

Қысқаша сипаттамасы: Тірі 

ағзаның, әртүрлі деңгейдегі 

ұйымдар экожүйесінің, жалпы 

биосфераның қызмет етуінің негізгі 

заңдылықтарын және олардың 

тұрақтылығын қарастырады. 

Тіршілік қауіпсіздігінің теориялық 

негіздерін, тіршілік қауіпсіздігінің 

құқықтық, нормативтік-техникалық 

және ұйымдастырушылық 

негіздерін және техникалық 

құралдар мен технологиялық 

үдерістердің қауіпсіздігін арттыру 

әдістерін қамтиды. 

Оқыту нәтижелері:  
Экология және тіршілік қауіпсіздігі 

негіздері саласы бойынша білімге ие;  

Табиғатты қорғаудың іс-шараларының 

маңыздылығын түсінеді,  

Экологиялық процестерді талдау, 

антропогендік әсердің әлеуметтік-

экологиялық салдарларын бағалау 

және төтенше жағдайларда қорғау 

тәсілдері мен технологияларын, 

қоршаған ортаны қорғау және 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

мақсатында кәсіби қызметті ұтымды 

ету дағдыларына ие. 

Қалыптасатын құзыреттер:  
Қоршаған ортаның әмбебап 

құндылығын мойындай отырып оған 

жауапкершілікпен қарау, өзінің іс-

әрекетінің нәтижелері мен салдарларын 

табиғатқа келтіретін зиянды шектеу 

немесе азайту мақсатымен бағалау 

қабілеті;  

техносферадағы адам мен табиғи 

ортаның қауіпсіздігін қамтамасыз 

етудің мақсаттары мен міндеттерін 

насихаттау; төтенше жағдайларда 

әртүрлі өндірістік процестердің 

қауіпсіздік негіздерін білу 

смертности и потерь здоровья людей 

от внешний факторов и причин 

Краткое описание: 

Рассматривает основные 

закономерности 

функционирования живых 

организмов, экосистем различного 

уровня организации, биосферы в 

целом и их устойчивости. 

Содержит теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности; 

правовые, нормативно-

технические и организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности и методы 

повышения безопасности 

технических средств и 

технологических процессов 

Результаты обучения:  
Владеет знаниями в области экологии 

и ОБЖ,  

Понимает важность 

природоохранной деятельности,  

Владеет навыками анализа 

экологических процессов, оценки 

социально-экологических 

последствий антропогенной 

деятельности; способами и 

технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях, навыками 

рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей 

среды. 

Формируемые компетенции: 
Ответственное отношение к 

природной среде на основе признания 

её универсальной ценности, 

способность оценивать результаты и 

последствия своей деятельности с 

точки зрения природосообразности, 

ненанесения или минимизации вреда 

природе; 

пропагандировать цели и задачи 

обеспечения безопасности человека и 

природной среды в техносфере; 

использовать знания основ 

безопасности различных 

производственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях 

at reduction of mortality and loss of 

health from external factors and 

causes 

Brief description: Deals with the 

basic laws of functioning of living 

organisms, ecosystems of 

different levels of organization, 

the biosphere as a whole and their 

stability. Contains theoretical 

bases of safety of activity; legal, 

normative-technical and 

organizational bases of safety of 

activity and methods of increase 

of safety of technical means and 

technological processes 

Learning outcomes: 
The student has environmental 

knowledge,  

The student understands the 

importance of environmental 

activities, 

The student has the skills of analyze 

environmental processes and 

assessment the social and 

environmental consequences of 

human activities; owns methods and 

technologies of protection in 

emergency situations, skills of 

rationalization of professional 

activity for the purpose of safety and 

environmental protection 

Formed competencies:  
Responsible attitude to environment 

based on the recognition of its 

universal value, ability to assess the 

results and consequences of own 

activities in terms of nature, 

minimizing harm to nature; 

to promote the goals and objectives 

of human and environmental safety 

in the technosphere; to use 

knowledge of the basics of safety of 

various production processes in 

emergency situations 

Модуль коды: ЖББМ 1.5  

Модуль атауы: Жалпы білім беру 

модулі  

Пән атауы: Қоғамтану білімі 

(пәнаралық білім) 

Код модуля: МОО 1.5 

Название модуля: Модуль 

общеобразовательных дисциплин 

Название дисциплины: 

Обществоведческие знания 

Сode of module: MGE 1.5 

Name of module: Module of 

general education disciplines 

Name of discipline: Social 

studies knowledge 



Ілиястану 

Пререквизиттер: Мектептегі қазақ 

әдебиеті курсы 

Постреквизиттер:  

Мақсаты: Классик ақын, жазушы, 

публицист, драматург, аудармашы, 

фольклорист, әдебиет зерттеушісі, 

тарихшы, фельетон жанрының 

негізін салған көп қырлы талант 

Ілияс Жансүгіровтің зертханасына 

«енгізіп», шеберлік мектебін 

саралау, таразылау, суреткердің 

сырын түсіндіру.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: 
Ілияс Жансүгіровтің 

шығармашылық өмірбаяны, сөз 

өнерін игеру жолындағы алғашқы 

ізденістері, қоғамдық және 

мемлекеттік қызметтері, әртүрлі 

өнер саласына ат салысуы, 

поэмалар жазуы, прозаның дамуына 

қосқан үлесі, драматургиясы, ауыз 

әдебиеті үлгілерін жинап, жариялап, 

зерттеуі қамтылған.   

Оқу нәтижесі: 

- Ілияс Жансүгіров мұраларын 

біледі; 

- ақынның шығармаларын 

талдайды;   

- шығармалардың идеялық-

көркемдігін анықтайды;  

- І.Жансүгіровтің әдеби 

мұрасының даралығын түсіне 

алады. 

Құзыреті: Ілияс Жансүгіровтің 

әдеби мұрасын меңгерген; ұлттық 

рухани құндылықтарды қастерлеуге 

және интеллектуалдық-

шығармашылық ойлау мәдениетіне 

дағдыланған. 

(междисциплинарный курс) 

Илиястану 

Пререквизиты: Школьный курс 

казахской литературы  

Постреквизиты: - 

Цель курса: Ввести в 

многогранную творческую 

лабораторию  Ильяса Жансугурова 

– поэта-классика, писателя, 

драматурга, переводчика, 

фольклориста, исследователя 

литературы, историка, 

основоположенника жанра 

фельетона. 

Краткое содержание разделов: В 

изучение курса входит: биография 

И.Жансугурова,  первые 

исследования на пути изучения 

искусства слова, общественная и 

государственная деятельность, его 

место в различных областях 

искусства, казахской 

литературоведческой науке,  

неоценимый вклад в 

формирование художественных 

принципов нашей литературы, 

написание поэм, вклад в развитие 

прозы, драматургии, развитие 

казахского литературного языка. 

Результат обучения:   

- знает литературное 

наследие И.Жансугурова;  

- анализирует произведения 

поэта;  

- определяет идейно-

художественные особенности 

произведении. 

- понимает 

индивидуальность литературного 

наследия И.Жансугурова. 

Компетенции: Владеет 

пониманием специфики 

литературного наследия Ильяса 

Жансугурова; обладает навыками 

интеллектуально-творческого 

мышления и способностями 

дорожить ценностями 

национально-духовного наследия.    

(interdisciplinary course) 

Ilyastanu 

Prerequisites: School course of 

Kazakh literature 

Postrequisites: - 

Studying purpose: Introduce 

Ilyas Zhansugurov, a classical 

poet, writer, playwright, 

translator, folklorist, literature 

researcher, historian, founder of 

the feuilleton genre into the 

multifaceted creative laboratory. 

Summary of the main sections: 
The course includes: 

I.Zhansugurov's biography, first 

studies on the way to study the 

word art, public and state 

activities, his place in various 

fields of art, Kazakh literary 

scholarship, an invaluable 

contribution to the formation of 

artistic principles of our literature, 

writing poems, contribution to the 

development of prose , drama, the 

development of the Kazakh 

literary language. 

Learning outcome:   
- knows the literary heritage of I. 

Zhansugurov; 

- analyzes the works of the poet; 

- defines the ideological and 

artistic features of the work. 

- understands the individuality of 

the literary heritage of I. 

Zhansugurov. 

Competencies: Owns the 

understanding of the specificity of 

the literary heritage of Ilyas 

Zhansugurov; possesses the skills 

of intellectual and creative 

thinking and the ability to cherish 

the values of the national and 

spiritual heritage. 

 

Модуль коды: МҚТТН 4.1 

Модуль атауы: Мемлекет пен 

құқықтың тарихи және теориялық 

негіздері 

Код модуля: ИТОГП 4.1 

Название модуля: Исторические 

и теоретические основы 

государства и права 

Сode of module: HTFSL 4.1 

Name of module: Historical and 

theoretical foundations of state 

and law 



Пән атауы: Мемлекет және құқық 

теориясы және Қазақстан 

Республикасының Конституциялық 

заңнама негіздері 

Пререквизиттер:  
Адам, қоғам, құқық 

Постреквизиттер: Қазақстан 

Республикасының Азаматтық 

құқығы (жалпы бөлім); Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы (жалпы бөлім); ТК 2.1 - 1) 

Қазақстан Республикасының 

мемлекет және құқық тарихы; 2) 

Шетелдердің мемлекет және құқық 

тарихы; 3) Саяси және құқықтық 

ілімдер тарихы; 4) Шет елдердің 

конституциялық құқығы; Рим 

құқығы; ТК 2.3 - 1) Қазақстан 

Республикасының әкімшілік 

құқығы; 2) Қазақстан 

Республикасында мемлекеттік 

қызметшілердің құқықтық 

мәртебесі; 3) Мемлекеттік 

қызметтің және басқарудың 

құқықтық негіздері; 4) Қазақстан 

Республикасындағы Омбудсмен 

институтының қызмет етуінің 

құқықтық негіздері; 5) Қазақстан 

Республикасындағы ақпараттық 

құқығы. 

Мақсаты: Студенттерді 

мемлекеттік-құқықтық құбылыстар 

туралы заманауи білімге баулу. 

Қысқаша сипаттамасы: Мемлекет 

және құқық теориясы - заңтанудағы 

ең маңызды теориялық 

тұжырымдамаларды әзірлейтін, 

студенттерді мемлекеттік-құқықтық 

құбылыстардың заманауи 

білімдерімен таныстыратын 

әдістемелік ғылым. Курстың 

мақсаты: мемлекеттік құрылымның 

ерекшеліктерін айқындау, 

Қазақстанның билік тармақтарын 

түсіну - биліктің заң шығарушы, 

атқарушы және сот тармақтарын 

ажырату. 

Оқыту нәтижелері:  
Болып жатқан мемлекеттік-

құқықтық өзгерістерді бағалау 

қабілеті бар, бұл ретте қажетті 

терминологияға нақты 

Название дисциплины: Теория  

государства и права и основы 

конституционного 

законодательсва Республики 

Казахстан 

Пререквизиты: Человек, 

общество, право 

Постреквизиты: Гражданское 

право  Республики Казахстан 

(общая часть); Уголовное право 

Республики Казахстан (общая 

часть); КВ 2.1 - 1) История 

государства и права Республики 

Казахстан; 2) История государства 

и права зарубежных стран; 3) 

История политических и правовых 

учений; 4) Конституционное право 

зарубежных стран; 5) Римское 

право;   КВ 2.3 - 1) 

Административное право 

Республики Казахстан; 2) 

Правовой статус государственных 

служащих в Республике 

Казахстан; 3)  Правовые основы 

государственной службы и 

управления; 4) Правовые основы 

службы института омбудсмена в 

Республике Казахстан; 5) 

Информационное право в 

Республике Казахстан 

Цель: Приобщение студентов к 

современным знаниям о 

государственно-правовых 

явлениях. 

Краткое описание: Теория 

государства и права является 

методологической наукой, в 

которой разрабатываются 

важнейшие теоретические 

положения в юриспруденции, 

приобщения студентов к 

современным знаниям о 

государственно-правовых 

явлениях. Задачи курса: осветить 

особенности государственного 

устройства,  разбираться в ветвях 

власти РК - отличать 

законодательную, 

исполнительную и судебную 

ветви власти. 

Результаты обучения: Обладает 

способностью оценивать 

Name of discipline: Theory of 

State and Law and the Basics of 

the Constitutional Legislation of 

the Republic of Kazakhstan 

Prerequisites: Human, society, 

law 

Postrequisites: Civil Law of the 

Republic of Kazakhstan (general 

part); Criminal law of the 

Republic of Kazakhstan (general 

part); СС 2.1 - 1) History of the 

state and law of the Republic of 

Kazakhstan; 2) History of the 

state and law of foreign countries; 

3) History of political and legal 

studies; 4) Constitutional law of 

foreign countries; 5) Roman law; 

СС 2.3 - 1) Administrative law of 

the Republic of Kazakhstan; 2) 

The legal status of civil servants 

in the Republic of Kazakhstan; 3) 

The legal framework of public 

service and management; 4) The 

legal basis of the service of the 

Ombudsman’s institution in the 

Republic of Kazakhstan; 5) 

Information law in the Republic 

of Kazakhstan 

Purpose: Familiarizing students 

with modern knowledge of state-

legal phenomena. 

Brief description: The theory of 

state and law is a methodological 

science, which develops the most 

important theoretical concepts in 

jurisprudence, familiarizing 

students with modern knowledge 

of state-legal phenomena. Course 

objectives: to highlight the 

features of the state structure, to 

understand the branches of power 

of Kazakhstan - to distinguish 

between the legislative, executive 

and judicial branches of 

government. 

Learning outcomes: Has the 

ability to assess the ongoing state 

and legal changes, while clearly 

guided in the necessary 

terminology 

Formed competencies: Knows: 

the nature and essence of the state 



бағдарланады 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Мемлекет пен құқықтың табиғаты 

мен мәнін, мемлекет пен құқықтың 

пайда болу, қызмет ету және 

дамуының негізгі заңдылықтарын, 

мемлекет пен құқықтың тарихи 

типтері мен нысандарын, олардың 

мәні мен функцияларын, мемлекет 

механизмін, құқық жүйесін, 

құқықтық реттеу механизмі мен 

құралдарын, құқықты іске асыруды 

біледі. 

Білуі керек: конституциялық құқық 

теориясының маңызды ережелері 

мен қорытындыларын, ҚР негізгі 

нормативтік актілерін, 

конституциялық құқықтың елдің 

құқықтық жүйесінің базалық саласы 

ретіндегі ерекшелігін пайдалана 

алады, сондай – ақ өз бетінше 

сипаттай алады, конституциялық-

құқықтық нормаларды бағалай 

алады, ҚР Конституциясының 

жүйесі мен құрылымында 

бағдарлай алады 

Дағдыларға ие: құқық қолдану 

тәжірибесін, ғылыми ақпаратты, 

отандық және шетелдік тәжірибені 

талдау; 

происходящие государственно-

правовые преобразования, при 

этом четко ориентируется в 

необходимой терминологии 

Формируемые компетенции: 

Знает: природу и сущность 

государства и права, основные 

закономерности возникновения, 

функционирования и развития 

государства и права, 

исторические типы и формы 

государства и права, их 

сущность и функции, механизм 

государства, систему права, 

механизм и средства правового 

регулирования, реализации 

права. 

Умеет: Использовать знания 

важнейшие положения и 

выводы теории 

конституционного права, 

основные нормативные акты 

РК, специфику 

конституционного права как 

базовой отрасли правовой 

системы страны, а также умеет  

самостоятельно 

характеризовать, оценивать 

конституционно – правовые 

нормы,  ориентироваться в 

системе и структуре 

Конституции РК 

Владеет навыками: 

Анализировать 

правоприменительную  практику, 

научную информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт; 

and law, the basic laws of 

occurrence, functioning and 

development of the state and law, 

historical types and forms of the 

state and law, their essence and 

functions, the mechanism of the 

state, the system of law, the 

mechanism and means of legal 

regulation, implementation of law. 

Able to: Use the knowledge of 

the most important provisions and 

conclusions of the theory of 

constitutional law, the basic 

regulations of the Republic of 

Kazakhstan, the specifics of 

constitutional law as the basic 

branch of the legal system of the 

country, and is able to 

independently characterize, 

evaluate the constitutional and 

legal norms, navigate in the 

system and structure of the 

Constitution 

Has the skills to Analyze law 

enforcement practice, scientific 

information, domestic and foreign 

experience; 

Модуль коды: МҚТТН 4.1 

Модуль атауы: Мемлекет пен 

құқықтың тарихи және теориялық 

негіздері 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының мемлекет және 

құқық тарихы 

Пререквизиттер: Мемлекет және 

құқық теориясы және Қазақстан 

Республикасының Конституциялық 

заңнама негіздері 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

Код модуля: ИТОГП 4.2 

Название модуля: Исторические 

и теоретические основы 

государства и права 

Название дисциплины: История 

государства и права Республики 

Казахстан   

Пререквизиты: Теория  

государства и права и основы 

конституционного 

законодательсва Республики 

Казахстан 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

Сode of module: HTFSL 4.2 

Name of module: Historical and 

theoretical foundations of state 

and law 

Name of discipline: History of 

State and Law of the Republic of 

Kazakhstan  

Prerequisites: Theory of State 

and Law and the Basics of the 

Constitutional Legislation of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 



тапсыру 
Мақсаты: Студенттерге мемлекет 

және тарих құқығының негізгі 

теориялық ережелерін түсіндіру. 

Қазақстан Республикасының 

заңдылығын зерттеу, заңдылықпен 

жұмыс істеу қабілетін иемдену, 

практикада туындайтын күрделі 

мәселелерге бейімдеу, алған 

білімдерін қолдану қабілітінің 

пайымдау. 

Қысқаша сипаттамасы: Қазақстан 

Республикасының мемлекет және 

құқық тарихы тәуелсіз 

Қазақстанның аумағында 

мемлекеттің және заңның түрлері 

мен нысандарын, сондай-ақ әртүрлі 

тарихи кезеңдердегі мемлекеттік 

органдардың және құқықтық 

институттардың қалыптасуы, дамуы 

мен өзгеруін қатаң хронологиялық 

тәртіпте барлық ерекшеліктерімен 

зерттеу болып табылады. Пәнді 

оқығаннан кейін студент білуі тиіс: 

туған, қалыптасқан және мемлекет 

аумағында мемлекет пен құқықты 

дамыту, ежелгі заманнан бүгінгі 

күнге дейін. 

Оқыту нәтижелері: Қазақстан 

Республикасының мемлекеттілігінің 

және құқықтық мәртебесінің 

қалыптасуы мен қалыптасуы 

туралы білімі бар, сондай-ақ біздің 

елімізде дамуы қажет нормалар мен 

құқықтық институттарды біледі. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Студент мемлекеттің қалыптасуы 

мен дамуы туралы және Қазақстан 

Республикасының құқықтық 

мәртебесі туралы біледі. 

Біздің елімізде дамуы керек 

нормалар мен құқықтық 

институттарды тануға қабілетті. 

Мемлекет пен Қазақстан тарихын 

талдау дағдыларын иеленеді. 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена  

Цель: «История государства и 

права РК» является изучение на 

территории независимого 

Казахстана возникновения, 

развития и смены типов и форм 

государства и права, а также 

государственных органов и 

правовых институтов в разные 

исторические периоды со всеми их 

особенностями в строгой 

хронологической 

последовательности. 

Краткое описание: История 

государства и права РК является 

изучение на территории 

независимого Казахстана 

возникновения, развития и смены 

типов и форм государства и права, 

а также государственных органов 

и правовых институтов в разные 

исторические периоды со всеми их 

особенностями в строгой 

хронологической 

последовательности. После 

изучения дисциплины студент 

должен знать: процесс 

зарождения, становления и 

развития государства и права на 

территории страны, с древнейших 

времен до наших дней. 

Результаты обучения: Обладает 

знаниями происхождения и 

становления государственности и 

правового статуса РК, а также 

знает нормы и правовые 

институты которые необходимо 

развивать в нашей стране. 

Формируемые компетенции: 

Знает о происхождения и 

становления государственности 

и правового статуса РК. 

Умеет распознавать нормы и 

правовые институты которые 

необходимо развивать в нашей 

стране. 

Владеет навыками анализа 

истории государства и права РК 

Purpose: "The history of the state 

and law of Kazakhstan" is the 

study on the territory of 

independent Kazakhstan of the 

emergence, development and 

change of types and forms of state 

and law, as well as state bodies 

and legal institutions in different 

historical periods with all their 

features in strict chronological 

order. 

Brief description: The history of 

the state and law of the Republic 

of Kazakhstan is the study on the 

territory of independent 

Kazakhstan of the emergence, 

development and change of types 

and forms of state and law, as 

well as state bodies and legal 

institutions in different historical 

periods with all their features in 

strict chronological order. After 

studying the discipline, the 

student should know: the process 

of birth, formation and 

development of the state and law 

in the territory of the country, 

from ancient times to the present 

day. 

Learning outcomes: Has 

knowledge of the origin and 

formation of the statehood and 

legal status of the Republic of 

Kazakhstan, and also knows the 

norms and legal institutions that 

need to be developed in our 

country. 

Formed competencies: He 

knows about the origin and 

formation of statehood and the 

legal status of the Republic of 

Kazakhstan. 

Able to recognize the norms and 

legal institutions that need to be 

developed in our country. 

Owns the skills of analyzing the 

history of the state and law of the 

Republic of Kazakhstan 

Модуль коды: МҚТТН 4.1 

Модуль атауы: Мемлекет пен 

құқықтың тарихи және теориялық 

Код модуля: ИТОГП 4.2 

Название модуля: Исторические 

и теоретические основы 

Сode of module: HTFSL 4.2 

Name of module: Historical and 

theoretical foundations of state 



негіздері 

Пән атауы: Шет елдердің мемлекет 

және құқық тарихы 

Пререквизиттер: Мемлекет және 

құқық теориясы және Қазақстан 

Республикасының конституциялық 

заң шығару негіздері 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: студенттерді шет 

елдердің мемлекеттік-құқықтық 

институттарының даму тарихымен 

таныстыру 

Қысқаша сипаттамасы: Шет 

елдердің мемлекет және құқық 

тарихы мемлекет және құқық 

институттарының пайда болуын, 

қалыптасуы мен дамуын олардың 

негізгі тарихи нысандарында 

зерттейді, уақыт пен кеңістікте 

дамып келе жатқан мемлекеттік-

құқықтық процестердің мазмұнын 

талдайды. Бұл ретте, курсты оқу 

барысында заңдық ойлауды 

қалыптастыру; алған білімін өзінің 

практикалық қызметінде қолдана 

білу; қандай да бір мемлекеттік-

құқықтық құбылыстардың негізгі 

тенденцияларын талдай білу және 

олардың одан әрі дамуын болжау. 

Оқыту нәтижелері:  
Шет елдердің мемлекет және құқық 

институттарының тарихи 

қалыптасуы және олардың қазіргі 

кездегі болмысы саласында білімі 

бар 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Мемлекет пен шет елдердің 

құқығының қалыптасуының негізгі 

ұғымдары мен тарихын біледі, 

алған білімдерін еліміздің 

мемлекеттік-құқықтық мәртебесін 

дамыту үшін жаңа құқықтық 

постулаттарды жасауда қолдана 

алады. 

государства и права 

Название дисциплины: История 

государства и права зарубежных 

стран 

Пререквизиты: Теория  

государства и права и основы 

конституционного 

законодательсва Республики 

Казахстан 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: ознакомить студентов с 

историей развития 

государственно-правовых 

институтов зарубежных стран 

Краткое описание: История 

государства и права зарубежных 

стран исследует возникновение, 

становление и развитие 

институтов государства и права в 

их основных исторических 

формах, анализирует содержание 

государственно-правовых 

процессов, развивающихся во 

времени и пространстве. При 

этом, в ходе изучения курса 

выработка юридического 

мышления;  умение применять 

полученные знания в своей 

практической деятельности; 

умение анализировать основные 

тенденции тех или иных 

государственно-правовых явлений 

и прогнозировать их дальнейшее 

развитие. 

Результаты обучения:  

Обладает знаниями в области 

исторического становления 

институтов государства и права 

зарубежных стран, и современные 

их реалии   

Формируемые компетенции: 
Знает основные понятия и 

историю становление государства 

и права зарубежных стран, умеет 

использовать полученные знания в 

выработе новых правовых 

постулатов для развития 

государственно-правового статуса 

нашей страны. 

and law 

Name of discipline: History of 

state and law of foreign countries 

Prerequisites: Theory of state 

and law and fundamentals of 

constitutional legislation of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: to acquaint students 

with the history of development of 

state and legal institutions of 

foreign countries 

Brief description: The history of 

state and law of foreign countries 

explores the emergence, 

formation and development of 

institutions of state and law in 

their main historical forms, 

analyzes the content of state and 

legal processes developing in time 

and space. At the same time, in 

the course of studying the 

development of legal thinking; the 

ability to apply this knowledge in 

their practice; the ability to 

analyze the main trends of certain 

state-legal phenomena and predict 

their further development. 

Learning outcomes: 

Has knowledge in the field of 

historical development of 

institutions of state and law of 

foreign countries, and their 

modern realities 

Formed competencies: He 

knows the basic concepts and 

history of the formation of the 

state and the law of foreign 

countries, is able to use this 

knowledge in the development of 

new legal postulates for the 

development of the state-legal 

status of our country. 



Модуль коды: МҚТТН 4.1 

Модуль атауы: Мемлекет пен 

құқықтың тарихи және теориялық 

негіздері 

Пән атауы: Саяси және құқықтық 

ілімдер тарихы 

Пререквизиттер: Мемлекет және 

құқық теориясы және Қазақстан 

Республикасының конституциялық 

заңнама негіздері 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: студентті құқық 

философиясының, мемлекет пен 

құқық құрудың мәселелеріне 

қатысты теориялармен, 

доктриналармен, ілімдермен 

таныстыру 

Қысқаша сипаттамасы: Саяси 

және құқықтық ілімдер тарихы 

доктриналар мен теорияларды, 

құқықтық және саяси ойдың негізгі 

бағыттарын, құқық пен мемлекеттің 

теориясы мен философиясы 

саласында, құқық пен мемлекет 

мәселелері бойынша ойшылдардың 

әлемдік ой тарихында елеулі үлес 

қосқан ілімдерін зерттейді.  

Тәжірибеде өткен ұрпақтың 

ойшылдары мен ғалымдарының 

теориялық мұраларын қолдануға 

көмектеседі. Сонымен қатар, 

студент Қазақстанның қазіргі 

дамуына талдау жасай отырып, 

түрлі дәуірдегі белгілі 

ойшылдардың саяси және құқықтық 

ойлауын салыстыруды үйренеді. 

Оқыту нәтижелері: Мемлекет 

және құқық туралы оқу-жаттығу 

саласында теориялық білімі мен 

тарихи дамуы бар 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Білім алушылардың теориялық 

ойлауы мен тарихи санасын 

қалыптастыру тәсілдері туралы 

біледі.  

Ой-өрісін айтарлықтай кеңейте 

алады, қазіргі заманғы идеяларды 

бағалау үшін, бүгінгі күннің 

әлеуметтік, саяси және құқықтық 

Код модуля: ИТОГП 4.2 

Название модуля: Исторические 

и теоретические основы 

государства и права 

Название дисциплины: История 

политических и правовых учений  

Пререквизиты: Теория  

государства и права и основы 

конституционного 

законодательсва Республики 

Казахстан 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: ознакомить студента с 

теориями, доктринами, учениями 

касающиеся вопросов философии 

права, создания государства и 

права 

Краткое описание: История 

политических и правовых учений 

изучает доктрины и теории, 

основные направления правовой и 

политической мысли, учения 

мыслителей в сфере теории и 

философии права и государства, 

по вопросам права и государства, 

оставившие значительный вклад в 

истории мировой мысли.  

Поможет на практике 

использование теоретических 

наследий мыслителей и ученых 

прошлых поколений. При этом, 

студент научится сравнивать 

политические и правовые 

мышления известных мыслителей 

разных эпох с проведением 

анализа современного развития 

Казахстана. 

Результаты обучения:  

Обладает теоретическими 

знаниями и историческими 

развитием в области учений о 

праве и государстве 

Формируемые компетенции: 

Знает о способах 

формирования теоретического 

мышления и исторического 

сознания обучающихся.  

Умеет существенно расширять 

кругозор, дает ориентиры для 

Сode of module: HTFSL 4.2 

Name of module: Historical and 

theoretical foundations of state 

and law 

Name of discipline: History of 

political and legal doctrines 

Prerequisites: Theory of state 

and law and fundamentals of 

constitutional legislation of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: to acquaint the student 

with theories, doctrines, doctrines 

concerning questions of 

philosophy of the right, creation 

of the state and the right 

Brief description: The history of 

political and legal doctrines 

studies doctrines and theories, the 

main directions of legal and 

political thought, the teachings of 

thinkers in the field of theory and 

philosophy of law and the state, 

on the law and the state, which 

left a significant contribution to 

the history of world thought.  

The use of theoretical legacies of 

thinkers and scientists of past 

generations will help in practice. 

At the same time, the student will 

learn to compare the political and 

legal thinking of famous thinkers 

of different eras with the analysis 

of the modern development of 

Kazakhstan. 

Learning outcomes: Has 

theoretical knowledge and 

historical development in the field 

of law and state 

Formed competencies: 

He knows about the methods of 

formation of theoretical thinking 

and historical consciousness of 

students.  

He is able to significantly expand 

his horizons, provides guidance 

for the evaluation of modern 

ideas, to solve social, political and 

legal problems of today. 

Has the skills of analysis and 



мәселелерін шешу үшін бағдар 

береді. 

Саяси және құқықтық ойлауды 

талдау және бағалау дағдыларын 

меңгерген. 

оценки современных идей, для 

решения социальных, 

политических и правовых 

проблем сегодняшнего дня. 

Владеет навыками анализа и 

оценки политического и правового 

мышления. 

evaluation of political and legal 

thinking. 

Модуль коды: МҚТТН 4.1 

Модуль атауы: Мемлекет пен 

құқықтың тарихи және теориялық 

негіздері 

Пән атауы: Шет елдердің 

конституциялық құқығы 

Пререквизиттер: Мемлекет және 

құқық теориясы және Қазақстан 

Республикасының конституциялық 

заңнама негіздері 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: шет елдер 

азаматтарының конституциялық 

құқықтары, бостандықтары мен 

міндеттері және Мемлекеттік 

басқарудың конституциялық 

негіздері саласында кең білім беру 

Қысқаша сипаттамасы: 

Шет елдердің конституциялық 

құқығы: конституциялық құқықтың 

түсінігі мен мәні, оның көздері 

туралы, шет елдердегі 

конституциялық құрылыстың 

негіздері, жеке тұлғаның құқықтық 

мәртебесі туралы, мемлекеттік 

билік пен мемлекеттік құрылым 

тетігін, сондай-ақ шет 

мемлекеттердегі басқа да 

конституциялық құқық 

институттарын түсіндіруге 

мүмкіндік береді. Білімді меңгеруде 

Қазақстан Республикасымен 

салыстыру үшін әртүрлі 

мемлекеттердің конституциялық 

құқығының маңызды мәселелерін 

түсінуді қалыптастыруға мүмкіндік 

береді. Конституциялық заңнама 

мен конституциялық нормаларды 

меңгерген, сондай-ақ оларды 

туындайтын құқықтық 

қатынастарда пайдаланады.  

Оқыту нәтижелері: Шет елдер 

Код модуля: ИТОГП 4.2 

Название модуля: Исторические 

и теоретические основы 

государства и права 

Название дисциплины: 
Конституционное право 

зарубежных стран 

Пререквизиты: Теория  

государства и права и основы 

конституционного 

законодательсва Республики 

Казахстан 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: дать обширные знания в 

области конституционных прав, 

свобод и обязанностей граждан 

зарубежных стран, и 

конституционных основ 

государственного управления 

Краткое описание: 
Конституционное право 

зарубежных стран позволяет дать 

представление: о понятии и 

предмете конституционного права, 

его источниках, об основах 

конституционного строя в 

зарубежных странах, правовом 

статусе личности, объяснить 

механизм государственной власти 

и государственного устройства, а 

также других институтов 

конституционного права в 

зарубежных государствах. В 

овладении  знаниями позволит 

выработать понимание   

важнейших вопросов 

конституционного  права   

различных государств, для 

сравнения с Республикой  

Казахстан. Владеет знаниями 

конституционного 

законодательства и 

Сode of module: HTFSL 4.2 

Name of module: Historical and 

theoretical foundations of state 

and law 

Name of discipline: 
Constitutional law of foreign 

countries 

Prerequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 

Postrequisites: writing a thesis 

and passing the state exam 

Purpose: to give extensive 

knowledge in the field of 

constitutional rights, freedoms 

and duties of citizens of foreign 

countries, and the constitutional 

foundations of public 

administration 

Brief description: Constitutional 

law of foreign countries allows us 

to give an idea of: the concept and 

subject of constitutional law, its 

sources, the foundations of the 

constitutional system in foreign 

countries, the legal status of the 

individual, to explain the 

mechanism of state power and 

state structure, as well as other 

institutions of constitutional law 

in foreign countries. In mastering 

the knowledge will develop an 

understanding of the most 

important issues of constitutional 

law of different States, for 

comparison with the Republic of 

Kazakhstan. Has knowledge of 

the constitutional legislation and 

constitutional norms, and also 

uses them in the arising legal 

relations. 

Learning outcomes: Knows the 

basic constitutional rights, 

freedoms and duties of citizens of 

foreign countries and their state 



азаматтарының негізгі 

конституциялық құқықтарын, 

бостандықтары мен міндеттерін 

және олардың мемлекеттік 

құрылымын біледі 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Шет елдердің конституциялық 

заңнамасының негізгі 

тұжырымдамалары мен ұғымдары 

туралы біледі.  

Шет елдердегі басқару 

нысандарының, мемлекеттік 

құрылым нысандарының, саяси 

режимдердің негізгі белгілерін 

анықтай алады және шет елдердегі 

мемлекет нысандарының негізгі 

түрлерін сипаттай алады. 

Шет елдердің конституциялық 

заңнамасы бойынша жинақталған 

білімді пайдалану дағдыларын 

меңгерген. 

конституционных норм, а также 

использует их в возникающих 

правовых отношениях. 

Результаты обучения:  

Знает основные конституционные 

права, свободы и обязанности  

граждан зарубежных стран и их 

государственное устройство 

Формируемые компетенции: 

Знает об основных концепциях 

и понятиях конституционного 

законодательства зарубежных 

стран.  

Умеет определять основные 

признаки форм правления, 

форм государственного 

устройства, политических 

режимов в зарубежных странах  

и охарактеризовывать 

основные виды форм 

государства в зарубежных 

странах. 

Владеет навыками 
использования накопленных 

знаний по конституционному 

законодательству зарубежных 

стран. 

structure 

Formed competencies: 

Knows about the basic concepts 

and concepts of the constitutional 

legislation of foreign countries.  

He is able to determine the main 

features of forms of government, 

forms of government, political 

regimes in foreign countries and 

to characterize the main types of 

forms of state in foreign countries. 

He has the skills to use the 

accumulated knowledge of the 

constitutional legislation of 

foreign countries. 

Модуль коды: МҚТТН 4.1 

Модуль атауы: Мемлекет пен 

құқықтың тарихи және теориялық 

негіздері 

Пән атауы: Рим құқығы 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының конституциялық 

заңнамасының негіздері және 

мемлекет және құқық теориясы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: Курстың студенттер 

үшін басты мақсаты алғашқы 

курстан бастап тыңғылықты түрде 

салалық заң ғылымдары пәндерін 

игеру дағдысын қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: «Рим 

заңы» пәні гуманитарлық білім 

берудің әдіснамалық негізі болып 

табылады және студенттердің 

құқықтық ой-өрісін дамытуға үлес 

қосып, заманауи азаматтық 

құқықтың барысына кіреді. Рим 

Код модуля: ИТОГП 4.2 

Название модуля: Исторические 

и теоретические основы 

государства и права 

Название дисциплины: Римское 

право 

Пререквизиты: Теория  

государства и права и основы 

конституционного 

законодательсва Республики 

Казахстан 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: Изучение римского 

частного права и его влияния на 

современные правовые системы в 

историческом и структурно-

логическом аспектах. 

Краткое описание: Дисциплина 

«Римское право» представляет 

собой методологическую основу 

гуманитарного образования и 

является введением в курс 

Сode of module: HTFSL 4.2 

Name of module: Historical and 

theoretical foundations of state 

and law 

Name of discipline: Roman law 

Prerequisites: Theory of State 

and Law and the Basics of the 

Constitutional Legislation of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: writing a thesis 

and passing the state exam 

Purpose: Writing and defending a 

thesis (project) or passing state 

exams in two major disciplines 

Brief description: The discipline 

of "Roman law" is a 

methodological basis of 

humanitarian education and is an 

introduction to the course of 

modern civil law, contributing to 

the development of students' legal 

thinking. The study of Roman law 

is an integral part of legal 

education in the Republic of 

Kazakhstan. 



заңын зерттеу Қазақстан 

Республикасында құқықтық 

тәрбиенің ажырамас бөлігі болып 

табылады. 

Оқыту нәтижелері: Рим 

мемлекетінің және рим құқығының 

пайда болуы, дамуы және жұмыс 

істеуі туралы алған білімдеріне 

негізделген құқықтық қағидаларды, 

заңнаманы және бұрынғы сот 

шешімдерін зерделеу.  

Қалыптасатын құзыреттер: Көне 

Римде пайда болған құқық жүйені 

біледі және жаңа құқық жүйесімен 

салыстырып талдау жасай алады. 

современного гражданского права, 

способствуя развитию 

юридического мышления 

студентов. Изучение римского 

права является неотъемлемой 

частью юридического образования 

в Республике Казахстан. 

Объясняется это тем, что на 

рубеже нашей эры римляне 

создали наиболее стройную и 

завершенную правовую систему, 

которая без значительных 

изменений пережила своих 

создателей более чем на тысячу 

лет. 

Результаты обучения: Умеет 

вести исследование юридических 

принципов, законодательных 

актов и предшествующих 

судебных решений на основе 

полученных знаний о 

происхождений, развитий и 

функционирования Римского 

государства. 

Формируемые компетенции: 
Знает систему происхождения 

права древнего Рима, проводит 

анализ данной системы права при 

помощи сравнения с современной 

системой права. 

Learning outcomes: Able to 

conduct a study of legal 

principles, legislation and 

previous court decisions based on 

the knowledge gained about the 

origins, development and 

functioning of the Roman Empire. 

Formed competencies: He 

knows the system of origin of law 

of ancient Rome, analyzes the 

given system of law using a 

comparison with the modern 

system of law. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.1 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Азаматтық құқық 

(жалпы бөлім) 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының конституциялық 

заңнамасының негіздері және 

мемлекет және құқық теориясы 

Постреквизиттер: Азаматтық 

құқық (ерекше бөлім), 

Халықаралық жария құқығы, 

Халықаралық жеке құқығы, ЕО 

құқығы. 

Мақсаты: нарықтық жағдайда 

халықтың әлеуметтік әлсіз 

топтарының жағдайы жүргізетін 

әлеуметтік қорғау қатынастарын 

реттейтін қазіргі заманғы 

заңнаманың мазмұнын дәйекті 

Код модуля: ПРГАУП 5.1 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Гражданское право  Республики 

Казахстан (общая часть) 

Пререквизиты: Теория  

государства и права и основы 

конституционного 

законодательсва Республики 

Казахстан 

Постреквизиты: Гражданское 

право РК (особенная часть), 

Международное публичное право, 

Международное частное право, 

Право ЕС.  

Цель: является последовательное 

изучение содержания 

современного законодательства 

регулирующего отношения 

Сode of module: LRCACLR 5.1 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: Civil law 

(general part) 

Prerequisites: Theory of State 

and Law and the Basics of the 

Constitutional Legislation of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Civil law (special 

part), International public law, 

International private law, EU law. 

Purpose: is a consistent study of 

the content of modern legislation 

regulating the relations of social 

protection, carried out by the state 

of socially vulnerable groups of 

the population in the market. 

Brief description: This discipline 

is a mandatory component of the 

Civil Law module. Civil law is 



зерттеу болып табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл пән 

азаматтық құқық модулінің міндетті 

компоненті болып табылады. 

Азаматтық құқық - заң 

мектептерінде оқылатын негізгі, 

іргелі оқу пәндерінің бірі. 

Нарықтық экономикаға көшу және 

қоғамымыздың әлеуметтік-

экономикалық қарым-қатынастарын 

түбегейлі реформалау кезінде 

нарықтық экономикада дамып келе 

жатқан тауарлық-ақша қатынастары 

мен басқа да қатынастарды 

реттеуші ретінде азаматтық құқық 

рөлі күрт артады. 

Оқыту нәтижелері: Мемлекеттің 

және құқықтың пайда болуы, дамуы 

және жұмыс істеуі туралы алған 

білімдеріне негізделген құқықтық 

қағидаларды, заңнаманы және 

бұрынғы сот шешімдерін зерделеу. 

Студент Қазақстан 

Республикасының конституциялық 

заңнамасының негіздерін тарихи 

және теориялық тұрғыда айқындай 

алады. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Азаматтық құқықтың негізгі 

категорияларын біледі. Қарым-

қатынаста алған білімдерін қолдана 

білу. Азаматтық құқық нормаларын 

тәуелсіз талдау дағдыларына ие 

және ғылымның категориялық 

құрылымын түсінеді. 

 

социальной защиты, 

осуществляемой государством 

социально уязвимых слоев 

населения в условиях рынка. 

Краткое описание: Данная 

дисциплина является 

обязательным компонентом 

модуля «Гражданско-правовых 

отношений». Гражданское право – 

одна из основных, 

фундаментальных учебных 

дисциплин, изучаемых в 

юридических вузах. При переходе 

к рыночной экономике и 

кардинальном реформировании 

социально – экономических 

отношений нашего общества резко 

возрастает роль гражданского 

права как регулятора товарно–

денежных отношений и иных 

отношений, складывающихся в 

рыночном хозяйстве. 

Результаты обучения: 

консультирует по широкому кругу 

юридических вопросов, 

представляет правовые интересы 

клиентов в бизнесе;  ведет 

переговоры о достижении 

соглашения по вопросам, 

вызывающим правовые споры; 

составляет проекты законов и 

правительственных постановлений 

на основе текущего 

законодательства; составляет 

юридические документы, такие 

как контракты, сделки с 

недвижимостью и завещания, а 

также подготавливает 

юридические заключения. 

Формируемые компетенции: 

Знает основные гражданско-

правовые категории. Умеет 

использовать полученные знания в 

возникших правоотношениях. 

Владеет навыками 

самостоятельного анализа 

гражданско-правовых норм и 

понимает категориальный строй 

науки. 

one of the basic, fundamental 

academic disciplines studied in 

law schools. In the transition to a 

market economy and a cardinal 

reform of the social and economic 

relations of our society, the role of 

civil law as a regulator of 

commodity – money relations and 

other relations developing in a 

market economy sharply 

increases. 

Learning outcomes: Able to 

conduct a study of legal 

principles, legislation and 

previous court decisions based on 

the knowledge gained about the 

origins, development and 

functioning of the state and law, 

reveals their main features, the 

basics of the constitutional 

legislation of the Republic of 

Kazakhstan in the historical and 

theoretical aspects. 

Formed competencies: He 

knows the main civil law 

categories. Able to use the 

knowledge gained in the 

relationship. He has the skills of 

independent analysis of civil law 

norms and understands the 

categorical structure of science. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.2 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

Код модуля: ПРГАУП 5.2 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

Сode of module: LRCACLR 5.2 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 



құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы (жалпы бөлім) 

Пререквизиттер: Мемлекет және 

құқық теориясы және Қазақстан 

Республикасының Конституциялық 

заңнама негіздері 

Постреквизиттер: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлімі); ТК 2.4 

Адамға қатысты қылмыстық құқық 

бұзушылықтар; Адамның және 

азаматтың конституциялық және 

басқа да адам құқықтары мен 

бостандықтарына, халықтың 

денсаулығына қарсы қылмыстық 

құқықбұзушылықтар 

Мақсаты: кәсіби қызметте тиімді 

пайдалану, қылмыстық құқықпен 

жұмыс істеу дағдыларын үйрету, 

сондай-ақ ғылыми және заңнамалық 

қызметтегі талдау үшін қылмыстық 

заңнамадағы құқықтық білімдер 

мен дағдыларды меңгеру. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл оқу 

пәні демократиялық мемлекеттің 

қажеттіліктеріне сәйкес, сонымен 

қатар қылмыстық құқық пен оның 

қолданылуына сәйкес дамып келе 

жатқан қылмыстық құқық 

ғылымының теориялық ережелерін 

зерттеуді қамтиды. Сондықтан 

олардың мазмұны толығымен 

қолданыстағы қылмыстық 

заңнаманың тұжырымдамалық 

мазмұнына және тұтастай құқықтық 

саясаттың маңызды элементі болып 

табылатын мемлекет тарапынан 

жүзеге асырылатын қылмыстық 

саясатқа негізделген. 

Оқыту нәтижелері: Студент 

қылмыстық құқық 

тұжырымдамасын түсіну және ашу 

дағдыларын меңгереді, қылмысты 

қылмыстық құқық бұзушылықтан 

ажыратады және сыныптайды, 

негізгі қылмыстық мекемелерді, 

заңнаманы түсіндіреді, қылмыстық 

құқықтың жалпы бөлігінің 

нормаларын қолдану арқылы 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Уголовное право Республики 

Казахстан (общая часть) 

Пререквизиты: Теория  

государства и права и основы 

конституционного 

законодательсва Республики 

Казахстан 

Постреквизиты: Уголовное право 

Республики Казахстан (особенная 

часть); КВ 2.4 Уголовные 

правонарушения против личности;                                                                       

Уголовные правонарушения 

против конституционных и иных 

прав и свобод человека и 

гражданина, здаровья населения. 

Цель: заключается в овладении 

правовыми знаниями и умениями 

по уголовному праву для 

эффективного использования в 

профессиональной деятельности, 

привить навыки работы с 

уголовным законодательством, а 

также анализа в научной и 

нормотворческой деятельности. 

Краткое описание: Данная 

учебная дисциплина предполагают 

изучение теоретических 

положений науки уголовного 

права общей части, 

эволюционирующего в 

соответствии с потребностями 

демократического правового 

государства, но и уголовного 

законодательства и практики ее 

применения. Поэтому их 

содержание всецело основано на 

концептуальном содержании 

действующего уголовного 

законодательства и 

осуществляемой государством 

уголовной политике, являющейся 

важнейшим звеном правовой 

политики в целом. 

Результаты обучения: Обладает 

навыками понимания и раскрытия 

понятия состава уголовного 

правонарушения, различает и 

классифицирует преступление от 

уголовного проступка, объясняет 

and criminal law relations 

Name of discipline: Criminal 

Law of the Republic of 

Kazakhstan (general part) 

Prerequisites: Theory of State 

and Law and the Basics of the 

Constitutional Legislation of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Criminal Law of 

the Republic of Kazakhstan 

(special part); СС 2.4 Criminal 

offenses against the person; 

Criminal offenses against the 

constitutional and other rights and 

freedoms of man and citizen, the 

health of the population. 

Purpose: is to acquire legal 

knowledge and skills in criminal 

law for effective use in 

professional activities, to 

inculcate skills in working with 

criminal law, as well as analysis 

in scientific and legislative 

activities. 

Brief description: This academic 

discipline involves the study of 

the theoretical provisions of the 

science of criminal law of the 

general part, evolving in 

accordance with the needs of a 

democratic legal state, but also of 

criminal law and the practice of 

its application. Therefore, their 

content is entirely based on the 

conceptual content of the current 

criminal legislation and the 

criminal policy implemented by 

the state, which is the most 

important element of the legal 

policy in general. 

Learning outcomes: He has the 

skills of understanding and 

disclosing the concept of a 

criminal offense, distinguishes 

and classifies a crime from a 

criminal offense, explains the 

basic criminal institutions, 

legislation, knows how to 

formulate his thoughts and give 

examples when solving situational 

problems using the norms of the 

general part of criminal law. 



жағдайлық мәселелерді шешуде өз 

ойларын қалай қалыптастыратының 

біледі және мысалдар келтіреді. 

Қалыптасатын құзыреттер: Ол 

қылмыстық-құқықтық қызметпен 

байланысты негізгі заңнамалық 

және нормативтік актілерді біледі. 

Нәтижесінде туындайтын құқықтық 

қатынастарда алынған білімді 

пайдалана алады. 

Қылмыстық құқықты өз еркімен 

талдау дағдыларына ие. 

 

основные институты уголовного, 

законодательства, умеет 

сформулировать свои мысли и 

привести примеры при решении 

ситуационных задач используя 

при этом нормы общей части 

уголовного права.   

Формируемые компетенции: 

Знает основные 

законодательные и нормативно 

- правовые акты, касающиеся 

уголовно - правовой 

деятельности. 

Умеет использовать 

полученные знания в 

возникших правоотношениях.  

Владеет навыками 

самостоятельного анализа 

уголовно-правовых норм. 

Formed competencies: He 

knows the main legislative and 

regulatory acts relating to criminal 

law activities. 

Able to use the knowledge gained 

in the resulting legal relationship. 

Owns the skills of independent 

analysis of criminal law. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.3 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Азаматтық құқық 

(ерекше бөлім)  

Пререквизиттер: Азаматтық құқық 

(жалпы бөлім) 

Постреквизиттер: Зияткерлік 

меншік құқығы, Отбасылық және 

мұрагерлік қатынастарды құқықтық 

реттеу, Қазақстан Республикасының 

кәсіпкерлік құқығы, ҚР Жер 

құқығы, ҚР Қаржы құқығы, ҚР 

Кеден құқығы, ҚР Салық құқығы, 

ҚР Банк құқығы, ҚР-дағы Нотариат, 

Қазақстан Республикасындағы 

заңгер-кеңесші қызметін құқықтық 

реттеу, Қазақстан 

Республикасындағы медиатордың 

құқықтық мәртебесі, Қазақстан 

Республикасының азаматтық іс-

жүргізу құқығы 

Мақсаты: Отбасы және мұрагерлік 

институттарындағы азаматтық-

құқықтық қатынастардың табиғаты 

мен мәнін, студенттердің жан-

жақты терең түсінуіне қол жеткізу, 

жоғары білікті заңгерлердің 

тәжірибелік қызметіне дайындық, 

болашақ азаматтық тұлғалардың 

шығармашылық тұлғасын 

Код модуля: ПРГАУП 5.3 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Гражданское право Республики 

Казахстан (особенная часть)   

Пререквизиты: Гражданское 

право  Республики Казахстан 

(общая часть) 

Постреквизиты: Право 

интеллектуальной собственности 

Республики Казахстан, Правовое 

регулирование семейно-

наследственных отношений, 

Предпринимательское право 

Республики Казахстан, Земельное 

право Республики Казахстан, 

Финансовое право Республики 

Казахстан, Таможенное право 

Республики Казахстан, Налоговое 

право Республики Казахстан, 

Банковское право Республики 

Казахстан, Нотариат в Республике 

Казахстан, Правовое 

регулирование деятельности 

юрист-консультов в Респбулики 

Казахстан, Правовой статус 

медиатора в РК, Гражданское 

процессуальное право Республики 

Казахстан     

Цель: Достижение всестороннего 

Сode of module: LRCACLR 5.3 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: Civil law 

(special part) 

Prerequisites: Civil law (general 

part) 

Postrequisites: Intellectual 

Property Law of the Republic of 

Kazakhstan, Legal Regulation of 

Family and Family Relations, 

Business Law of the Republic of 

Kazakhstan, Land Law of the 

Republic of Kazakhstan, Financial 

Law of the Republic of 

Kazakhstan, Customs Law of the 

Republic of Kazakhstan, Tax Law 

of the Republic of Kazakhstan, 

Banking Law of the Republic of 

Kazakhstan, Notary in the 

Republic of Kazakhstan, Legal 

Regulation of legal advisers in the 

Republic of Kazakhstan, Legal 

status of mediator in the Republic 

of Kazakhstan, Civil Procedure 

Law the Republic of Kazakhstan 

Purpose: Achieving a 

comprehensive deep 

understanding by students of the 

nature and essence of civil law 

relations in the institutions of 

family and inheritance, 



қалыптастыру болып табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Азаматтық заңның ерекше бөлігі 

міндеттемелердің белгілі бір 

түрлерін, шарттық емес 

міндеттемелерді, зияткерлік меншік 

туралы заңдарды, мұрагерлік 

құқықты және халықаралық 

құқықты қамтиды. Жүйелеудегі 

мұндай тәсіл азаматтық-құқықтық 

мәселелердің мазмұнын ашуға 

мүмкіндік береді. Азаматтық құқық 

- бұл оның реттелуін экономикалық 

қатынастардың негізгі топтарын 

қамтитын заң саласы. 

Оқыту нәтижелері: құқықтық 

жағдайлар бойынша кең мәселелері 

жөнінде кеңес береді, 

кәсіпкерліктегі клиенттердің заңды 

мүдделерін білдіреді; құқықтық 

мәселелердің негіздері бойынша 

келісімді жүргізеді; қолданыстағы 

заңнамаға негізделген заңдар мен 

үкіметтің қаулыларын жобасын 

құрастыра алады; келісім-шарттар, 

жылжымайтын мүлікпен жасалатын 

мәмілелер және өсиетхат сияқты 

құқықтық құжаттарды жасайды, 

сондай-ақ заңды қорытындыларды 

дайындайды. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Студент Қазақстан Республикасы 

азаматтық құқығының ерекше 

бөлігінің құқықтық аспектілерін 

біледі. Студент құқықтық 

құбылыстардың табиғатын талдай 

алады және осы ғылымның басқа 

ғылымдармен байланысын түсінеді, 

сонымен қатар алған білімдерін 

кәсіби қызмет барысында 

пайдалану туралы идеясы бар, 

келісімшарттар саласында 

азаматтық-құқықтық қатынастар 

туындаған кезде жағдайды бағалау 

дағдыларына ие. 

 

глубокого понимания студентами 

природы и сущности гражданско-

правовых отношений в институтах 

семьи и наследования, подготовка 

к практической деятельности 

высококвалифицированных 

юристов, формирование 

творческой личности будущих 

цивилистов. 

Краткое описание: Особенная 

часть гражданского права 

включает отдельные виды 

обязательств, внедоговорные 

обязательства, право 

интеллектуальной собственности, 

наследственное право и 

международное право. Такой 

подход в систематизации 

позволяет раскрыть содержание 

гражданско-правовой материи. 

Гражданское право – это отрасль 

права, которая охватывает своим 

регулированием основные группы 

экономических отношений. 

Гражданское право чрезвычайно 

важно с точки зрения реализации 

личных и имущественных прав 

закрепленных конституционно их 

реальной гарантированности и 

защиты. 

Результаты обучения: 

консультирует по широкому кругу 

юридических вопросов, 

представляет правовые интересы 

клиентов в бизнесе;  ведет 

переговоры о достижении 

соглашения по вопросам, 

вызывающим правовые споры; 

составляет проекты законов и 

правительственных постановлений 

на основе текущего 

законодательства; составляет 

юридические документы, такие 

как контракты, сделки с 

недвижимостью и завещания, а 

также подготавливает 

юридические заключения. 

Формируемые компетенции: 

Знает правовые аспекты 

особенной части гражданского 

права РК. Умеет анализировать 

природу юридических явлений 

preparation for the practical 

activities of highly qualified 

lawyers, the formation of the 

creative personality of future 

civilians. 

Brief description: The special 

part of civil law includes certain 

types of obligations, non-

contractual obligations, 

intellectual property law, 

inheritance law and international 

law. Such an approach in 

systematization allows to reveal 

the content of civil law matter. 

Civil law is a branch of law that 

covers with its regulation the main 

groups of economic relations. 

Civil law is extremely important 

from the point of view of the 

realization of personal and 

property rights enshrined 

constitutionally of their real 

guarantee and protection. 

Learning outcomes: advises on a 

wide range of legal issues, 

represents the legal interests of 

clients in business; negotiates 

agreement on legal issues; drafts 

laws and government regulations 

based on current legislation; 

draws up legal documents such as 

contracts, real estate transactions 

and testaments, and also prepares 

legal opinions. 

Formed competencies: He 

knows the legal aspects of a 

special part of civil law of the 

Republic of Kazakhstan. He is 

able to analyze the nature of legal 

phenomena and understands the 

connection of this science with 

other sciences, and also has an 

idea of how to use the knowledge 

gained in professional activities. 

He has the skills to assess the 

situation in the event of civil law 

relations in the field of contracts. 



и понимает связь данной науки 

с другими науками, а так же 

имеет представление о том, как 

использовать полученные 

знания в профессиональной 

деятельности.Владеет 

навыками оценки ситуации при 

возникновении гражданско 

правовых отношений в области 

договоров. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.4 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы (жалпы бөлім) 

Постреквизиттер: Криминология; 

Сот сараптамасы; Қазақстан 

Республикасының қылмыстық іс-

жүргізу құқығы; ТК 2.5 Отбасы мен 

кәмелетке толмағандарға, 

адамгершілікке қарсы қылмыстық 

құқықбұзушылықтар; Меншікке 

қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар; ТК 2.6 Мемлекеттік 

шекараны кедендік, қаржылық және 

салықтық қорғау саласындағы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар; 

Экономикалық қызмет және 

қоршаған орта саласындағы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар; 

ТК 2.7 Сот төрелігіне және жазаны 

орындау тәртібіне қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар; 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

заңнама; ТК 2.8 Полицейлік 

құқығы; Адвокаттық қызмет; ТК 2.9 

Шет елдердің қылмыстық құқығы; 

Қазақстан Республикасында және 

шет елдерде құқықтық 

статистиканы жүргізу; Ювеналдық 

құқығы; Қазақстан 

Республикасында және шет елдерде 

түрмедегі қауіпсіздік пен пробация 

бақылауы; ТК 2.12. Терроризмге 

қарсы күрестің халықаралық-

құқықтық базасы; Халықаралық 

Код модуля: ПРГАУП 5.4 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Уголовное право Республики 

Казахстан (особенная часть) 

Пререквизиты: Уголовное право 

Республики Казахстан (общая 

часть) 

Постреквизиты: Криминология; 

Судебная экспертология; 

Уголовно-процессуальное право 

Республики Казахстан; КВ 2.5 

Уголовные правонарушения 

против семьи и 

несовершеннолетних, 

нравственности; Уголовные 

правонарушения против 

собственности; КВ 2.6 Уголовные 

правонарушения в сфере 

таможенной, финансово-

налоговой и охраны 

государственной 

границы;Уголовные 

правонарушения в сфере 

экономической деятельности и 

экологии; КВ 2.7 Уголовные 

правонарушения против 

правосудия и порядка исполнения 

наказаний; Антикорррупционное 

законодательства; КВ 2.8 

Полицейское право; Адвокатура; 

КВ 2.9 Уголовное право 

зарубежных стран; Ведение 

правовой статистики в Республике 

Казахстан и зарубежных странах; 

Ювенальное право; 

Пенитенциарная безопасность и 

контроль пробации в Республике 

Казахстан и зарубежных странах; 

Сode of module: LRCACLR 5.4 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: Criminal 

Law of the Republic of 

Kazakhstan (special part) 

Prerequisites: Criminal Law of 

the Republic of Kazakhstan 

(general part) 

Postrequisites: Criminology; 

Judicial Expertology; Criminal 

Procedure Law of the Republic of 

Kazakhstan; СС 2.9 Criminal law 

of foreign countries; Maintaining 

legal statistics in the Republic of 

Kazakhstan and foreign countries; 

Juvenile law; Penitentiary security 

and probation control in the 

Republic of Kazakhstan and 

foreign countries; СС 2.12 The 

international legal framework to 

combat against terrorism; 

International migration Law;   СС 

2.11 Workshop on drafting 

criminal and civil procedure 

documents; Legal linguistics. СС 

2.5 Criminal offenses against the 

family and minors, morality; 

Criminal offenses against 

property; СС 2.6 Criminal 

offenses in the field of customs, 

financial and tax protection of the 

state border; Criminal offenses in 

the field of economic activity and 

the environment; СС 2.7 Criminal 

offenses against justice and the 

enforcement of sentences; Anti-

corruption legislation; СС 2.8 

Police law; Advocacy 

Purpose: is to acquire legal 

knowledge and skills in criminal 



көші-қон құқығы; ТК 2.11 

Қылмыстық іс жүргізу құжаттарын 

құрастыруға жаттықтыру; 

Құқықтық лингвистика 

Мақсаты: кәсіби қызметте тиімді 

пайдалану, қылмыстық құқықпен 

жұмыс істеу дағдыларын үйрету, 

сондай-ақ ғылыми және заңнамалық 

қызметтегі талдау үшін қылмыстық 

заңнамадағы құқықтық білімдер 

мен дағдыларды меңгеру. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл оқу 

пәні демократиялық құқықтық 

мемлекеттің қажеттіліктеріне, 

сондай-ақ қылмыстық құқық пен 

оны қолдану практикасына сәйкес 

дамып келе жатқан арнайы бөлімнің 

қылмыстық құқық ғылымының 

теориялық ережелерін зерттеуді 

қамтиды. Сондықтан олардың 

мазмұны толығымен қолданыстағы 

қылмыстық заңнаманың 

тұжырымдамалық мазмұнына және 

тұтастай құқықтық саясаттың 

маңызды элементі болып 

табылатын мемлекет тарапынан 

жүзеге асырылатын қылмыстық 

саясатқа негізделген. 

Оқыту нәтижелері: Студент 

қылмыстық құқық 

тұжырымдамасын түсіну және ашу 

дағдыларын меңгереді, қылмысты 

қылмыстық құқық бұзушылықтан 

ажыратады және сыныптайды, 

негізгі қылмыстық мекемелерді, 

заңнаманы түсіндіреді, қылмыстық 

құқықтың ерекше бөлігінің 

нормаларын қолдану арқылы 

жағдайлық мәселелерді шешуде өз 

ойларын қалай қалыптастыратының 

біледі және мысалдар келтіреді. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Ерекше бөлімнің қылмыстық 

заңнамасының диспозиялық және 

санкциялық нормаларын біледі; Ол 

қылмыстық статистиканы қалай 

«оқып білу» керектігін және 

тұтастай елде де, нақты аймақта да 

криминологиялық жағдайды дұрыс 

бағалай біледі. Қылмыс пен жеке 

қылмыстық мінез-құлықты 

болжаудың қажетті әдістерін 

КВ 2.12 Международно-правовая 

база борьбы с терроризмом; 

Международное миграционное 

право; КВ 2.11 Практикум по 

составлению уголовно-

процессуальных документов; 

Юридическая лингвистика 

Цель: заключается в овладении 

правовыми знаниями и умениями 

по уголовному праву для 

эффективного использования в 

профессиональной деятельности, 

привить навыки работы с 

уголовным законодательством, а 

также анализа в научной и 

нормотворческой деятельности. 

Краткое описание: Данная 

учебная дисциплина предполагают 

изучение теоретических 

положений науки уголовного 

права особенной части, 

эволюционирующего в 

соответствии с потребностями 

демократического правового 

государства, но и уголовного 

законодательства и практики ее 

применения. Поэтому их 

содержание всецело основано на 

концептуальном содержании 

действующего уголовного 

законодательства и 

осуществляемой государством 

уголовной политике, являющейся 

важнейшим звеном правовой 

политики в целом. 

Результаты обучения: Обладает 

навыками понимания и раскрытия 

понятия состава уголовного 

правонарушения, различает и 

классифицирует преступление от 

уголовного проступка, объясняет 

основные институты уголовного, 

законодательства, умеет 

сформулировать свои мысли и 

привести примеры при решении 

ситуационных задач используя 

при этом нормы особенной части 

уголовного права.   

Формируемые компетенции: 

Знает диспозитивные и 

санкционные нормы 

уголовного права особенной 

law for effective use in 

professional activities, to 

inculcate skills in working with 

criminal law, as well as analysis 

in scientific and legislative 

activities. 

Brief description: This academic 

discipline involves the study of 

the theoretical provisions of the 

science of criminal law of the 

special part, evolving in 

accordance with the needs of a 

democratic legal state, but also of 

criminal law and the practice of 

its application. Therefore, their 

content is entirely based on the 

conceptual content of the current 

criminal legislation and the 

criminal policy implemented by 

the state, which is the most 

important element of the legal 

policy in general. 

Learning outcomes: He has the 

skills of understanding and 

disclosing the concept of a 

criminal offense, distinguishes 

and classifies a crime from a 

criminal offense, explains the 

basic criminal institutions, 

legislation, knows how to 

formulate his thoughts and give 

examples when solving situational 

problems using the norms of the 

special part of criminal law. 

Formed competencies: Knows 

the dispositive and sanction norms 

of the criminal law of the special 

part; He knows how to “read” 

criminal statistics correctly and 

correctly assess the criminological 

situation both in the country as a 

whole and in a particular region. 

Owns the skills necessary 

techniques for predicting crime 

and individual criminal behavior. 



меңгерген. 

 

части; Умеет правильно 

«читать» уголовную 

статистику и грамотно 

оценивать криминологическую 

ситуацию как в стране в целом, 

так и в отдельном регионе. 

Владеет навыками 
необходимыми приемами 

прогнозирования преступности 

и индивидуального 

преступного поведения. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.5 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

заңнамасында жазалау және жазаны 

тағайындау 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы (жалпы бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

заңнамасына сәйкес жазаны 

тағайындау және жазаны 

тағайындау, сондай-ақ іс жүзінде 

алған білімдерін қалай қолдануға 

үйрету. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл курс 

Қазақстан Республикасының 

қылмыстық заңнамасында жазалау 

институтының мәселелерін 

қарастырады, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

заңнамасына сәйкес үкімдердің 

құқықтық аспектілерін сипаттайды. 

Оқыту нәтижелері: Курстың 

аяқталғаннан кейін студент жазалау 

институтының жүйесі мен тұтастай 

алғанда жазалау мақсаты туралы 

білуге дағдыланатын болады. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Студент жазалауды қолданудың 

құқықтық аспектілерін және 

Қазақстан Республикасының 

қылмыстық заңнамасын бұзу 

Код модуля: ПРГАУП 5.5 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Наказание и назначение наказания 

в уголовном праве Республики 

Казахстан 

Пререквизиты: Уголовное право  

Республики Казахстан (общая 

часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена  

Цель: Анализировать институт 

наказания и назначения наказания 

согласно уголовному праву РК, а 

также научить применять 

полученные знания на практике. 

Краткое описание: Данный курс 

рссматривает вопросы института 

наказания в уголовном праве 

Республики Казахстан, а также 

описывает правовые аспекты 

назначения наказания согласно 

уголовному законодательству 

Республики Казахстан. 

Результаты обучения: По 

окончании курс студент будет 

обладать навыками понимания 

системы института наказания и 

назначения наказания в целом.  

Формируемые компетенции: 

Знает правовые аспекты 

применения наказания и 

содержание норм назначения 

наказания уголовного права РК.  

Умеет правильно 

классифицировать наказание и 

Сode of module: LRCACLR 5.5 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: Punishment 

and sentencing in the criminal law 

of the Republic of Kazakhstan 

Prerequisites: Criminal Law of 

the Republic of Kazakhstan 

(general part) 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: Analyze the institution 

of punishment and the 

appointment of punishment in 

accordance with the criminal law 

of the Republic of Kazakhstan, as 

well as teach how to apply the 

knowledge gained in practice. 

Brief description: This course 

examines the issues of the 

institution of punishment in the 

criminal law of the Republic of 

Kazakhstan, and also describes 

the legal aspects of sentencing in 

accordance with the criminal 

legislation of the Republic of 

Kazakhstan. 

Learning outcomes: Upon 

completion of the course the 

student will have the skills to 

understand the system of the 

institution of punishment and the 

purpose of punishment in general. 

Formed competencies: He 

knows the legal aspects of the 

application of punishment and the 

content of the rules of sentencing 

the criminal law of the Republic 

of Kazakhstan. 



ережелерінің мазмұнын біледі 

Студент жазаны дұрыс жіктеуге 

және оны қылмыстық заңға сәйкес 

тағайындай алады. 

Қазақстан Республикасының 

қылмыстық заңнамасында 

көзделген өтініштерді және үкім 

шығаруға құқықтық талдау жүргізу 

дағдыларына ие. 

 

назначать его согласно 

уголовному законодательству.  

Владеет навыками правового 

анализа применения и назначения 

наказания предусмотренных 

уголовным законодательством РК. 

He is able to correctly classify the 

punishment and assign it 

according to criminal law. 

Owns the skills of legal analysis 

of the application and sentencing 

provided for by the criminal 

legislation of the Republic of 

Kazakhstan. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.5 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

заңнамасында кәмелетке 

толмағандардың қылмыстық 

жауапкершілігі 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы (жалпы бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

заңнамасы бойынша кәмелетке 

толмағандардың қылмыстық 

жауапкершілігінің құқықтық 

негіздерін білу. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Студенттерді қылмыстық 

жауапкершілік пен кәмелетке 

толмағандарды жазалаудың негізгі 

теориялық мәселелерімен 

таныстырады, сондай-ақ олармен 

байланысты құқық қорғау 

органдарының күрделі мәселелерін 

талдайды, білімгерлерге әсер ету 

шаралары жүйесін 

гуманизациялаумен байланысты 

халықаралық құқықпен анықталған 

құқықтарына және заңды 

мүдделерін құрметтеуге 

байланысты кәмелетке толмаған 

құқық бұзушыларға арнаулы 

қарым-қатынас жасауды үйретеді. 

Оқыту нәтижелері: Кәмелеттік 

жасқа толмағандардың қылмыстық 

Код модуля: ПРГАУП 5.5 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Уголовное ответственность 

несовершеннолетних  в уголовном 

праве Республики Казахстан 

Пререквизиты: Уголовное право  

Республики Казахстан (общая 

часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: Знание правовых основ 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних согласно 

уголовному прав РК.   
Краткое описание: 
Ознакамливает обучающихся с 

основными теоретическими 

проблемами уголовной 

ответственности и наказания 

несовершеннолетних, а также 

анализ комплекса связанных с 

ними проблем правоприменения, 

привитие обучающимся особого 

отношения к несовершеннолетним 

правонарушителям, связанного с 

гуманизацией системой мер 

воздействия к ним, соблюдением 

их прав и законных интересов, 

определенных международными 

нормами права. 

Результаты обучения: Обладает 

навыками понимания и 

объяснения института уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних в Уголовном 

праве РК.  

Сode of module: LRCACLR 5.5 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline:  
Prerequisites: Criminal Law of 

the Republic of Kazakhstan 

(general part) 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: Knowledge of the legal 

basis of criminal responsibility of 

minors under the criminal law of 

the Republic of Kazakhstan. 

Brief description: It introduces 

students with the basic theoretical 

problems of criminal 

responsibility and punishment of 

minors, as well as an analysis of 

the complex problems of law 

enforcement associated with 

them, instilling students of a 

special relationship to juvenile 

offenders associated with the 

humanization of the system of 

measures of influence on them, 

respect for their rights and 

legitimate interests defined by 

international law. 

Learning outcomes: Кәмелеттік 

жасқа толмағандардың 

қылмыстық жауапкершілігі 

институтын Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық 

заңнамасында түсіну және 

түсіндіру дағдысы бар. 

Formed competencies: He 

knows the legal norms of the 

arising criminal responsibility of 

minors. Able to accurately 

classify the criminal liability of a 



жауапкершілігі институтын 

Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық заңнамасында түсіну 

және түсіндіру дағдысы бар. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Кәмелетке толмағандардың 

қылмыстық жауапкершілігінің 

құқықтық нормаларын біледі. 

Қазақстан Республикасының 

қылмыстық заңнамасы бойынша 

кәмелетке толмаған тұлғаның 

қылмыстық жауапкершілігін нақты 

түрде жіктеуге қабілетті. Кәмелетке 

толмағандардың қылмыстық 

жауапкершілігін талдауға және 

бағалауға дағдыланады. 

Формируемые компетенции: 

Знает правовые нормы возникшей 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Умеет 

точно классифицировать 

уголовную ответственность 

несовершеннолетнему согласно 

уголовному праву РК. Владеет 

навыками анализа и оценки 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

minor under the criminal law of 

the Republic of Kazakhstan. 

Owns the skills of analyzing and 

evaluating the criminal 

responsibility of minors. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.5 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының тұрғын үй 

құқығы 

Пререквизиттер: Мемлекет және 

құқық теориясы және Қазақстан 

Республикасының конституциялық 

заңнама негіздері 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: Курстың мақсаты - 

Қазақстан Республикасының 

заңнамасында тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық 

мәселелерін толық талдау. 

Қысқаша сипаттамасы: Тұрғын 

үй қатынастарындағы қатаң 

заңдылық пен әділдікті қамтамасыз 

ету үшін қажетті жағдайлар барлық 

тұрғын үй нормалары мен 

ережелерін дұрыс сақтау және 

дұрыс қолдану болып табылады. 

Тұрғын үй қатынастарын реттеу өте 

күрделі және негізінен тұрғын үй 

және азаматтық заңнама 

қағидаттарын үйлестіру негізінде 

жүзеге асырылады. 

Оқыту нәтижелері: құқықтық 

жағдайлар бойынша кең мәселелері 

жөнінде кеңес береді, 

Код модуля: ПРГАУП 5.5 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Жилищное право Республики 

Казахстан 

Пререквизиты: Теория  

государства и права и основы 

конституционного 

законодательсва Республики 

Казахстан   

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: Целью изучения курсая 

является полный анализ проблем 

жилищно-коммунального сектора 

в законодательстве РК. 

Краткое описание: В курсе 

жилищного права раскрываются 

особенности возникновения, 

изменения и прекращения 

жилищных отношений, их видовая 

характеристика в частности, 

изучаются отношения 

собственности на жилое 

помещение, отношения, 

возникающие из договоров найма 

жилища, в частности, найма 

жилища из государственного и 

частного жилищного фонда. 

Изучение курса «Жилищное 

право» предполагает 

Сode of module: LRCACLR 5.5 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: Housing 

Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Prerequisites: Theory of state 

and law and the foundations of the 

constitutional legislation of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: The purpose of the 

course is to fully analyze the 

problems of the housing and 

communal sector in the legislation 

of the Republic of Kazakhstan. 

Brief description: In the course 

of housing law, the specifics of 

the occurrence, change and 

termination of housing relations 

are revealed, their specific 

characteristics in particular are 

studied, the relations of ownership 

of housing, the relations arising 

from contracts for renting 

housing, in particular, renting 

housing from public and private 

housing. 

Learning outcomes: advises on a 

wide range of legal issues, 

represents the legal interests of 

clients in business; negotiates 

agreement on legal issues; drafts 



кәсіпкерліктегі клиенттердің заңды 

мүдделерін білдіреді; құқықтық 

мәселелердің негіздері бойынша 

келісімді жүргізеді; қолданыстағы 

заңнамаға негізделген заңдар мен 

үкіметтің қаулыларын жобасын 

құрастыра алады; келісім-шарттар, 

жылжымайтын мүлікпен жасалатын 

мәмілелер және өсиетхат сияқты 

құқықтық құжаттарды жасайды, 

сондай-ақ заңды қорытындыларды 

дайындайды. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Қазақстан Республикасының 

тұрғын үй құқығының құқықтық 

қатынастарының жүйесі мен негізгі 

түсініктері туралы біледі. 

 

ознакомление студентов с 

основами жилищного 

законодательства, порядком и 

способами регулирования 

жилищных отношений в 

республике Казахстан 

Результаты обучения: 

консультирует по широкому кругу 

юридических вопросов, 

представляет правовые интересы 

клиентов в бизнесе;  ведет 

переговоры о достижении 

соглашения по вопросам, 

вызывающим правовые споры; 

составляет проекты законов и 

правительственных постановлений 

на основе текущего 

законодательства; составляет 

юридические документы, такие 

как контракты, сделки с 

недвижимостью и завещания, а 

также подготавливает 

юридические заключения. 

Формируемые компетенции: 
Знает о системе и основных 

понятиях правоотношений 

жилищного права РК. 

laws and government regulations 

based on current legislation; 

draws up legal documents such as 

contracts, real estate transactions 

and testaments, and also prepares 

legal opinions. 

Formed competencies: Knows 

about the system and basic 

concepts of legal relations of 

housing law of the Republic of 

Kazakhstan. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.5 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасындағы сақтандыру 

құқығы 

Пререквизиттер: ҚР Азаматтық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: Қазақстан 

Республикасының еңбек 

заңнамасын зерттеу, заңнамамен 

жұмыс істеу қабілетін игерту, 

практикада туындайтын күрделі 

мәселелерді шешуге бейімдеу. 

Қысқаша сипаттамасы: Қазақстан 

Республикасының сақтандыру 

заңнамасы заң мектептерінің негізгі 

фундаменталды пәндерінің бірі 

болып табылады. Бұл пән Қазақстан 

Код модуля: ПРГАУП 5.5 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Страховое  право в Республике 

Казахстан 

Пререквизиты: Гражданское 

право право Республики Казахстан 

(особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: Основной целью курса 

страхового права является 

формирование знаний о страховом 

праве как отрасли национальной 

правовой системы Казахстана, 

представляющей совокупность 

финансово-правовых норм, 

регулирующих общественные 

отношения, складывающиеся в 

процессе организации и 

Сode of module: LRCACLR 5.5 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: Insurance 

law in the Republic of Kazakhstan 

Prerequisites: Civil law of the 

Republic of Kazakhstan (special 

part) 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: The main goal of the 

course of insurance law is the 

formation of knowledge about 

insurance law as a branch of the 

national legal system of 

Kazakhstan, which represents a 

set of financial and legal rules that 

govern social relations that take 

shape in the process of 

organization and functioning of 

insurance 

Brief description: The insurance 

law of the Republic of Kazakhstan 



Республикасының заңнамасына 

сәйкес сақтандыру қатынастарын, 

сақтандырудың міндетті түрлерін 

құқықтық реттеу мәселелерін 

зерттеуді қамтиды. Бұл курсты 

оқып-үйрену мақсаты болашақ 

мамандарда сақтандыру 

саласындағы теориялық білімдер 

мен практикалық дағдыларды 

дамыту және оны құқықтық реттеу 

мәселелерінде. 

Оқыту нәтижелері: кең ауқымды 

құқықтық мәселелер бойынша кеңес 

береді, келісімшарттар, 

жылжымайтын мүлікпен жасалатын 

мәмілелер және өсиет сияқты 

құқықтық құжаттарды жасайды 

және құқықтық пікірлер 

дайындайды. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Сақтандырудың негізгі ұғымдарын, 

категориялары мен шарттарын 

біледі. 

Сақтандыру заңнамасының 

нормаларын нақты практикалық 

жағдайларға қолдана білу. 

Сақтандыру нарығы субъектілерінің 

қызметін сақтандыру және қаржы 

заңнамасының талаптарына 

сәйкестігін бағалау дағдылары бар. 

 

функционирования страхования 

Краткое описание: Страховое 

право Республики Казахстан 

является одной из 

профилирующих 

фундаментальных учебных 

дисциплин юридических высших 

учебных заведений. Данная 

дисциплина предполагает 

изучение вопросов правового 

регулирования страховых 

отношений, обязательных видов 

страхования по законодательству 

Казахстана. 

Результаты обучения: 

консультирует по широкому кругу 

юридических вопросов, составляет 

юридические документы, такие 

как контракты, сделки с 

недвижимостью и завещания, а 

также подготавливает 

юридические заключения. 

Формируемые компетенции: 

Знает основные страховые 

понятия, категории и термины.  

Умеет применять нормы 

страхового законодательства к 

конкретным практическим 

ситуациям.  

Владеет навыками оценки 

деятельности субъектов 

страхового рынка на соответствие 

требованиям страхового и 

финансового законодательств. 

is one of the main fundamental 

disciplines of law schools. This 

discipline involves the study of 

issues of legal regulation of 

insurance relations, mandatory 

types of insurance under the laws 

of Kazakhstan.  

Learning outcomes: advises on a 

wide range of legal issues, draws 

up legal documents such as 

contracts, real estate transactions 

and wills, and prepares legal 

opinions. 

Formed competencies: Knows 

the basic insurance concepts, 

categories and terms. 

Able to apply the norms of 

insurance legislation to specific 

practical situations. 

He has skills in evaluating the 

activities of insurance market 

entities for compliance with the 

requirements of insurance and 

financial legislation. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.6 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының әкімшілік 

құқығы 

Пререквизиттер: Мемлекет және 

құқық теориясы және Қазақстан 

Республикасының конституциялық 

заңдарының негіздері 

Постреквизиттер: Әкімшілік-

құқықтық құжаттарды құрастыруға 

жаттықтыру; Әкімшілік іс 

жүргізуде дәлелдеу және 

дәлелдемелер 

Мақсаты: Әкімшілік құқық 

Код модуля: ПРГАУП 5.6 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Административное право 

Республики Казахстан 

Пререквизиты: Теория  

государства и права и основы 

конституционного 

законодательсва Республики 

Казахстан   

Постреквизиты: Практикум по 

составлению административно-

правовых документов; 

Доказательство и доказывание в 

административном процессе    

Сode of module: LRCACLR 5.6 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: 
Administrative Law of the 

Republic of Kazakhstan 

Prerequisites: Theory of State 

and Law and the Basics of the 

Constitutional Legislation of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Workshop on the 

preparation of administrative legal 

documents; Proof and evidence in 

administrative proceedings 

Purpose: To familiarize with the 

basics of administrative law, 

administrative responsibility and 



негіздері, Әкімшілік жауапкершілік 

және әкімшілік құқық бұзушылық 

ерекшеліктерімен таныстыру 

Қысқаша сипаттамасы: Әкімшілік 

құқық-Құқықтық жүйенің іргелі 

салаларының бірі. Атап айтқанда, 

бұл курс егеменді Қазақстанның 

жаңа міндеттеріне сәйкес әкімшілік 

құқық институттарын қайта қарауға 

мүмкіндік береді. Күтілетін 

нәтижелер: әкімшілік құқықтың 

негізгі қағидаттары, санаттары мен 

ережелері, қолданыстағы 

заңнамаларда дұрыс бағдарлануы 

туралы білімдерді байыту; 

студенттерді мемлекеттік басқару 

жүйесімен, сондай-ақ жалпы, 

салалық және арнайы құзыреттілікті 

басқару органдарының өзара 

қарым-қатынасының 

ерекшеліктерімен таныстыру. 

Әкімшілік құқықтың нормативтік 

актілері бойынша теориялық білімді 

меңгеруге мүмкіндік береді және 

оларды тәжірибеде қолданады. 

Оқыту нәтижелері: әкімшілік 

құқық қатынастарының 

ерекшеліктерін біледі, Әкімшілік 

кодексте бағдарланады. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Негізгі әкімшілік-құқықтық 

категорияларды біледі, әкімшілік - 

құқықтық нормаларды дербес 

талдау дағдыларын меңгерген, 

сондай-ақ заң құбылыстарының 

табиғатын талдай алады және осы 

ғылымның басқа ғылымдармен 

байланысын түсінеді. 

Цель: Ознакомить с основами 

административного права, 

административной 

ответственности и особенностями 

административных 

правонарушений 

Краткое описание: 
Административное право - одна из 

фундаментальных отраслей 

правовой системы. В частности, 

данный курс позволит 

пересмотреть институты 

административного права в 

соответствии с новыми задачами 

суверенного Казахстана. 

Ожидаемые результаты: 

обогащение знаниями об 

основных принципах, категориях 

и положениях административного 

права, правильному 

ориентированию в действующем 

законодательстве; ознакомление 

студентов с системой 

государственного управления а 

также с особенностями 

взаимоотношений органов 

управления общей, отраслевой и 

специальной компетенции. 

Позволит овладеть 

теоретическими знаниями по 

нормативным актам 

административного права и 

использует их на практике. 

Результаты обучения: знает 

особенности административных 

правоотношений, ориентируется в 

административном кодексе 

Формируемые компетенции: 
Знает основные административно-

правовые категории, владеет 

навыками самостоятельного 

анализа административно - 

правовых норм, так же умеет 

анализировать природу 

юридических явлений и понимает 

связь данной науки с другими 

науками. 

features of administrative offenses 

Brief description: Administrative 

law is one of the fundamental 

branches of the legal system. In 

particular, this course will allow 

to revise the institutions of 

administrative law in accordance 

with the new tasks of sovereign 

Kazakhstan. Expected results: 

enrichment of knowledge about 

the basic principles, categories 

and provisions of administrative 

law, the correct orientation in the 

current legislation; familiarization 

of students with the system of 

public administration as well as 

with the peculiarities of the 

relationship of management 

bodies of General, sectoral and 

special competence. It will allow 

to acquire theoretical knowledge 

of normative acts of 

administrative law and use them 

in practice. 

Learning outcomes: knows 

features of administrative legal 

relations, is guided in the 

administrative code. 

Formed competencies: 

Knows the basic administrative 

and legal categories, has the skills 

of independent analysis of 

administrative and legal norms, as 

well as able to analyze the nature 

of legal phenomena and 

understands the relationship of 

this science with other Sciences. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.6 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Код модуля: ПРГАУП 5.6 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Сode of module: LRCACLR 5.6 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: Legal status 



Пән атауы: Қазақстан 

Республикасындағы мемлекеттік 

қызметшілердің құқықтық 

мәртебесі 

Пререквизиттер: Мемлекет және 

құқық теориясы және Қазақстан 

Республикасының конституциялық 

заңдарының негіздері 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: студенттерді 

мемлекеттік қызмет туралы заңмен 

және мемлекеттік қызметшінің 

құқықтары мен міндеттерімен, 

сондай-ақ мемлекеттік қызметке 

кіру тәртібін таныстыру 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл пәнде 

Мемлекеттік қызметтің кәсібилігі 

мен құзыреттілігін және ол 

көрсететін қызметтердің сапасын 

арттыру мәселесі қарастырылады, 

ол ел үшін өзекті. Бүгінгі таңда 

Қазақстанда, өтпелі экономикасы 

бар елде қоғамдық және 

экономикалық қатынастарда болып 

жатқан өзгерістермен қатар, 

мемлекеттің рөлін 

трансформациялаудың күрделі 

процесі жүріп жатыр. Сондықтан да 

мемлекеттік қызметті реформалау 

реформалардың басым бағыты 

болып табылатын жағдай 

қалыптасты. Егемен Қазақстан үшін 

мемлекеттің өзгермелі 

функцияларын ескере отырып, 

халық пен қоғамның 

қажеттіліктеріне барабар ден қою 

мемлекеттік аппараттың өзекті 

қабілеті болып отыр 

Оқыту нәтижелері: Мемлекеттік 

қызмет туралы заңда бағдарланады, 

мемлекеттік қызметшінің 

құқықтары мен міндеттерін және 

Мемлекеттік қызметке кіру тәртібін 

біледі 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Мемлекеттік қызметшілердің негізгі 

санаттарын біледі, әкімшілік - 

құқықтық нормаларды дербес 

талдау дағдыларын меңгерген, 

Название дисциплины: Правовой 

статус государственных служащих 

в Республике Казахстан 

Пререквизиты: Теория  

государства и права и основы 

конституционного 

законодательсва Республики 

Казахстан   

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена  

Цель: ознакомить студентов с 

законом о государственной 

службе и права и обязанностями 

государственного служащего а 

также порядок поступления на 

государственную службу 

Краткое описание: В данной 

дисциплине рассматривается 

проблема повышения 

профессионализма и 

компетентности государственной 

службы и качества оказываемых 

ею услуг, которая актуальна для 

страны. Сегодня в Казахстане, в 

стране с переходной экономикой, 

наряду с изменениями, 

происходящими в общественных и 

экономических отношениях, идет 

сложный процесс трансформации 

роли самого государства. Именно 

поэтому и сложилась ситуация, 

при которой реформирование 

государственной службы является 

приоритетным направлением 

реформ. Для суверенного 

Казахстана становится актуальной 

способность государственного 

аппарата адекватно реагировать на 

потребности населения и общества 

с учетом изменяющихся функций 

государства 

Результаты обучения: 

ориентируется в законе о 

государственной службе, знает 

права и обязанности 

государственного служащего и 

порядок поступления на 

государственную службу 

Формируемые компетенции: 

Знает основные категории 

of civil servants in the Republic of 

Kazakhstan 

Prerequisites: Theory of State 

and Law and the Basics of the 

Constitutional Legislation of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Writing and 

defense of the thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: to acquaint students 

with the law on public service and 

the rights and duties of the civil 

servant and also the order of 

receipt on public service 

Brief description: This discipline 

deals with the problem of 

improving the professionalism 

and competence of the public 

service and the quality of its 

services, which is relevant for the 

country. Today, in Kazakhstan, a 

country with a transition 

economy, along with changes in 

social and economic relations, 

there is a complex process of 

transformation of the role of the 

state itself. That is why there is a 

situation in which the reform of 

the public service is a priority area 

of reform. For sovereign 

Kazakhstan, the ability of the state 

apparatus to adequately respond 

to the needs of the population and 

society, taking into account the 

changing functions of the state, 

becomes relevant 

Learning outcomes: is guided in 

the law on public service, knows 

the rights and duties of the public 

servant and the order of receipt on 

public service 

Formed competencies: He 

knows the main categories of civil 

servants, has the skills of 

independent analysis of 

administrative and legal norms, 

also knows how to analyze the 

nature of legal phenomena and 

understands the relationship of 

this science with other Sciences. 



сондай-ақ заң құбылыстарының 

табиғатын талдай алады және осы 

ғылымның басқа ғылымдармен 

байланысын түсінеді. 

государственных служащих, 

владеет навыками 
самостоятельного анализа 

административно - правовых 

норм, так же умеет анализировать 

природу юридических явлений и 

понимает связь данной науки с 

другими науками. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.6 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Мемлекеттік қызмет 

пен басқарудың құқықтық негіздері 

Пререквизиттер: Мемлекет және 

құқық теориясы және Қазақстан 

Республикасының конституциялық 

заңдарының негіздері 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Мемлекеттік қызметтің 

негізгі қағидаттары мен 

міндеттерімен таныстыру, сондай-

ақ мемлекеттік басқару 

ерекшеліктерін қарастыру 

Қысқаша сипаттамасы: Басқару, 

басқару еңбегін ұйымдастыру 

саласындағы білім мен қажетті 

іскерліктер мен дағдылар жүйесін 

қарастырады, негізгі нормативтік-

құқықтық актілердің мазмұнын 

оқып, меңгеруді қарастырады.- 

ҚР Президентінің, Үкіметінің, 

атқарушы билік органдарының 

қызметін регламенттейтін құқықтық 

актілерді білу, олардың басқару 

қатынастарын реттеудегі рөлін 

меңгеру, дауларды шешу 

дағдыларын меңгеру, мемлекеттің 

атқарушы-өкімдік қызметінің 

қандай да бір саласында заңнаманы 

қолдану ерекшеліктерін меңгеру, 

Мемлекеттік басқару нысандары 

мен әдістерінің мәнін, әкімшілік 

құқық субъектілерінің 

жауапкершілік ерекшеліктерін 

зерттеу 

Оқыту нәтижелері: Мемлекеттік 

қызметтің принциптері мен 

Код модуля: ПРГАУП 5.6 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Правовые основы 

государственной службы и 

управления 

Пререквизиты: Теория  

государства и права и основы 

конституционного 

законодательсва Республики 

Казахстан   

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: ознакомить с основными 

принципами и задачами 

государственной службы а также 

рассмотреть особенности 

государственного управления 

Краткое описание: 

Рассматривает систему знаний и 

необходимых умений и навыков в 

области управления, организации 

управленческого труда, изучение и 

усвоение содержания основных 

нормативно- 

правовых актов, 

регламентирующих деятельность 

Президента, Правительства РК, 

органов исполнительной власти, 

усвоение их роли в регулировании 

управленческих отношений, 

овладение навыками разрешения 

споров, особенностями 

применения законодательства в 

той или иной сфере 

исполнительно-распорядительной 

деятельности государства, 

исследование значения форм и 

методов государственного 

Сode of module: LRCACLR 5.6 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: Legal basis 

of public service and 

administration 

Prerequisites: Theory of State 

and Law and the Basics of the 

Constitutional Legislation of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Writing and 

defense of the thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: to acquaint with the 

basic principles and tasks of 

public service and also to consider 

features of public administration 

Brief description: Examines the 

system of knowledge and 

necessary skills in the field of 

management, organization of 

managerial work, the study and 

assimilation of the content of the 

basic normative- 

legal acts regulating the activities 

of the President, the Government 

of the Republic of Kazakhstan, 

the Executive authorities, the 

assimilation of their role in the 

regulation of administrative 

relations, mastering the skills of 

dispute resolution, the 

peculiarities of the application of 

legislation in a particular area of 

Executive and administrative 

activities of the state, the study of 

the value of forms and methods of 

public administration, features of 

responsibility of subjects of 

administrative law 

Learning outcomes: knows the 

principles and objectives of the 

public service, is guided by the 



міндеттерін біледі, Мемлекеттік 

қызмет туралы заңға негізделеді 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Мемлекеттік қызметшілердің негізгі 

санаттарын біледі, әкімшілік - 

құқықтық нормаларды дербес 

талдау дағдыларын меңгерген, 

сондай-ақ заң құбылыстарының 

табиғатын талдай алады және осы 

ғылымның басқа ғылымдармен 

байланысын түсінеді. 

управления, особенностей 

ответственности субъектов 

административного права 

Результаты обучения: знает 

принципы и задачи 

государственной службы, 

ориетируется в законе о 

государственной службе 

Формируемые компетенции: 

Знает основные категории 

государственных служащих, 

владеет навыками 
самостоятельного анализа 

административно - правовых 

норм, так же умеет анализировать 

природу юридических явлений и 

понимает связь данной науки с 

другими науками. 

 

law on public service 

Formed competencies: He 

knows the main categories of civil 

servants, has the skills of 

independent analysis of 

administrative and legal norms, 

also knows how to analyze the 

nature of legal phenomena and 

understands the relationship of 

this science with other Sciences. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.6 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Қазақсан 

Республикасындағы омбудсмен 

институты қызметінің құқықық 

негіздері 

Пререквизиттер: Мемлекет және 

құқық теориясы және Қазақстан 

Республикасының конституциялық 

заңдарының негіздері 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Пәннің мақсаты - қазіргі 

кезеңде Омбудсмен институтының 

қызметін құқықтық реттеуді 

зерттеу. 

Қысқаша сипаттамасы: Қазақстан 

Республикасындағы және шет 

елдердегі Омбудсмен 

институтының қызметінің 

теориялық негіздерін зерделейді. 

Омбудсмен қызметіне қатысты 

нақты құқықтық тақырыптарды 

анықтайды.Сондай-ақ бүгінгі 

таңдағы омбудсмен институты 

Қазақстан Республикасында жаңа 

салалардың бірі болғандықтан, бұл 

саланың өзекті мәселелері де 

Код модуля: ПРГАУП 5.6 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Правовые основы службы 

института омбудсмена в РК        

Пререквизиты: Теория  

государства и права и основы 

конституционного 

законодательсва Республики 

Казахстан   

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: Целью дисциплины 

является исследование правового 

регулирования службы института 

омбудсмена на современном 

этапе. 

Краткое описание: 
Рассматривает теоретическую 

основу деятельности  института 

омбудсмена в Республики 

Казахстан и зарубежных стран. 

Содержит  конкретные правовые 

тематики связанные с 

деятельностью омбудсмена.  К 

тому же позволяет изучить 

правовые особенности данного 

института на современном этапе. 

Сode of module: LRCACLR 5.6 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline:  
Prerequisites: Theory of State 

and Law and the Basics of the 

Constitutional Legislation of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Writing and 

defense of the thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: The purpose of the 

discipline is to study the legal 

regulation of the service of the 

Ombudsman institution at the 

present stage. 

Brief description: Examines the 

theoretical basis of the activities 

of the Ombudsman’s institution in 

the Republic of Kazakhstan and 

foreign countries. Contains 

specific legal topics related to the 

activities of the Ombudsman. 

Learning outcomes: Able to 

conduct a study of legal 

principles, legislation and 

previous court decisions based on 

the knowledge gained about the 

origins, development and 

functioning of the state and law, 

reveals their main features, the 

basics of the constitutional 



қарастырылады.   

Оқыту нәтижелері: Мемлекеттің 

және құқықтың пайда болуы, дамуы 

және жұмыс істеуі туралы алған 

білімдеріне негізделген құқықтық 

қағидаларды, заңнаманы және 

бұрынғы сот шешімдерін зерделеу. 

Студент Қазақстан 

Республикасының конституциялық 

заңнамасының негіздерін тарихи 

және теориялық тұрғыда айқындай 

алады. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Омбудсмен институтының қызметін 

реттейтін негізгі ережелерді біледі. 

Омбудсмен институтының қызметін 

жүргізу мүмкіндігі. 

Омбудсмен институтының қызметін 

құқықтық реттеуді талдау 

дағдыларына ие. 

 

Результаты обучения: Умеет 

вести исследование юридических 

принципов, законодательных 

актов и предшествующих 

судебных решений на основе 

полученных знаний о 

происхождений, развитий и 

функционирования государства и 

права, выявляет их основные 

признаки, об основах 

конституционного 

законодательства Республики 

Казахстан в историческом и 

теоретическом аспекте. 

Формируемые компетенции: 

Знает основные нормы 

регулирующие вопросы службы 

института омбудсмена. 

Умеет вести дела институа 

омбудсмена.  

Владеет навыками анализа 

правового регулирования службы 

института омбудсмена.  

legislation of the Republic of 

Kazakhstan in the historical and 

theoretical aspects. 

Formed competencies: He 

knows the basic rules governing 

the service of the Ombudsman 

Institute. 

Able to conduct business of the 

Ombudsman Institute. 

He has skills in analyzing the 

legal regulation of the service of 

the Ombudsman institution. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.6 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының ақпараттық 

құқығы 

Пререквизиттер: Мемлекет және 

құқық теориясы және Қазақстан 

Республикасының конституциялық 

заңдарының негіздері 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Курстың мақсаты - 

ақпараттық құқықтың негізгі 

аспектілерін толық зерттеу. 

Қысқаша сипаттамасы: Қазақстан 

Республикасындағы ақпараттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

мәселелерді негізгі аспектілерін 

қарастырады. Ақпараттық жүйедегі 

құқықтық мәселелерді, сондай-ақ 

ақпарат саласындағы ұлттық және 

шетелдік заңнаманы зерделеу. 

Сонымен қатар, зерттеу барысында 

отандық және шетелдік 

Код модуля: ПРГАУП 5.6 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Информационное право 

Республики Казахстан 

Пререквизиты: Теория  

государства и права и основы 

конституционного 

законодательсва Республики 

Казахстан   

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: Целью курса является 

полное изучение основных 

аспектов информационного права. 

Краткое описание: Содержит 

основные вопросы связанные с 

обеспечением информационной 

безопасности Республики 

Казахстан. Изучает правовые 

проблемы в информационной 

системе, а также национальное и 

зарубежное законодательство в 

сфере информации. Позволит 

Сode of module: LRCACLR 5.6 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline:  
Prerequisites: Theory of State 

and Law and the Basics of the 

Constitutional Legislation of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Writing and 

defense of the thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: The aim of the course is 

a complete study of the main 

aspects of information law. 

Brief description: It contains the 

main issues related to ensuring the 

information security of the 

Republic of Kazakhstan. Studies 

legal problems in the information 

system, as well as national and 

foreign legislation in the field of 

information. 

Learning outcomes: advises on a 

wide range of legal issues, 

represents the legal interests of 

clients in business; negotiates 

agreement on legal issues; drafts 

laws and government regulations 



заңнамаларды талдау мен 

салыстыруға үйрету. 

Оқыту нәтижелері: құқықтық 

жағдайлар бойынша кең мәселелері 

жөнінде кеңес береді, 

кәсіпкерліктегі клиенттердің заңды 

мүдделерін білдіреді; құқықтық 

мәселелердің негіздері бойынша 

келісімді жүргізеді; қолданыстағы 

заңнамаға негізделген заңдар мен 

үкіметтің қаулыларын жобасын 

құрастыра алады; келісім-шарттар, 

жылжымайтын мүлікпен жасалатын 

мәмілелер және өсиетхат сияқты 

құқықтық құжаттарды жасайды, 

сондай-ақ заңды қорытындыларды 

дайындайды. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Ақпараттық заңдар бойынша 

жұмыстың негізгі бағыттарын 

біледі. 

Ақпараттық заң бойынша жұмыс 

істеу дағдыларына ие. 

Құқықтың осы саласының 

мәселелері бойынша зерттеулер 

жүргізе білу. 

 

студенту быть в курс всех 

изменений касательно 

законодательства об информации. 

Результаты обучения: 

консультирует по широкому кругу 

юридических вопросов, 

представляет правовые интересы 

клиентов в бизнесе;  ведет 

переговоры о достижении 

соглашения по вопросам, 

вызывающим правовые споры; 

составляет проекты законов и 

правительственных 

постановлений на основе 

текущего законодательства; 

составляет юридические 

документы, такие как контракты, 

сделки с недвижимостью и 

завещания, а также 

подготавливает юридические 

заключения. 

Формируемые компетенции: 

Знает основные направления работы 

по информационному праву. 

Владеет навыками ведения работы 

по информационному праву.  

Умеет проводить исследование 

проблем данной отрасли права.  

based on current legislation; 

draws up legal documents such as 

contracts, real estate transactions 

and testaments, and also prepares 

legal opinions. 

Formed competencies:          
He knows the main areas of work 

on information law. 

He has the skills to work on 

information law. 

Able to conduct research on the 

problems of this branch of law. 

 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.8 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Жеке адамға, отбасыға 

және кәмелетке толмағандарға 

қарсы қылмыстық 

құқықбұзушылықтар 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы (жалпы бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: Курстың мақсаты – 

адамға, отбасыға және кәмелетке 

толмағандарға қарсы 

қылмыстардың құқықтық 

мәртебесін толық түсіну. 

Негізгі тараудың қысқа мазмұны: 

Бұл курс Жеке тұлғаларға, 

отбасыларға және кәмелетке 

Код модуля: ПРГАУП 5.8 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Уголовные правонарушения 

против личности, семьи и 

несовершеннолетних 

Пререквизиты: Уголовное право 

Республики Казахстан (общая 

часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: Целью изучения данного 

курса является полное понимание 

правового статуса преступлений 

против личности, семьи и 

несовершеннолетних. 

Краткое описание: Описывает 

знания уголовного 

законодательства РК об 

Сode of module: LRCACLR 5.8 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: Criminal 

offenses against the individual 

persons, family and minors 

Prerequisites: Criminal Law of 

the Republic of Kazakhstan 

(general part) 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: The purpose of studying 

this course is to fully understand 

the legal status of crimes against 

individuals, families and minors. 

Brief description: Describes 

knowledge of the criminal 

legislation of the Republic of 

Kazakhstan on liability for crimes 

against individuals, families and 

minors. Develops the ability to 

implement the criminal law 



толмағандарға қатысты қылмыстар 

үшін жауапкершілік туралы 

Қазақстан Республикасының 

қылмыстық заңнамасын оқытады. 

Сондай-ақ, Бұл қылмыстардың 

құрамына тән қылмыстық құқықты 

іске асыру мүмкіндігін дамытады.  
Оқыту нәтижелері: Студент 

Қазақстан Республикасының 

қылмыстық заңнамасын осы 

қылмыстар үшін жауапкершілік 

туралы біледі, сондай-ақ осы 

қылмыстардың құрамын 

қылмыстық заңнамасының 

сипаттамасына сай біледі және осы 

курстың қылмыстардың 

біліктілігінің ерекшеліктерін біледі; 

Қалыптасатын құзыреттер: Жеке 

тұлғаларға, отбасыларға және 

кәмелетке толмағандарға қатысты 

қылмыстар үшін жауапкершілігі 

туралы Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

заңнамасын біледі. 

Қылмыстың қылмыстық-құқықтық 

сипаттамаларын жүзеге асыруға 

қабілетті. 

Адамға, отбасына және кәмелетке 

толмағандарға қатысты 

қылмыстармен күресу дағдыларына 

ие. 

ответственности за преступления 

против личности, семьи и 

несовершеннолетних. Развивает 

умения реализовать уголовно-

правовую характеристику 

составов данных преступлений. 

Обучает навыкам борьбы против 

преступлений связанных с 

личностью, семьей и 

несовершеннолетними. 

Результаты обучения: Знает 

уголовное законодательство РК об 

ответственности за данные 

преступления, так же знает 

уголовно-правовую 

характеристику составов этих 

преступлений и знает особенности 

квалификации преступлений 

данного курса; 

Формируемые компетенции: 

Знает уголовное 

законодательство РК об 

ответственности за 

преступления против личности, 

семьи и несовершеннолетних. 

Умеет реализовать уголовно-

правовую характеристику 

составов преступлений. 

Владеет навыками борьбы 

против преступлений 

связанных с личностью, семьей 

и несовершеннолетними. 

characteristics of the composition 

of these crimes. Teaches skills to 

combat crimes related to the 

person, family and minors. 

Learning outcomes: He knows 

the criminal legislation of the 

Republic of Kazakhstan on 

responsibility for these crimes, 

also knows the criminal law 

description of the elements of 

these crimes and knows the 

specifics of the qualifications of 

crimes of this course; 

Formed competencies: He 

knows the criminal legislation of 

the Republic of Kazakhstan on 

liability for crimes against 

individuals, families and minors. 

Able to implement the criminal 

law characteristics of the offenses. 

Owns the skills to combat crimes 

related to the person, family and 

minors. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.8 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Меншікке қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар 

Пререквизиттер: ҚР Қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: Курстың мақсаты 

меншікке қарсы қылмыстардың 

құқықтық мәртебесін толық түсіну 

болып табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

заңнамасын мүлікке қарсы 

Код модуля: ПРГАУП 5.8 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Уголовные правонарушения 

против собственности 

Пререквизиты: Уголовное прав 

РК (особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: Целью изучения данного 

курса является полное понимание 

правового статуса преступлений 

против собственности. 

Краткое описание: 
Рассматривает уголовное 

Сode of module: LRCACLR 5.8 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: Criminal 

offenses against property 

Prerequisites: Criminal law of 

the RK (special part) 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: The purpose of studying 

this course is to fully understand 

the legal status of crimes against 

property. 

Brief description: Considers the 

criminal legislation of the 

Republic of Kazakhstan on 

liability for crimes against 

property. Describes the skills for 



қылмыстар үшін жауапкершілік 

туралы қарайды. Мүлікке қарсы 

қылмыстардың қылмыстық-

құқықтық сипаттамаларын іске 

асыру дағдыларын сипаттайды, 

сондай-ақ мүліктік қылмыстармен 

күресте дағдыларды үйретеді. 

Оқыту нәтижелері: Қылмыстық 

құқықтың түсінігін түсіну және ашу 

дағдылары бар, осы құқық 

бұзушылықтардың негізгі 

аспектілерін түсіндіреді, 

қылмыстық құқықтың жалпы 

бөлігінің нормаларын қолданып, 

жағдайлық мәселелерді шешуде өз 

ойларын қалыптастыруды және 

мысалдарды келтіреді. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Студент Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

заңнамасын меншікке қарсы 

қылмыстар үшін жауапкершілік 

туралы біледі. 

Мүлікке қарсы қылмыстардың 

қылмыстық құқық сипаттамаларын 

жүзеге асыруға қабілетті. 

Мүлікке қатысты қылмыстармен 

күресу дағдыларына ие. 

 

законодательство РК об 

ответственности за преступления 

против собственности. Описывает 

навыки реализации уголовно-

правовой характеристики составов 

преступлений против 

собственности, а также обучает 

навыкам борьбы против 

преступлений связанных с 

собственностью. 

Результаты обучения: Обладает 

навыками понимания и раскрытия 

понятия состава уголовного 

правонарушения, объясняет 

основные аспекты данных 

правонарушений, умеет 

сформулировать свои мысли и 

привести примеры при решении 

ситуационных задач используя 

при этом нормы общей части 

уголовного права.   

Формируемые компетенции: 

Знает уголовное 

законодательство РК об 

ответственности за 

преступления против 

собственности. 

Умеет реализовать уголовно-

правовую характеристику 

составов преступлений против 

собственности. 

Владеет навыками борьбы 

против преступлений связанных с 

собственностью. 

the implementation of the 

criminal law characteristics of 

crimes against property, and also 

teaches the skills to combat 

property-related crimes. 

Learning outcomes: Student has 

the skills of understanding and 

disclosing the concept of a 

criminal offense, explains the 

main aspects of these offenses, 

knows how to formulate her 

thoughts and give examples when 

solving situational problems using 

the norms of the general part of 

criminal law. 

Formed competencies: He 

knows the criminal legislation of 

the Republic of Kazakhstan on 

liability for crimes against 

property. 

Able to realize the criminal law 

characteristics of crimes against 

property. 

Owns skills to combat property 

related crimes. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.8 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының зияткерлік 

меншік құқығы  

Пререквизиттер: ҚР Азаматтық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: Мұрагерлік саласындағы 

азаматтық-құқықтық 

қатынастардың табиғаты мен мәнін 

студенттердің жан-жақты терең 

Код модуля: ПРГАУП 5.8 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: Право 

интеллектуальной собственности 

Республики Казахстан     

Пререквизиты: Гражданское 

право РК (особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: Достижение всестороннего 

глубокого понимания студентами 

природы и сущности гражданско-

правовых отношений в области 

Сode of module: LRCACLR 5.8 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: Intellectual 

Property Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Prerequisites: Civil law of the 

RK 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: Achieving a 

comprehensive deep 

understanding by students of the 

nature and essence of civil law 

relations in the field of 

inheritance, preparation for the 



түсінуіне қол жеткізу, жоғары 

білікті заңгерлердің практикалық 

қызметіне дайындық, болашақ 

азаматтық тұлғалардың 

шығармашылық тұлғасын 

қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Зияткерлік меншік құқықтарының 

тұжырымдамасы, меншік 

тұжырымдамасының мәні. 

Зияткерлік меншік саласындағы 

қатынастарды құқықтық реттеудің 

көздері. Зияткерлік меншік 

саласындағы халықаралық шарттар. 

Зияткерлік құқықтардың заңды 

сипаты. Ерекше құқық. Эксклюзивті 

құқықтарды жою нысандары. 

Зияткерлік меншікті қорғау. 

Оқыту нәтижелері: құқықтық 

жағдайлар бойынша кең мәселелері 

жөнінде кеңес береді, 

кәсіпкерліктегі клиенттердің заңды 

мүдделерін білдіреді; құқықтық 

мәселелердің негіздері бойынша 

келісімді жүргізеді; қолданыстағы 

заңнамаға негізделген заңдар мен 

үкіметтің қаулыларын жобасын 

құрастыра алады; келісім-шарттар, 

жылжымайтын мүлікпен жасалатын 

мәмілелер және өсиетхат сияқты 

құқықтық құжаттарды жасайды, 

сондай-ақ заңды қорытындыларды 

дайындайды. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Интеллектуалдық меншік 

құқығының жүйесі мен пәнін біледі. 

 

наследования, подготовка к 

практической деятельности 

высококвалифицированных 

юристов, формирование 

творческой личности будущих 

цивилистов. 

Краткое описание: Понятие 

права интеллектуальной 

собственности, сущность 

проприетарной концепции.  

Источники правового 

регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Международные договоры в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Правовая природа 

интеллектуальных прав. 

Исключительное право. Формы 

распоряжения исключительными 

правами. Защита 

интеллектуальных прав. 

Результаты обучения: 

консультирует по широкому кругу 

юридических вопросов, 

представляет правовые интересы 

клиентов в бизнесе;  ведет 

переговоры о достижении 

соглашения по вопросам, 

вызывающим правовые споры; 

составляет проекты законов и 

правительственных 

постановлений на основе 

текущего законодательства; 

составляет юридические 

документы, такие как контракты, 

сделки с недвижимостью и 

завещания, а также 

подготавливает юридические 

заключения. 

Формируемые компетенции: 
Знает предмет и систему права 

интеллектуальной собственности 

и использует их в возникших 

правоотношениях. 

practical activities of highly 

qualified lawyers, the formation 

of the creative personality of 

future civilists. 

Brief description: The concept of 

intellectual property rights, the 

essence of the proprietary 

concept. Sources of legal 

regulation of relations in the field 

of intellectual property. 

International treaties in the field 

of intellectual property. The legal 

nature of intellectual rights. 

Exclusive right. Forms of disposal 

of exclusive rights. Intellectual 

property protection. 

Learning outcomes: advises on a 

wide range of legal issues, 

represents the legal interests of 

clients in business; negotiates 

agreement on legal issues; drafts 

laws and government regulations 

based on current legislation; 

draws up legal documents such as 

contracts, real estate transactions 

and testaments, and also prepares 

legal opinions. 

Formed competencies: To know 

the subject and the system of 

intellectual property rights and 

uses them in the resulting legal 

relationships. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.8 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Отбасылық және 

мұрагерлік қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Код модуля: ПРГАУП 5.8 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: Правовое 

регулирование семейно-

наследственных отношений 

Сode of module: LRCACLR 5.8 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: Legal 

regulation of family and 

hereditary relations 

Prerequisites: Civil law of the 



Пререквизиттер: ҚР Азаматтық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: Отбасы және мұрагерлік 

институттарындағы азаматтық-

құқықтық қатынастардың табиғаты 

мен мәнін студенттердің жан-жақты 

терең түсінуіне қол жеткізу, жоғары 

білікті заңгерлердің практикалық 

қызметіне дайындық, болашақ 

азаматтық тұлғалардың 

шығармашылық тұлғасын 

қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Теориялық білімді қалыптастыру 

және мұрагерлерді мұрагерлердің 

жеке мүдделерін реттейтін мекеме 

ретінде ғана емес, мұрагерлерді өз 

кәсіби қызметінде қажет ететін 

мұрагерлік қарым-қатынас 

саласында қалыптастыру. 

Мұрагерлік құқығы институты 

кредиторлар мен бүкіл қоғамның 

мүдделерін қорғайды. 

Оқыту нәтижелері: құқықтық 

жағдайлар бойынша кең мәселелері 

жөнінде кеңес береді, 

кәсіпкерліктегі клиенттердің заңды 

мүдделерін білдіреді; құқықтық 

мәселелердің негіздері бойынша 

келісімді жүргізеді; қолданыстағы 

заңнамаға негізделген заңдар мен 

үкіметтің қаулыларын жобасын 

құрастыра алады; келісім-шарттар, 

жылжымайтын мүлікпен жасалатын 

мәмілелер және өсиетхат сияқты 

құқықтық құжаттарды жасайды, 

сондай-ақ заңды қорытындыларды 

дайындайды. 

Қалыптасатын құзыреттер: Ол 

отбасылық-құқықтық 

қатынастардың қазіргі жүйесін және 

мұрагерлік құқықты біледі. 

Фактілер мен жағдайларды заңды 

түрде анықтай білу. Отбасы және 

мұрагерлік қатынастарды реттеуге 

байланысты құқықтық дауларды 

жүйелеу және талдау дағдыларына 

ие 

Пререквизиты: Гражданское 

право РК (особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: Достижение всестороннего 

глубокого понимания студентами 

природы и сущности гражданско-

правовых отношений в институтах 

семьи и наследования, подготовка 

к практической деятельности 

высококвалифицированных 

юристов, формирование 

творческой личности будущих 

цивилистов. 

Краткое описание: 
Формирование теоретических 

знаний и практических навыков в 

области наследственных 

отношений, необходимых им в 

профессиональной деятельности, 

для определения наследования не 

только как института 

регулирующих частные интересы 

наследников. Институт 

наследственного права также 

защищает интересы кредиторов и 

всего общества. 

Результаты обучения: 

консультирует по широкому кругу 

юридических вопросов, 

представляет правовые интересы 

клиентов в бизнесе;  ведет 

переговоры о достижении 

соглашения по вопросам, 

вызывающим правовые споры; 

составляет проекты законов и 

правительственных 

постановлений на основе 

текущего законодательства; 

составляет юридические 

документы, такие как контракты, 

сделки с недвижимостью и 

завещания, а также 

подготавливает юридические 

заключения. 

Формируемые компетенции: 

Знает действующую систему 

правоотношений семейного и 

наследственного права. Умеет 

юридически правильно 

RK 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: Achieving a 

comprehensive deep 

understanding by students of the 

nature and essence of civil law 

relations in the institutions of 

family and inheritance, 

preparation for the practical 

activities of highly qualified 

lawyers, the formation of the 

creative personality of future 

civilians. 

Brief description: The formation 

of theoretical knowledge and 

practical skills in the field of 

hereditary relations, necessary for 

them in their professional 

activities, to determine inheritance 

not only as an institution 

regulating the private interests of 

heirs. The law of succession 

institution also protects the 

interests of creditors and the 

whole society. 

Learning outcomes: advises on a 

wide range of legal issues, 

represents the legal interests of 

clients in business; negotiates 

agreement on legal issues; drafts 

laws and government regulations 

based on current legislation; 

draws up legal documents such as 

contracts, real estate transactions 

and testaments, and also prepares 

legal opinions. 

Formed competencies: He 

knows the current system of legal 

relations of family and inheritance 

law. Able to legally qualify facts 

and circumstances. He has the 

skills to systematize and analyze 

legal disputes related to the 

regulation of family and 

inheritance relations 



 квалифицировать факты и 

обстоятельства. Владеет 

навыками систематизации и 

анализа правовых споров 

связанных с регулированием 

семейно-наследственных 

отношений 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.8 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Кәсіпкерлік 

саласындағы әкімшілік 

құқықбұзушылықтар 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының Азаматтық 

құқығы (Ерекше бөлім) Қазақстан 

Республикасының әкімшілік 

құқығы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: студентті кәсіпкерлік 

қызмет саласындағы әкімшілік 

құқық қатынастарының 

ерекшеліктерімен және әкімшілік-

құқықтық кедергілермен таныстыру 

Қысқаша сипаттамасы: 

Кәсіпкерлік қызмет саласындағы 

әкімшілік құқық бұзушылық-

құқықтық жүйенің іргелі 

салаларының бірі. Атап айтқанда, 

бұл курс егеменді Қазақстанның 

жаңа міндеттеріне сәйкес 

кәсіпкерлік және өзге де 

коммерциялық қызметті Әкімшілік 

реттеу институттарын қайта қарауға 

мүмкіндік береді. 

Оқыту нәтижелері: кәсіпкерлік 

қызмет саласындағы әкімшілік 

құқықтық қатынастардың 

ерекшеліктерін біледі 

Қалыптасатын құзыреттер:  

кәсіпкерлік қызметті саласындағы 

әкімшілік-құқықтық ерекшеліктері 

біледі мемлекеттік қызмет туралы 

заңда бағытталады 

әкімшілік - құқықтық нормаларды 

дербес талдау дағдыларын 

меңгерген, сондай-ақ бизнес пен 

Код модуля: ПРГАУП 5.8 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Административные 

правонарушения в области 

предпринимательской 

деятельности 

Пререквизиты: Гражданское 

право право Республики Казахстан 

(особенная часть)                                                                                  

Администартивное право 

Республики Казахстан               

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: ознакомить студента с 

особенностями административных 

правоотношений в области 

предпринимательской 

деятельности и административно-

правовыми барьерами 

Краткое описание: 
Административные 

правонарушения в области 

предпринимательской 

деятельности - одна из 

фундаментальных отраслей 

правовой системы. В частности, 

данный курс позволит 

пересмотреть институты 

административного регулирования 

предпринимательской и иной 

коммерческой деятельности, в 

соответствии с новыми задачами 

суверенного Казахстана. 

Результаты обучения: знает 

особенности административных 

правоотношений в области 

предпринимательской 

деятельности 

Формируемые компетенции:  

Сode of module: LRCACLR 5.8 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: 
Administrative offenses in the 

field of business 

Prerequisites: Civil law of the 

Republic of Kazakhstan (special 

part) Administrative law of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Writing and 

defense of the thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: to acquaint the student 

with the peculiarities of 

administrative legal relations in 

the field of entrepreneurship and 

administrative and legal barriers 

Brief description: Administrative 

offenses in the field of business - 

one of the fundamental branches 

of the legal system. In particular, 

this course will allow to revise the 

institutions of administrative 

regulation of business and other 

commercial activities, in 

accordance with the new tasks of 

sovereign Kazakhstan. 

Learning outcomes: knows 

features of administrative legal 

relations in the field of business 

Formed competencies: knows 

administrative and legal features 

in the field of business, guided by 

the law on public service 

he has the skills of independent 

analysis of administrative and 

legal norms, and is able to analyze 

the administrative and legal 

relationship between business and 

the state 



мемлекеттің әкімшілік-құқықтық 

байланысын талдай алады 

знает административно-правовые 

особенности в области 

предпринимательской 

деятельности, ориентируется в 

законе о государственной службе 

владеет навыками 
самостоятельного анализа 

административно - правовых 

норм, также умеет анализировать 

административно-правовую связь 

бизнеса и государства  

 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.8 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының кәсіпкерлік 

құқығы 

Пререквизиттер: ҚР Азаматтық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: ҚР заңдары бойынша 

кәсіпкерлік құқық туралы 

түсініктер мен анықтамалар, 

кәсіпкерлік заңдарының жүйесі, 

құқықтық анықтамалар ережелерді 

білу. 

Қысқаша сипаттамасы: 

«Қазақстан Республикасының 

кәсіпкерлік құқығы» пәні - бұл 

басқа да пәндерді логикалық түрде 

толтыратын қосымша пән. Бұл 

пәнді тереңдетіп оқыту 

студенттерге құқықтың күрделі 

саласы ретінде бизнес заңын 

меңгеруге мүмкіндік береді. 

Студент кәсіпкерлік құқықтың 

принциптері мен жүйесімен, 

Қазақстан Республикасының 

кәсіпкерлік қызметі туралы 

заңнамасымен танысады. 

Оқыту нәтижелері: құқықтық 

жағдайлар бойынша кең мәселелері 

жөнінде кеңес береді, 

кәсіпкерліктегі клиенттердің заңды 

мүдделерін білдіреді; құқықтық 

мәселелердің негіздері бойынша 

Код модуля: ПРГАУП 5.8 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Предпринимательское право 

Республики Казахстан 

Пререквизиты: Гражданское 

право РК (особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: является ориентация 

студентов — юристов на 

системное, комплексное изучение 

основных тем дисциплины, 

законодательства РК, регу-

лирующего предпринимательскую 

деятельность, а также 

формирование умений 

правильного применения 

основных юридических понятий и 

институтов предпринимательского 

права в практической работе. 

Краткое описание: Дисциплина 

«Предпринимательское право РК» 

является дисциплиной по выбору, 

которая логически дополняет ряд 

других дисциплин. Углубленное 

освоение данной дисциплины 

позволяет студентам освоить 

предпринимательское право как 

комплексную отрасль права, 

принципы и систему 

предпринимательского права, 

законодательство Республики 

Казахстан о предпринимательской 

деятельности. 

Сode of module: LRCACLR 5.8 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: Business 

Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Prerequisites: Civil law of the 

RK 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: is the orientation of law 

students on a systematic, 

comprehensive study of the main 

topics of the discipline, the 

legislation of the Republic of 

Kazakhstan regulating 

entrepreneurial activity, as well as 

the formation of skills for the 

correct application of basic legal 

concepts and institutions of 

business law in practical work. 

Brief description: The discipline 

“Entrepreneurial Law of the 

Republic of Kazakhstan” is an 

optional discipline that logically 

complements a number of other 

disciplines. In-depth study of this 

discipline allows students to 

master business law as a complex 

branch of law, principles and 

system of business law, the 

legislation of the Republic of 

Kazakhstan on business. 

Learning outcomes: advises on a 

wide range of legal issues, 

represents the legal interests of 

clients in business; negotiates 

agreement on legal issues; drafts 



келісімді жүргізеді; қолданыстағы 

заңнамаға негізделген заңдар мен 

үкіметтің қаулыларын жобасын 

құрастыра алады; келісім-шарттар, 

жылжымайтын мүлікпен жасалатын 

мәмілелер және өсиетхат сияқты 

құқықтық құжаттарды жасайды, 

сондай-ақ заңды қорытындыларды 

дайындайды. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Кәсіпкерлік қызмет саласындағы 

фактілер мен жағдайларды заңды 

түрде қалай дұрыс анықтауға 

болатындығын біледі; Заңдарды 

және өзге де нормативтік құқықтық 

актілерді түсіндіру және қолдана 

білу; Жергілікті құқықтық 

құжаттарды әзірлеу, нормативтік 

актілерге құқықтық сараптама 

жүргізу дағдыларына ие. 

 

Результаты обучения: 

консультирует по широкому кругу 

юридических вопросов, 

представляет правовые интересы 

клиентов в бизнесе;  ведет 

переговоры о достижении 

соглашения по вопросам, 

вызывающим правовые споры; 

составляет проекты законов и 

правительственных 

постановлений на основе 

текущего законодательства; 

составляет юридические 

документы, такие как контракты, 

сделки с недвижимостью и 

завещания, а также 

подготавливает юридические 

заключения. 

Формируемые компетенции: 

Знает как  юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства в 

сфере предпринимательской 

деятельности; Умеет толковать 

и применять законы и другие 

нормативные правовые акты;  

Владеет навыками разработки 

локальных документов 

правового характера, 

осуществления правовой 

экспертизы нормативных 

актов. 

laws and government regulations 

based on current legislation; 

draws up legal documents such as 

contracts, real estate transactions 

and testaments, and also prepares 

legal opinions. 

Formed competencies: He 

knows how to legally correctly 

qualify facts and circumstances in 

the field of entrepreneurial 

activity; Able to interpret and 

apply laws and other normative 

legal acts; He has the skills to 

develop local legal documents, to 

carry out legal expertise of 

normative acts. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.8 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының жер құқығы 

Пререквизиттер: ҚР Азаматтық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: Пәндерді оқып-үйрену 

мақсаты - студенттердің жер туралы 

заңының негізгі теориялық 

принциптерін, нарықтық 

экономиканы қалыптастырудағы 

жер заңнамасының маңыздылығын 

ашып білу, Қазақстан Республикасы 

Код модуля: ПРГАУП 5.8 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 

Земельное право Республики 

Казахстан  

Пререквизиты: Гражданское 

право РК (особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: Цель изучения 

дисциплины:является разъяснение  

студентам основных 

теоретических положений 

земельного права, раскрытие 

значения земельного 

Сode of module: LRCACLR 5.8 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: Land Law of 

the Republic of Kazakhstan 

Prerequisites: Civil law of the 

RK 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: The purpose of studying 

the discipline: is explaining to 

students the main theoretical 

provisions of land law, disclosing 

the importance of land legislation 

in establishing a market economy, 

studying the composition and 

legal regime of land fund 

categories of the Republic of 



жер қорының құрамын және 

құқықтық режимін зерттеу, жер 

қатынастарының түрлі 

жағдайларына құқықтық 

нормаларды дұрыс қолдануда 

студенттердің дағдыларын 

қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: Жер 

құқығы туралы жер қатынастары 

жайында заңның тәуелсіз құқығы 

ретінде жерді табиғи ресурс және 

меншік құқығы, оны ұтымды 

пайдалануды және қорғауды, 

топырақ құнарлылығын жақсарту 

және көбейтуді, субъектілердің 

құқықтары мен заңды мүдделерін 

қамтамасыз ету мақсатында 

пайдалану және қорғау туралы 

қарым-қатынастарды реттейтін 

құқықтық нормалардың жиынтығы. 

Оқыту нәтижелері: құқықтық 

жағдайлар бойынша кең мәселелері 

жөнінде кеңес береді, 

кәсіпкерліктегі клиенттердің заңды 

мүдделерін білдіреді; құқықтық 

мәселелердің негіздері бойынша 

келісімді жүргізеді; қолданыстағы 

заңнамаға негізделген заңдар мен 

үкіметтің қаулыларын жобасын 

құрастыра алады; келісім-шарттар, 

жылжымайтын мүлікпен жасалатын 

мәмілелер және өсиетхат сияқты 

құқықтық құжаттарды жасайды, 

сондай-ақ заңды қорытындыларды 

дайындайды. 

Қалыптасатын құзыреттер: ҚР 

Жер құқығының жүйесі мен пәнін 

біледі, сондай алған білімі бойынша 

тиісті іс тәжірибеде қолданады. 

 

законодательства в становлении 

рыночной экономики, изучение 

состава и правового режима 

категорий земельного фонда 

Республики Казахстан, 

формирование у студентов 

навыков правильного применения 

правовых норм к различным 

ситуациям земельных отношений. 

Краткое описание: Земельное 

право как самостоятельная 

отрасль права представляет собой 

совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения по 

использованию и охране земли как 

природного ресурса и права 

собственности, условия и средства 

производства в целях организации 

ее рационального использования и 

охраны. 

Результаты обучения: 

консультирует по широкому кругу 

юридических вопросов, 

представляет правовые интересы 

клиентов в бизнесе;  ведет 

переговоры о достижении 

соглашения по вопросам, 

вызывающим правовые споры; 

составляет проекты законов и 

правительственных 

постановлений на основе 

текущего законодательства; 

составляет юридические 

документы, такие как контракты, 

сделки с недвижимостью и 

завещания, а также 

подготавливает юридические 

заключения. 

Формируемые компетенции: 
Знать предмет и систему 

земельного права РК, и согласно 

полученным знаниями использует 

их на практике. 

Kazakhstan, developing students' 

skills for the correct application of 

law to various situations of land 

relations. 

Brief description: Land law as an 

independent branch of law is a set 

of legal norms regulating relations 

on the use and protection of land 

as a natural resource and property 

rights, conditions and means of 

production in order to organize its 

rational use and protection, 

improvement and reproduction of 

soil fertility, rights and legal 

interests of subjects land relations  

Learning outcomes: advises on a 

wide range of legal issues, 

represents the legal interests of 

clients in business; negotiates 

agreement on legal issues; drafts 

laws and government regulations 

based on current legislation; 

draws up legal documents such as 

contracts, real estate transactions 

and testaments, and also prepares 

legal opinions. 

Formed competencies: To know 

the subject and the system of land 

law of the Republic of 

Kazakhstan, and according to the 

knowledge gained, uses them in 

practice. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.9 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Экологиялық 

қылмыстық құқықбұзушылықтар 

Пререквизиттер: ҚР Қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Код модуля: ПРГАУП 5.9 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 

Экологические уголовные 

правонарушения 

Пререквизиты: Уголовное право 

Сode of module: LRCACLR 5.9 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: Ecological 

Criminal Offenses 

Prerequisites: Criminal law of 

the Republic of Kazakhstan 

(special part) 



Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: Экология саласындағы 

қылмыстық құқық 

бұзушылықтарды білу. Бұл 

қылмыстардың алдын алу үшін 

тиісіті шараларын жүргізу 

мүмкіндігін үйрету болып 

табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: Экология 

саласындағы қылмыстар үшін 

жауапкершілік туралы Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

заңнамасын қарастырады. Экология 

саласындағы қылмыстардың 

қылмыстық-құқықтық 

сипаттамаларын жүзеге асыру 

дағдыларын сипаттайды, сондай-ақ 

экологиялық қылмыстармен күресу 

дағдыларын үйретеді. 

Оқыту нәтижелері: Қылмыстық 

құқықтың түсінігін түсіну және ашу 

дағдылары бар, осы құқық 

бұзушылықтардың негізгі 

аспектілерін түсіндіреді, 

қылмыстық құқықтың жалпы 

бөлігінің нормаларын қолданып, 

жағдайлық мәселелерді шешуде өз 

ойларын қалыптастыруды және 

мысалдарды келтіреді. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Экология саласындағы қылмыстар 

үшін жауапкершілік туралы 

Қазақстан Республикасының 

қылмыстық заңнамасын біледі. 

Экология саласындағы қылмыстың 

қылмыстық құқық сипаттамаларын 

жүзеге асыруға қабілетті. 

Экология саласындағы 

қылмыстармен күресу дағдыларына 

ие. 

Республики Казахстан (особенная 

часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: Знание уголовных 

правонарушений в сфере 

экологии. Способность проводить 

профилактические действия по 

предотвращению данных 

преступлений. 

Краткое описание: 
Рассматривает уголовное 

законодательство РК об 

ответственности за преступления в 

сфере экологии. Описывает 

навыки реализации уголовно-

правовой характеристики составов 

преступлений в сфере экологии, а 

также обучает навыкам борьбы 

против преступлений экологии. 

Результаты обучения: Обладает 

навыками понимания и раскрытия 

понятия состава уголовного 

правонарушения, объясняет 

основные аспекты данных 

правонарушений, умеет 

сформулировать свои мысли и 

привести примеры при решении 

ситуационных задач используя 

при этом нормы общей части 

уголовного права.   

Формируемые компетенции: 

Знает уголовное 

законодательство РК об 

ответственности за 

преступления в сфере экологии. 

Умеет реализовать уголовно-

правовую характеристику 

составов преступлений в сфере 

экологии.Владеет навыками 

борьбы против преступлений в 

сфере экологии. 

Postrequisites: Writing and 

defense of the thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: Knowledge of criminal 

offenses in the field of ecology. 

The ability to carry out preventive 

actions to prevent these crimes. 

Brief description: Considers the 

criminal legislation of the 

Republic of Kazakhstan on 

responsibility for crimes in the 

field of ecology. Describes the 

skills for the implementation of 

the criminal law characteristics of 

crimes in the field of ecology, and 

also teaches the skills to fight 

against environmental crimes. 

Learning outcomes: Student has 

the skills of understanding and 

disclosing the concept of a 

criminal offense, explains the 

main aspects of these offenses, 

knows how to formulate her 

thoughts and give examples when 

solving situational problems using 

the norms of the general part of 

criminal law. 

Formed competencies: He 

knows the criminal legislation of 

the Republic of Kazakhstan on 

liability for crimes in the sphere 

of ecology. 

Able to realize the criminal law 

characteristics of the crimes in the 

field of ecology. 

Owns the skills to combat crimes 

in the field of ecology. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.9 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Экономика қызмет 

саласындағы қылмыстық 

құқықбұзушылықтар 

Код модуля: ПРГАУП 5.9 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 

Уголовные правонарушения в 

сфере экономической 

Сode of module: LRCACLR 5.9 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: Criminal 

offenses in the field of economic 

activity 

Prerequisites: Criminal law of 



Пререквизиттер: ҚР Қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: Экономика қызмет 

саласындағы қылмыстық құқық 

бұзушылықтарды білу. Бұл 

қылмыстардың алдын алу үшін 

тиісіті шараларын жүргізу 

мүмкіндігін үйрету болып 

табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Экономика қызмет саласындағы 

қылмыстар үшін жауапкершілік 

туралы Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

заңнамасын қарастырады. 

Экономика қызмет саласындағы 

қылмыстардың қылмыстық-

құқықтық сипаттамаларын жүзеге 

асыру дағдыларын сипаттайды, 

сондай-ақ экономикалық 

қылмыстармен күресу дағдыларын 

үйретеді. 

Оқыту нәтижелері: Қылмыстық 

құқықтың түсінігін түсіну және ашу 

дағдылары бар, осы құқық 

бұзушылықтардың негізгі 

аспектілерін түсіндіреді, 

қылмыстық құқықтың жалпы 

бөлігінің нормаларын қолданып, 

жағдайлық мәселелерді шешуде өз 

ойларын қалыптастыруды және 

мысалдарды келтіреді. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Экономика қызмет саласындағы 

саласындағы қылмыстар үшін 

жауапкершілік туралы Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

заңнамасын біледі. 

Экономика қызмет саласындағы 

қылмыстың қылмыстық құқық 

сипаттамаларын жүзеге асыруға 

қабілетті. 

Экономика қызмет саласындағы 

қылмыстармен күресу дағдыларына 

ие. 

деятельности 

Пререквизиты: Уголовное право 

Республики Казахстан (особенная 

часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: Знание уголовных 

правонарушений в сфере 

экономической деятельности. 

Способность проводить 

профилактические действия по 

предотвращению данных 

преступлений. 

Краткое описание: 
Рассматривает уголовное 

законодательство РК об 

ответственности за преступления в 

сфере экономической 

деятельности. Описывает навыки 

реализации уголовно-правовой 

характеристики составов 

преступлений в сфере 

экономической деятельности, а 

также обучает навыкам борьбы 

против преступлений 

экономической деятельности. 

Результаты обучения: Обладает 

навыками понимания и раскрытия 

понятия состава уголовного 

правонарушения, объясняет 

основные аспекты данных 

правонарушений, умеет 

сформулировать свои мысли и 

привести примеры при решении 

ситуационных задач используя 

при этом нормы общей части 

уголовного права.   

Формируемые компетенции: 

Знает уголовное 

законодательство РК об 

ответственности за 

преступления в сфере 

экономики. 

Умеет реализовать уголовно-

правовую характеристику 

составов преступлений в сфере 

экономики. Владеет навыками 

борьбы против преступлений в 

сфере экономической 

деятельности. 

the Republic of Kazakhstan 

(special part) 

Postrequisites: Writing and 

defense of the thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: Knowledge of criminal 

offenses in the field of economic 

activity. The ability to carry out 

preventive actions to prevent 

these crimes. 

Brief description: Considers the 

criminal legislation of the 

Republic of Kazakhstan on 

responsibility for crimes in the 

sphere of economic activity. 

Describes the skills to implement 

the criminal law characteristics of 

crimes in the field of economic 

activity, and also teaches the skills 

to combat crimes of economic 

activity. 

Learning outcomes: Student has 

the skills of understanding and 

disclosing the concept of a 

criminal offense, explains the 

main aspects of these offenses, 

knows how to formulate her 

thoughts and give examples when 

solving situational problems using 

the norms of the general part of 

criminal law. 

Formed competencies: He 

knows the criminal legislation of 

the Republic of Kazakhstan on 

responsibility for crimes in the 

economic sphere. 

Able to realize the criminal law 

characteristics of crimes in the 

economic sphere. Owns skills to 

combat crimes in the field of 

economic activity. 



Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.9 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының қаржы құқығы 

Пререквизиттер: ҚР Азаматтық 

құқық (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: нарықтық жағдайда 

халықтың әлеуметтік әлсіз 

топтарының жағдайы жүргізетін 

әлеуметтік қорғау қатынастарын 

реттейтін қазіргі заманғы 

заңнаманың мазмұнын дәйекті 

зерттеу болып табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: Студент 

өз құзыреті шегінде қаржылық 

қызметпен айналысатын 

мемлекеттік органдар мен 

мекемелерді қоса алғанда, қаржы 

саласының институттары саласында 

қажетті білім алады. Қаржылық 

институт - біртекті экономикалық 

құқықтық қатынастар тобы, 

қорларды жинақтау немесе 

таратудың нысандары мен 

әдістерімен өзара байланысты 

институты. 

Оқыту нәтижелері: кең түрдегі 

құқықтық мәселелер бойынша кеңес 

береді, бизнестегі клиенттердің 

заңды мүдделерін білдіреді; 

құқықтық даулар мәселелері 

бойынша келісім жасайды; 

қолданыстағы заңнама негізінде 

заңдар мен үкімет қаулыларының 

жобаларын жасайды; 

келісімшарттар, жылжымайтын 

мүлікпен жасалатын мәмілелер 

және өсиет сияқты заңды 

құжаттарды жасайды, сонымен 

қатар заңды пікірлер дайындайды. 

Қалыптасатын құзыреттер: Ол 

қаржылық құқықтың міндеттері мен 

мақсаттарын, қаржылық, 

бюджеттік, валюталық реттеудің 

сипаттамаларын біледі. 

Код модуля: ПРГАУП 5.9 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Финансовое право Республики 

Казахстан 

Пререквизиты: Гражданское 

право РК (особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: является последовательное 

изучение содержания 

современного законодательства 

регулирующего отношения 

социальной защиты, 

осуществляемой государством 

социально уязвимых слоев 

населения в условиях рынка. 

Краткое описание: Необходимые 

знания в области   институтов 

финансовой отрасли права, 

включая государственные органы 

и учреждения, которые 

занимаются финансовой 

деятельностью в пределах своей 

компетенции. Финансовый 

институт представляет собой 

группу однородных 

экономических правовых 

отношений, взаимосвязанных по 

формам и методам аккумуляции 

или распределения денежных 

средств. 

Результаты обучения: 

консультирует по широкому кругу 

юридических вопросов, 

представляет правовые интересы 

клиентов в бизнесе;  ведет 

переговоры о достижении 

соглашения по вопросам, 

вызывающим правовые споры; 

составляет проекты законов и 

правительственных постановлений 

на основе текущего 

законодательства; составляет 

юридические документы, такие 

как контракты, сделки с 

недвижимостью и завещания, а 

Сode of module: LRCACLR 5.9 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: Financial 

Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Prerequisites: Civil law of the 

RK (special part) 

Postrequisites: Writing and 

defense of the thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: is a consistent study of 

the content of modern legislation 

governing the relationship of 

social protection, carried out by 

the state of socially vulnerable 

segments of the population in a 

market environment. 

Brief description: The necessary 

knowledge in the field of 

institutions of the financial 

industry of law, including 

government agencies and 

institutions that are engaged in 

financial activities within their 

competence. A financial 

institution is a group of 

homogeneous economic legal 

relations interconnected by the 

forms and methods of 

accumulation or distribution of 

funds. The totality of financial 

institutions forms the financial 

system, which includes the 

following components: budget, 

finance of business entities and 

industries, insurance and credit. 

Learning outcomes: advises on a 

wide range of legal issues, 

represents the legal interests of 

clients in business; negotiates an 

agreement on issues of legal 

disputes; draws up draft laws and 

government decrees based on 

current legislation; draws up legal 

documents, such as contracts, real 

estate transactions and wills, and 

also prepares legal opinions. 

Formed competencies: He is 

aware of the tasks and goals of 

financial law, the characteristics 



Қаржы заңнамасының негізгі 

ережелерін, қаржылық 

қатынастарды реттейтін 

нормативтік-құқықтық базаны 

реттей білу. 

Ол қаржылық құқықтық 

қатынастардан туындайтын 

құқықтық аспектілерді бағалау және 

жүйелеу дағдыларына ие. 

также подготавливает 

юридические заключения. 

 

Формируемые компетенции: 
Знает о задачах и целях 

финансового права, 

особенностей финансового, 

бюджетного, валютного 

регулирования. 

Умеет регулировать основные 

положения финансового 

законодательства, нормативно-

правовую базу регулирующую 

финансовые правоотношений. 

Владеет навыками оценки и 

систематизации правовых 

аспектов  возникающих при 

финансовых правоотношениях. 

 

of financial, budget, currency 

regulation. 

Able to regulate the main 

provisions of financial legislation, 

the regulatory framework 

governing financial relations. 

He has the skills to assess and 

systematize the legal aspects 

arising from financial legal 

relations. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.9 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының кеден құқығы 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының Азаматтық 

құқығы (Ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: студенттерді Кеден 

құқығы саласындағы теориялық 

және практикалық біліммен 

таныстыру 

Қысқаша сипаттамасы: Кеден 

құқығы заң білімін алған кезде 

міндетті түрде зерделенуге жататын 

құқықтық тәртіп болып табылады.   

Бұл курстың мақсаты-студенттердің 

қазіргі Қазақстанның маңызды 

құқықтық институттарының бірі 

саласында теориялық және 

практикалық білім алуы болып 

табылады.   Соңғы жылдары кеден 

ісінің құқықтық негіздерін зерделеу 

күмәнсіз өзектілікке ие болды. 

Оқыту нәтижелері: студент кеден 

құқығы саласындағы проблемалық 

міндеттерді талдау және шешу үшін 

Код модуля: ПРГАУП 5.9 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Таможенное право Республики 

Казахстан   

Пререквизиты: Гражданское 

право право Республики Казахстан 

(особенная часть)    

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: ознакомить студентов с 

теоретическими и практическими 

знаниями в области таможенного 

права 

Краткое описание: Таможенное   

право   является   правовой   

дисциплиной,   подлежащей 

обязательному   изучению   при   

получении   юридического   

образования.   Целью данного 

курса является получение 

студентами теоретических и 

практических знаний в области 

одного из важнейших правовых 

институтов современного 

Казахстана.   Изучение   правовых   

основ   таможенного   дела   в   

последние   годы приобрело   

Сode of module: LRCACLR 5.9 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: Customs 

Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Prerequisites: Civil law of the 

Republic of Kazakhstan (special 

part) 

Postrequisites: Writing and 

defense of the thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: to acquaint students 

with theoretical and practical 

knowledge in the field of customs 

law 

Brief description: Customs law 

is a legal discipline that is subject 

to mandatory study in obtaining 

legal education.   The purpose of 

this course is to provide students 

with theoretical and practical 

knowledge in the field of one of 

the most important legal 

institutions of modern 

Kazakhstan.   The study of the 

legal basis of customs in recent 

years has acquired undoubted 

relevance. 

Learning outcomes: the student 

has the necessary knowledge to 

analyze and solve problems in the 



қажетті білімі бар 

Қалыптасатын құзыреттер:  

кеден құқығының негіздерін, 

принциптерін, міндеттері мен 

кедендік дау-дамайлардың 

ерекшеліктерін біледі 

кеден нормаларын дербес талдау 

дағдыларын меңгерген, сондай-ақ 

құқықтық мемлекетаралық 

байланысты талдай алады 

несомненную   актуальность. 

Результаты обучения: студент 

обладает необходимыми знаниями 

для анализа и решения 

проблемных задач в области 

таможенного права 

Формируемые компетенции:  

знает основы таможенного права, 

принципы, задачи и особенности 

таможенных споров 

владеет навыками 
самостоятельного анализа 

таможенных норм, также умеет 

анализировать правовую 

межгосударственную связь   

field of customs law 

Formed competencies: 

knows the basics of customs law, 

principles, objectives and features 

of customs disputes 

he has the skills of self-analysis of 

customs regulations, and is able to 

analyze the legal interstate 

relations 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.9 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының салық құқығы 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының Азаматтық 

құқығы (Ерекше бөлім)) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: студенттерді салық 

заңнамасының нормаларымен 

таныстыру, салық заңнамаларымен 

жұмыс істеу дағдыларына үйрету 

Қысқаша сипаттамасы: Салық 

құқығы екі сапада әрекет етеді: 

құқық саласы ретінде және 

құқықтық ғылым саласы ретінде. 

Салық құқығы деп салық салу 

саласындағы қатынастарды 

реттейтін құқықтық нормалардың 

жиынтығы түсініледі. Оқу курсын 

оқытудың мақсаты-студенттердің 

Қазақстан Республикасының салық 

заңнамасының ережелері 

саласындағы білімдерін меңгеру, 

заңнамалармен жұмыс істеу 

дағдыларын меңгеру, практикада 

бағдарлай білу, алынған заң білімін 

қолдану дағдыларын меңгеру. 

Оқыту нәтижелері: салық 

заңнамасының нормаларына 

операция жасайды және оларды 

Код модуля: ПРГАУП 5.9 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Налоговое право Республики 

Казахстан 

Пререквизиты: Гражданское 

право право Республики Казахстан 

(особенная часть)    

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: ознакомить студентов с 

нормами налогового 

законодательства, обучить 

навыкам работы с налоговым 

законодательством на практике 

Краткое описание: Налоговое 

право выступает в двух качествах: 

как отрасль права и как отрасль 

правовой науки. Под налоговым 

правом понимается совокупность 

правовых норм, которые 

регулируют отношения в сфере 

налогообложения. Целями 

изучения учебного курса является 

овладение студентами знаниями в 

области положений налогового 

законодательства Республики 

Казахстан, приобретение навыков 

работы с законодательством, 

умение ориентироваться на 

практике, обретение навыков 

применения полученных 

Сode of module: LRCACLR 5.9 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: Tax Law of 

the Republic of Kazakhstan 

Prerequisites: Civil law of the 

Republic of Kazakhstan (special 

part) 

Postrequisites: Writing and 

defense of the thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: to acquaint students 

with the norms of tax legislation, 

to teach the skills of raota with the 

tax legislation in practice 

Brief description: Tax law acts in 

two qualities: as a branch of law 

and as a branch of legal science. 

Tax law is understood as a set of 

legal norms that regulate relations 

in the field of taxation. The 

objectives of the training course is 

to acquire knowledge of students 

in the field of tax legislation of the 

Republic of Kazakhstan, the 

acquisition of skills in working 

with the legislation, the ability to 

navigate in practice, the 

acquisition of skills in the 

application of the acquired legal 

knowledge. 

Learning outcomes: operates 

with the norms of tax legislation, 

and successfully applies them in 

practice 

Formed competencies: 



практикалық қызметте табысты 

қолданады 

Қалыптасатын құзыреттер:  

салық құқығының негіздерін, 

принциптерін, міндеттерін және 

салық дауларының ерекшеліктерін 

біледі 

салық нормаларын дербес талдау 

дағдыларын меңгерген, сондай-ақ 

Салық құқығы субъектілерінің 

құқықтық байланысын талдай 

алады 

юридических знаний. 

Результаты обучения: оперирует 

нормами налогового 

законодательства, и успешно 

применяет их в практической 

деятельности 

Формируемые компетенции: 

знает основы налогового права, 

принципы, задачи и особенности 

налоговых споров 

владеет навыками 
самостоятельного анализа 

налоговых норм, также умеет 

анализировать правовую связь 

субъектов налогового права   

знает основы налогового права, 

принципы, задачи и 

особенности налоговых споров 

владеет навыками 
самостоятельного анализа 

налоговых норм, также умеет 

анализировать правовую связь 

субъектов налогового права 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.9 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының Банк құқығы 

Пререквизиттер: ҚР Азаматтық 

құқық (ерекше бөлім)  

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: студенттер өздері оқып 

жатқан курстың негізгі білімдерін 

алады. Банк құқығы саласындағы 

ғылыми-зерттеу жұмысының 

дағдыларын жетілдіру. Банк құқығы 

саласындағы нормативтік құқықтық 

актілерді оқып үйрену және оларды 

іс жүзінде дұрыс қолдану. 

Қысқаша сипаттамасы: Банк 

құқығы кешенді құқық саласы 

болып табылады. Сол себептен, 

банк құқығын зерттеу барысында 

өзге де құқық салаларымен 

байланысы кең тарағаны анық 

көрініп тұр, сол үшін студент бан 

құқығын оқу барысында өзге де 

құқық салалларының нормативтік-

құқықтық актілерімен жұмыс 

жасауға маңызы зор. 

Оқыту нәтижелері: құқықтық 

жағдайлар бойынша кең мәселелері 

жөнінде кеңес береді, 

кәсіпкерліктегі клиенттердің заңды 

мүдделерін білдіреді; құқықтық 

Код модуля: ПРГАУП 5.9 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Банковское право Республики 

Казахстан   

Пререквизиты: Гражданское 

право РК (особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: приобретение студентами 

базовых знаний по изучаемому 

курсу. Совершенствование 

навыков научно-

исследовательской работы в 

области банковского право. 

Изучить нормативно - правовые 

акты в области банковского право 

и правильно применять их в 

практической деятельности. 

Краткое описание: Банковское 

право является комплексной 

отраслью права. Поэтому, 

различные группы правовых 

отношений регулируются 

смежными отраслями права и, как 

следствие, при изучении 

необходимо привлекать такие 

нормативные акты, как, например, 

отраслевые кодексы 

(Гражданский, Уголовный, об 

Административных 

правонарушениях и др.). 

Сode of module: LRCACLR 5.9 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: Banking 

Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Prerequisites: Civil law of the 

RK (special part) 

Postrequisites: Writing and 

defense of the thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose:  the acquisition by 

students of basic knowledge of the 

course being studied. Improving 

research skills in the field of 

banking law. Examine regulatory 

and legal acts in the field of 

banking law and correctly apply 

them in practice. 

Brief description: Banking law is 

a complex branch of law. 

Therefore, various groups of legal 

relations are regulated by related 

branches of law and, as a result, 

when studying, it is necessary to 

involve such regulations as, for 

example, industry codes (Civil, 

Criminal, Administrative 

Offenses, etc.). 

Learning outcomes: advises on a 

wide range of legal issues, 

represents the legal interests of 

clients in business; negotiates 

agreement on legal issues; drafts 

laws and government regulations 

based on current legislation; 



мәселелердің негіздері бойынша 

келісімді жүргізеді; қолданыстағы 

заңнамаға негізделген заңдар мен 

үкіметтің қаулыларын жобасын 

құрастыра алады; келісім-шарттар, 

жылжымайтын мүлікпен жасалатын 

мәмілелер және өсиетхат сияқты 

құқықтық құжаттарды жасайды, 

сондай-ақ заңды қорытындыларды 

дайындайды. 

Қалыптасатын құзыреттер: Банк 

секторының құқықтық 

қатынастарының пайда болуы 

кезінде банк заңнамасының 

нормаларын іс жүзінде қолдануға 

болады. 

 

Результаты обучения: 

консультирует по широкому кругу 

юридических вопросов, 

представляет правовые интересы 

клиентов в бизнесе;  ведет 

переговоры о достижении 

соглашения по вопросам, 

вызывающим правовые споры; 

составляет проекты законов и 

правительственных 

постановлений на основе 

текущего законодательства; 

составляет юридические 

документы, такие как контракты, 

сделки с недвижимостью и 

завещания, а также 

подготавливает юридические 

заключения. 

Формируемые компетенции: 
Умеет использовать нормы 

банковского права на практике во 

время возникновения 

правоотношений банковоского 

сектора. 

draws up legal documents such as 

contracts, real estate transactions 

and testaments, and also prepares 

legal opinions. 

Formed competencies: Able to 

use the norms of banking law in 

practice during the emergence of 

legal relations of the banking 

sector. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.9 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Сауда, қаржы және 

салық салу саласындағы әкімшілік 

құқық бұзушылық 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының Азаматтық 

құқығы (Ерекше бөлім) Қазақстан 

Республикасының әкімшілік 

құқығы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтихан 

тапсыру  

Мақсаты: студенттерді сауда, 

қаржы және салық салу 

саласындағы әкімшілік құқықтық 

қатынастардың ерекшеліктерімен 

таныстыру 

Қысқаша сипаттамасы: Сауда, 

қаржы және салық салу 

саласындағы әкімшілік құқық 

бұзушылықтар-құқықтық жүйенің 

іргелі салаларының бірі. Атап 

айтқанда, бұл курс егеменді 

Код модуля: ПРГАУП 5.9 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Административные 

правонарушения в области 

торговли, финансов и 

налогооблажения   

Пререквизиты: Гражданское 

право право Республики Казахстан 

(особенная часть)                                                                                  

Администартивное право 

Республики Казахстан               

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: ознакомить студента с 

особенностями административных 

правоотношений в области 

торговли, финансов и 

налогообложения   

Краткое описание: 
Административные 

правонарушения в области 

торговли, финансов и 

Сode of module: LRCACLR 5.9 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: 
Administrative offenses in the 

field of trade, finance and taxation 

Prerequisites: Civil law of the 

Republic of Kazakhstan (special 

part) Administrative law of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Writing and 

defense of the thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: to acquaint the student 

with the peculiarities of 

administrative legal relations in 

the field of trade, Finance and 

taxation 

Brief description: Administrative 

offences in the field of trade, 

Finance and taxation are one of 

the fundamental branches of the 

legal system. In particular, this 

course will allow to revise the 

institutions of administrative 

regulation of business and other 

commercial activities, in 



Қазақстанның жаңа міндеттеріне 

сәйкес кәсіпкерлік және өзге де 

коммерциялық қызметті Әкімшілік 

реттеу институттарын қайта қарауға 

мүмкіндік береді. 

Оқыту нәтижелері: Сауда, қаржы 

және салық салу саласындағы 

әкімшілік құқық бұзушылықтар-

құқықтық жүйенің іргелі 

салаларының бірі. Атап айтқанда, 

бұл курс егеменді Қазақстанның 

жаңа міндеттеріне сәйкес 

кәсіпкерлік және өзге де 

коммерциялық қызметті Әкімшілік 

реттеу институттарын қайта қарауға 

мүмкіндік береді. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

сауда, қаржы және салық салу 

саласындағы әкімшілік-құқықтық 

ерекшеліктерді біледі, Мемлекеттік 

қызмет туралы заңда бағдарланады 

әкімшілік - құқықтық нормаларды 

дербес талдау дағдыларын 

меңгерген, сондай-ақ бизнес пен 

мемлекеттің әкімшілік-құқықтық 

байланысын талдай алады 

налогооблажения   - одна из 

фундаментальных отраслей 

правовой системы. В частности, 

данный курс позволит 

пересмотреть институты 

административного регулирования 

предпринимательской и иной 

коммерческой деятельности, в 

соответствии с новыми задачами 

суверенного Казахстана. 

Результаты обучения: знает 

особенности административных 

правоотношений в области 

торговли, финансов и 

налогообложения   

Формируемые компетенции:  

знает административно-правовые 

особенности в области торговли, 

финансов и налогообложения, 

ориентируется в законе о 

государственной службе 

владеет навыками 
самостоятельного анализа 

административно - правовых 

норм, также умеет анализировать 

административно-правовую связь 

бизнеса и государства  

accordance with the new tasks of 

sovereign Kazakhstan. 

Learning outcomes: knows 

features of administrative legal 

relations in the field of trade, 

Finance and taxation 

Formed competencies: 

knows administrative and legal 

features in the field of trade, 

Finance and taxation, is guided by 

the law on public service 

he has the skills of independent 

analysis of administrative and 

legal norms, and is able to analyze 

the administrative and legal 

relationship between business and 

the state 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.9 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының экологиялық 

құқығы 

Пререквизиттер: ҚР Азаматтық 

құқық (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Қоршаған ортаны қорғау 

туралы заңның мақсаты болашақ 

құқық қорғау органдарының 

қызметкерлері, заң шығарушы 

органдар және басқа да қоғамдық 

және үкіметтік емес ұйымдар болып 

табылатын заң шығарушыларды 

тәрбиелеу, экологиялық заңдардың 

сақталуын және олардың іс жүзінде 

қолданылуын қамтамасыз ету, 

қоршаған ортаны адамзат үшін 

Код модуля: ПРГАУП 5.9 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Экологическое право Республики 

Казахстан 

Пререквизиты: Гражданское 

право РК (особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: Цель закона об охране 

окружающей среды заключается в 

том, чтобы обучать законодателей, 

которые являются будущими 

сотрудниками 

правоохранительного органа, 

представительного 

исполнительного органа и других 

общественных и 

неправительственных 

организаций, обеспечивать 

Сode of module: LRCACLR 5.9 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: 
Environmental Law of the 

Republic of Kazakhstan 

Prerequisites: Civil law of the 

RK (special part) 

Postrequisites: Writing and 

defense of the thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: The purpose of the law 

on environmental protection is to 

educate legislators who are future 

law enforcement officers, 

representative executive bodies 

and other public and non-

governmental organizations, to 

ensure compliance with 

environmental laws and their 

practical application, and to 

pursue a policy of rational use of 

the environment for humanity. 

Brief description: This training 



ұтымды пайдалану саясатын 

жүргізу. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл пәнде 

экологиялық заңды институттарды, 

сондай-ақ экологиялық заңдылықты, 

қоршаған ортаға әсерді бағалауды, 

экологиялық ресурстарды ұтымды 

пайдалануды және қоршаған ортаны 

қорғауды қамтамасыз ететін эко-

сертификаттарды, лицензиялар мен 

келісімшарттарды қолдану арқылы 

қоршаған ортаға келтірілетін зиянды 

болдырмау және мәселені қарастыру 

арқылы экологиялық 

заңдылықтарды, сондай-ақ заңды 

идеялар мен шешімдерді бөлуге 

назар аударылады. 

Оқыту нәтижелері: құқықтық 

жағдайлар бойынша кең мәселелері 

жөнінде кеңес береді, 

кәсіпкерліктегі клиенттердің заңды 

мүдделерін білдіреді; құқықтық 

мәселелердің негіздері бойынша 

келісімді жүргізеді; қолданыстағы 

заңнамаға негізделген заңдар мен 

үкіметтің қаулыларын жобасын 

құрастыра алады; келісім-шарттар, 

жылжымайтын мүлікпен жасалатын 

мәмілелер және өсиетхат сияқты 

құқықтық құжаттарды жасайды, 

сондай-ақ заңды қорытындыларды 

дайындайды. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Экологиялық құқықтың негізгі 

ұғымдарын біледі. Нормативті 

материалдармен жұмыс жасай білу, 

сонымен қатар практикада 

экологиялық және құқықтық 

нормаларды қолданады. Табиғи 

ресурстарды ұтымды пайдалану 

және қоршаған ортаны қорғау 

саясатын адамдардың қазіргі және 

болашақ ұрпақтарының 

мүдделеріне сай жүргізу 

дағдыларына ие. 

соблюдение природоохранного 

законодательства и их 

практическое применение и 

проводить политику 

рационального использования 

окружающей среды для 

человечества. 

Краткое описание: В данном 

учебном курсе уделено внимание 

освещению экологическо-правовые 

институты, а также правовых идей 

и решений, предупреждению 

нанесения экологического вреда с 

помощью экологического 

нормирования, экологической 

экспертизы, использования эко 

сертификатов, лицензий и 

договоров, обеспечивающих 

рациональное использование 

природных ресурсов и охрану 

окружающей среды, 

рассмотрению вопроса о 

юридической ответственности за 

экологические правонарушения. 

Результаты обучения: 

консультирует по широкому кругу 

юридических вопросов, 

представляет правовые интересы 

клиентов в бизнесе;  ведет 

переговоры о достижении 

соглашения по вопросам, 

вызывающим правовые споры; 

составляет проекты законов и 

правительственных 

постановлений на основе 

текущего законодательства; 

составляет юридические 

документы, такие как контракты, 

сделки с недвижимостью и 

завещания, а также 

подготавливает юридические 

заключения. 

Формируемые компетенции: 

Знает основные понятия 

экологического права. Умеет 

работать с нормативным 

материалом, так же применяет 

эколого-правовые нормы на 

практике. Владеет навыками 

проведения политики 

рационального использования 

природных ресурсов и охраны 

course focuses on the coverage of 

environmental law institutions, as 

well as legal ideas and solutions, 

the prevention of environmental 

damage through environmental 

regulation, environmental 

assessment, the use of eco-

certificates, licenses and contracts 

ensuring the rational use of natural 

resources and environmental , to 

consider the issue of legal liability 

for environmental offenses. 

Learning outcomes: advises on a 

wide range of legal issues, 

represents the legal interests of 

clients in business; negotiates an 

agreement on issues of legal 

disputes; draws up draft laws and 

government decrees based on 

current legislation; draws up legal 

documents, such as contracts, real 

estate transactions and wills, and 

also prepares legal opinions. 

Formed competencies: He 

knows the basic concepts of 

environmental law. Able to work 

with regulatory material, also 

applies environmental and legal 

norms in practice. He has the 

skills to pursue a policy of 

rational use of natural resources 

and environmental protection in 

the interests of present and future 

generations of people. 



окружающей среды в интересах 

настоящего и будущего 

поколений людей. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.11 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Криминология 

Пререквизиттер: ҚР Қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттерді қылмыс-

тылылықты, оның себептерін, 

қылмыскердің тұлғасын, 

жәбірленушінің мінез-құлқы мен 

тұлғасын яғни виктимиологиялық 

аспектілерді талдау жолдарымен 

таныстыруға, қылмыс динамикасы 

мен құрылымы туралы білім беруге, 

қылмыстың пайда болуымен қатар 

алдын-алу шаралары туралы 

үйретуге керек. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Криминология басқа да құқықтық 

пәндермен тығыз байланысты 

(қылмыстық құқық, қылмыстық іс 

жүргізу, қылмыстық атқару құқығы, 

сот статистикасы), сондай-ақ 

психология және әлеуметтану. 

Байланысты пәндер қылмыстың 

мәні мен әлеуметтік қауіпті 

құбылысқа әсер ету тәжірибесін 

тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. 

Криминологиялық ұсыныстарды іс 

жүзінде жүзеге асыру әртүрлі құқық 

салаларын және арнайы реттеуші 

көздерді білуді көздейді. 

Оқыту нәтижелері: Студент әр 

түрлі қылмыстар жасаған 

адамдардың негізгі ерекшеліктерін 

олардың алдын-алуда болашақ 

кәсіби қызметін дұрыс 

ұйымдастыру және қылмыстық, 

қылмыстық-іс жүргізу, қылмыстық 

атқару сияқты түрлі заңнамалық 

және нормативтік актілерге ие болу 

үшін біледі. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Код модуля: ПРГАУП 5.11 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Криминология 

Пререквизиты: Уголовное прав 

РК (особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена  

Цель: Ознакомить студентов 

понятием причин и условий 

совершения преступлений, 

личности преступника, 

ознакомить также путями 

толкования аспектов поведения 

потерпевшего то есть 

виктимологии, дать знание о 

структуре и динамике 

преступлении, обязательно 

научить понятию причин 

совершения преступления.   

Краткое описание: 
Криминология тесно связана с 

другими юридическими 

дисциплинами (уголовным 

правом, уголовным процессом, 

уголовно-исполнительным 

правом, судебной статистикой), а 

также с психологией и 

социологией. Смежные 

дисциплины позволяют более 

глубоко уяснить сущность 

преступности и практики 

воздействия на это общественно 

опасное явление. Практическая 

реализация криминологических 

рекомендаций предполагает 

знание различных отраслей права 

и конкретных нормативных 

источников. 

Результаты обучения: Знает 

основные особенности лиц, 

совершивших преступления 

различных видов, с тем, чтобы 

правильно организовать свою 

Сode of module: LRCACLR 

5.11 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: Criminology 

Prerequisites: Criminal law of 

the RK (special part) 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: To acquaint students 

with the concept of the causes and 

conditions of the crime, the 

identity of the offender, to 

familiarize the ways of 

interpreting the behavior of the 

victim (ie, victimology) with the 

ways, to give knowledge of the 

structure and dynamics of the 

crime, to teach the concept of the 

causes of the crime. 

Brief description: Criminology is 

closely related to other legal 

disciplines (criminal law, criminal 

procedure, criminal executive law, 

judicial statistics), as well as 

psychology and sociology. 

Related disciplines make it 

possible to more deeply 

understand the essence of crime 

and the practice of influencing 

this socially dangerous 

phenomenon. The practical 

implementation of criminological 

recommendations involves 

knowledge of various branches of 

law and specific regulatory 

sources. 

Learning outcomes: Knows the 

main features of perpetrators of 

various types of crimes in order to 

properly organize their future 

professional activities in their 

prevention and owns various 

legislative and regulatory acts, 

such as criminal, criminal 

procedure, criminal executive. 

Formed competencies: He 



Студент алдын-алуда болашақ 

кәсіби іс-әрекеттерін дұрыс 

ұйымдастыру үшін әртүрлі 

қылмыстар жасаған адамдардың 

негізгі ерекшеліктерін біледі. 

Мемлекетте орын алған процестерді 

қылмыстың жағдайына әсерін 

болжау үшін талдау. Қылмыстық, 

қылмыстық-процессуалдық, 

қылмыстық атқару сияқты әртүрлі 

заңнамалық және нормативтік 

актілерге ие. 

 

будущую профессиональную 

деятельность по их профилактике 

и владеет различными 

законодательными и нормативно - 

правовыми актами, как уголовная, 

уголовно - процессуальная, 

уголовно – исполнительная. 

Формируемые компетенции: 
Знает основные особенности 

лиц, совершивших 

преступления различных 

видов, с тем, чтобы правильно 

организовать свою будущую 

профессиональную 

деятельность по их 

профилактике. Умеет 

анализировать происходящие в 

государстве процессы с целью 

прогнозирования их влияния на 

состояние преступности. 

Владеет различными 

законодательными и 

нормативно - правовыми  

актами, как уголовная, 

уголовно - процессуальная, 

уголовно – исполнительная. 

knows the main features of 

persons who have committed 

crimes of various types in order to 

properly organize their future 

professional activities in their 

prevention. Able to analyze the 

processes occurring in the state in 

order to predict their impact on 

the state of crime. Owns various 

legislative and regulatory acts, 

such as criminal, criminal 

procedure, criminal executive. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.12 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Полицейлік құқық 

Пререквизиттер: ҚР Қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: Полицияның заңын 

әкімшілік құқықтың кіші жүйесі 

болып табылатын және өз кезегінде 

ірі шағын жүйе - заңды 

мекемелерден қалыптасқан өте кең 

білім беру жүйесі ретінде көрсету. 

Бұл мекемелерге мыналар жатады: 

1) полицияны қорғау объектілері; 2) 

полиция қызметінің субъектілері; 3) 

полицияның әдісі. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл курс 

полицияның жергілікті, аймақтық 

және республикалық деңгейлердегі 

жұмысының теориялық 

Код модуля: ПРГАУП 5.12 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Полицейское право 

Пререквизиты: Уголовное прав 

РК (особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена  

Цель: показать полицейское право 

как достаточно обширное 

системное образование, 

представляющее собой 

подсистему административного 

права и, в свою очередь, 

складывающуюся из крупных 

подсистемных образований — 

правовых институтов. К этим 

институтам относятся: 1) объекты 

полицейской охраны; 2) субъекты 

полицейской деятельности; 3) 

методы полицейской 

Сode of module: LRCACLR 

5.12 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: Police law 

Prerequisites: Criminal law of 

the RK (special part) 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: To show police law as a 

fairly extensive system of 

education, which is a subsystem 

of administrative law and, in turn, 

formed from large subsystem 

entities - legal institutions. These 

institutions include: 1) objects of 

police protection; 2) the subjects 

of police activity; 3) policing 

methods. 

Brief description:  This course 

describes the theoretical aspects 

of the work of the Police at the 

local, regional and Republican 

levels, and introduces students to 



аспектілерін сипаттайды және 

студенттерді Қазақстан 

Республикасының полициясы 

туралы заңнамасына енгізеді. 

Оқыту нәтижелері: Полиция 

құрылымындағы лауазымдық және 

функционалдық міндеттер туралы 

білімдерін қолданады және осы 

курсқа зерттеу үшін полиция 

қызметкері бола алады. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Полицияны ұйымдастыру мен 

жұмыс істеу тәртібін біледі. Ол 

жүйені, құқық қорғау 

органдарының құрылымын қалай 

басқаруға, осы органдардың 

қызметін реттейтін ережелерді 

білетінін біледі. Полицияның құқық 

қорғау қызметінің мәнін 

сипаттайтын, бағалайтын 

дағдылары бар. 

 

деятельности. 

Краткое описание: Данный курс 

описывает теоретические аспекты 

деятельности органов Полиции на 

местном, областном и 

Республиканском уровне, 

ознокамливает студентов с 

законодательством страны 

касательно органов Полиции 

Республики Казахстан. 

Результаты обучения: 

Применяет знания о положении и 

функционально-должностных 

обязанностях в структуре 

полиции, а также способен стать 

сотрудником органов полиции по 

изучению данного курса. 

Формируемые компетенции: 

Знает закономерность 

организации и функционирования 

полиции. Умеет ориентироваться 

в системе, структуре 

правоохранительных органов, 

использовать нормативные акты в 

деятельности этих органов. 

Владеет навыками 
охарактеризовывать, оценивать 

сущность правохранительной 

деятельности полиции. 

the country's legislation regarding 

the Police of the Republic of 

Kazakhstan. 

Learning outcomes: Applies 

knowledge of the position and 

functional responsibilities in the 

police structure, and is also able to 

become a police officer to study 

this course. 

Formed competencies: Knows 

the patterns of organization and 

functioning of the police. He 

knows how to navigate the 

system, the structure of law 

enforcement agencies, to use 

regulations in the activities of 

these bodies. He has the skills to 

characterize, evaluate the essence 

of law enforcement activities of 

the police. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.12 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Адвокатура 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық 

құқығы (Ерекше бөлім)  

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: студенттерді адвокаттық 

қызметтің негіздерімен, адвокатура 

қызметінің принципімен және 

адвокаттық қызметті реттейтін 

заңдармен таныстыру 

Қысқаша сипаттамасы: 

Адвокатура және Адвокаттық 

қызмет туралы қазіргі заманғы 

заңнаманы және өз білімдерін 

тәжірибеде қолдана алатындарды, 

Код модуля: ПРГАУП 5.12 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Адвокатура 

Пререквизиты: Уголовное право 

Республики Казахстан (особенная 

часть)                                  

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: ознакомить студентов с 

основами адвокатской 

деятельности, принципа 

деятельности адвокатуры и 

законами регулирующие 

адвокатскую деятельность 

Краткое описание: 
Рассматривает знание 

современного законодательства об 

Сode of module: LRCACLR 

5.12 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: Advocasy 

Prerequisites: Criminal law of 

the Republic of Kazakhstan 

(special part)  

Postrequisites: Writing and 

defense of the thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: to acquaint students 

with the basics of advocacy, the 

principle of advocacy and the 

laws governing advocacy 

Brief description: Examines the 

knowledge of modern legislation 

on advocacy and advocacy and 

know how to apply their 

knowledge in practice, as well as 

the study of the development and 

improvement of law and the state 



сондай-ақ құқықтық мемлекетті 

құру жолында үздіксіз процесс 

ретінде құқық пен мемлекеттің 

дамуы мен жетілдіру мәселелерін 

зерделеуді қарастырады. 

Оқыту нәтижелері: адвокатура 

қызметінің принциптерін және 

заңды біледі 

Қалыптасатын құзыреттер:  

адвокатураның негіздерін, 

принциптерін, міндеттерін және 

адвокаттық қызметтің 

ерекшеліктерін біледі 

заң нормаларын дербес талдау 

дағдыларын меңгерген, сондай-ақ 

құқық субъектілерінің құқықтық 

байланысын талдай алады 

 

адвокатуре и адвокатской 

деятельности и умеющих 

применять свои знания на 

практике, а также изучение 

вопросов развития и 

совершенствования права и 

государства, как непрерывного 

процесса на пути построения 

правового государства. 

Результаты обучения: знает 

принципы деятельности 

адвокатуры и законы 

регулируюющие деятельность 

адвоката 

Формируемые компетенции: 

знает основы адвокатуры, 

принципы, задачи и особенности 

адвокатской деятельности 

владеет навыками 
самостоятельного анализа 

юридических норм, также умеет 

анализировать правовую связь 

субъектов права   

as a continuous process on the 

way to building a rule of law. 

Learning outcomes: knows the 

principles of the bar and the laws 

governing the activities of the 

lawyer 

Formed competencies: 

knows the basics of advocacy, 

principles, objectives and features 

of advocacy 

has the skills of independent 

analysis of legal norms, also able 

to analyze the legal relationship of 

subjects of law 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.12 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Құқыққорғау 

органдары 

Пререквизиттер: ҚР Қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттерді құқық 

қорғау органдары жұмысымен 

терең таныстыру және болашақта 

осы органдарда жұмыс істегуе ниет 

білдірудің негізін қалау. 

Қысқаша сипаттамасы: «Құқық 

қорғау органдары» курсы оқу пәні 

ретінде синтетикалық болып 

табылады. Оны табысты оқып-

үйрену Қазақстан Республикасының 

құқық қорғау органдарының 

құрылысын және қызметін 

ұйымдастыруды реттейтін әртүрлі 

заң актілерін білуді талап етеді. 

Құқық қорғау - мемлекеттік қызмет 

түрлерінің бірі. Мемлекет арнаулы 

Код модуля: ПРГАУП 5.12 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Правоохранительные органы 

Пререквизиты: Уголовное прав 

РК (особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена  

Цель: формирование у студентов 

целостного представления о 

системе правоохранительных 

органов Казахстана и их 

назначении. 

Краткое описание: Курс 

«Правоохранительные органы» 

как учебная дисциплина носит 

синтетический характер. 

Успешное его изучения требует от 

студентов знания различных 

законодательных актов, 

регламентирующих построение и 

организацию деятельности 

правоохранительных органов РК. 

Правоохранительная деятельность 

Сode of module: LRCACLR 

5.12 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: Law 

Enforcement 

Prerequisites: Criminal law of 

the RK (special part) 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: the formation of 

students' holistic view of the 

system of law enforcement 

agencies of Kazakhstan and their 

purpose. 

Brief description: The course 

«Law enforcement agencies» as 

an academic discipline is 

synthetic. Successful study of it 

requires from students knowledge 

of various legislative acts 

governing the construction and 

organization of the activities of 

law enforcement agencies of the 

Republic of Kazakhstan. Law 

enforcement is one of the types of 

state activity. The state creates 



органдарды құрады, олардың басты 

мақсаты заңды бұзушылықтан 

қорғау, құқық бұзушылықты 

анықтау, жолын кесу және алдын-

алу, құқық бұзушыларға мәжбүрлеу 

шараларын қолдану. Бұл органдар 

құқық қорғау органдары деп 

аталады. 

Оқыту нәтижелері: Құқық қорғау 

органдарының қызметіне қатысты 

құқықтық актілерді дұрыс және 

дұрыс қолдануға және олармен 

жұмыс істеуге қабілетті, сондай-ақ 

«Құқық қорғау органдары басқа 

құқықтық пәндер мен ғылымдармен 

байланысты» және құқық қорғау 

органдарының міндеттері, 

функциялары, құрылымы туралы 

түсінік бар екенін түсінеді. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Құқық қорғау органдарының 

міндеттері, функциялары, 

құрылымы туралы біледі. Құқық 

қорғау органдарының қызметіне 

қатысты ережелерді дұрыс, дұрыс 

қолдануға және олармен жұмыс 

жасауға қабілетті. Құқық қорғау 

органдарында ұйымдық принциптер 

мен қызметті жүзеге асыруда 

дағдыларға ие. 

 

является одним из видов 

государственной деятельности. 

Государство создает специальные 

органы, чьей основной целью 

является защита права от 

нарушений, выявление, 

пресечение и предупреждение 

правонарушений, применение к 

правонарушителям мер 

принуждения. Эти органы 

именуются правоохранительными. 

Результаты обучения: Умеет 

грамотно, правильно применять 

нормативно-правовые акты 

связанные с деятельностью 

правоохранительных органов и 

работать с ними, так же понимает 

связь дисциплины 

«Правоохранительные органы с 

другими юридическими 

дисциплинами и науками и имеет 

представление о задачах, 

функциях, структуре 

правоохранительных органов. 

Формируемые компетенции: 

Знает о задачах, функциях, 

структуре правоохранительных 

органов. Умеет грамотно, 

правильно применять 

нормативно-правовые акты 

связанные с деятельностью 

правоохранительных органов и 

работать с ними. Владеет 

навыками по реализации 

организационных принципов и 

службы в правоохранительных 

органах. 

special bodies whose main 

purpose is to protect the law from 

violations, to identify, suppress 

and prevent offenses, to apply 

coercive measures to offenders. 

These bodies are called law 

enforcement. 

Learning outcomes: Able to 

correctly, correctly apply the 

regulations related to the activities 

of law enforcement agencies and 

work with them, also understands 

the connection of the discipline 

“Law enforcement agencies with 

other legal disciplines and 

sciences and has an idea of the 

tasks, functions, structure of law 

enforcement agencies. 

Formed competencies: He 

knows about the tasks, functions, 

structure of law enforcement 

agencies. Able to correctly, 

correctly apply the regulations 

related to the activities of law 

enforcement agencies and work 

with them. Owns skills in the 

implementation of organizational 

principles and service in law 

enforcement. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.12 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасында Прокурорлық 

қадағалау 

Пререквизиттер: ҚР Қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттерді құқық 

Код модуля: ПРГАУП 5.12 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 
Прокурорский надзор в 

Республики Казахстан 

Пререквизиты: Уголовное прав 

РК (особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена  

Цель: Является вооружение 

Сode of module: LRCACLR 

5.12 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: Prosecutor's 

supervision in the Republic of 

Kazakhstan 

Prerequisites: Criminal law of 

the RK (special part) 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: Arming students with 

the knowledge of the basics of 



қорғау органдары жұмысымен 

терең таныстыру және болашақта 

осы органдарда жұмыс істегуе ниет 

білдірудің негізін қалау. 

Қысқаша сипаттамасы: 

«Прокурорлық қадағалау» пәнін 

оқыту теориялық сипатқа ие және 

студенттерді прокурорлық 

қадағалау саласында жұмыс 

істейтін Қазақстан Республикасы 

заңнамасының негіздерімен 

таныстыруды және оны жүзеге 

асыру практикасын ескере отырып, 

студенттердің кәсіптік білімге 

қажетті білімдер мен дағдыларды 

дамытуға бағытталған заң 

ғылымының жетістіктерін ескеруді 

көздейді. біліктілік 

сипаттамаларына сәйкес қызмет. 

Оқыту нәтижелері: Прокуратура 

органдарында қадағалау жүйесін, 

қағидаттарын және қызметтерін 

жүзеге асырады, сондай-ақ осы 

аспектілерде қызметті жүзеге 

асырудың ерекшеліктерін біледі. 

Қалыптасатын құзыреттер: Ол 

осы саладағы бизнесті жүргізудің 

ерекшеліктерін біледі. Прокуратура 

органдарының қадағалау жүйесін, 

принциптері мен қызметтерін 

жүзеге асыруға қабілетті. 

Прокуратурада қадағалауды, 

қағидаларды және қызметті жүзеге 

асыру дағдыларын иеленеді. 

 

студентов знаниями основ 

научного творчества и 

формирования умений 

самостоятельного и грамотного 

ведения процессуальных действий 

в органах прокуратуры. 

Краткое описание: Изучение 

учебной дисциплины 

«Прокурорский надзор» носит 

теоретический характер и 

предполагает ознакомление 

студентов с основами 

законодательства Республики 

Казахстан, действующего в 

области прокурорского надзора с 

учетом практики его 

осуществления и достижений 

правовой науки, направлено на 

формирование у студентов 

системы знаний, умений и 

навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности в 

соответствии с 

квалификационными 

характеристиками. 

Результаты обучения: Реализует 

систему надзора, принципы и 

службы в органах прокуратуры, а 

также знает особенности ведения 

деятельности в органах данного 

аспекта. 

Формируемые компетенции: 

Знает особенности ведения 

деятельности в органах 

данного аспекта. Умеет 

реализовать систему надзора, 

принципы и службы в органах 

прокуратуры. Владеет 

навыками по реализации 

надзора, принципов и службы в 

прокуратуре. 

scientific creativity and the 

formation of skills of independent 

and competent conduct of 

proceedings in the prosecution 

authorities. 

Brief description: The study of 

the discipline "Prosecutor's 

Supervision" is theoretical in 

nature and involves familiarizing 

students with the fundamentals of 

the legislation of the Republic of 

Kazakhstan, operating in the field 

of prosecutor's supervision, taking 

into account the practice of its 

implementation and the 

achievements of legal science, 

aimed at developing the students' 

system of knowledge and skills 

necessary for professional 

activities in accordance with the 

qualification characteristics. 

Learning outcomes: It 

implements the supervision 

system, principles and services in 

the prosecution authorities, and 

also knows the specifics of 

conducting activities in the bodies 

of this aspect. 

Formed competencies: He 

knows the specifics of doing 

business in the bodies of this 

aspect. Able to implement the 

system of supervision, principles 

and services in the prosecution 

authorities. Owns the skills to 

implement supervision, principles 

and service in the prosecutor's 

office. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.12 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасында Нотариат 

Пререквизиттер: ҚР Азаматтық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

Код модуля: ПРГАУП 5.12 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: Нотариат 

в Республике Казахстан 

Пререквизиты: Гражданское 

право РК (особенная часть) 

Постреквизиты:  Написание и 

защита дипломной работы 

Сode of module: LRCACLR 

5.12 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: Notary in the 

Republic of Kazakhstan 

Prerequisites: Civil law of the 

RK (special part) 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 



қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: болашақ заңгерлердің 

нотариаттық қызмет туралы, 

нотариаттық қоғам институтының 

жалпы принциптері туралы, 

нотариат жүйесіне кіретін органдар 

мен лауазымды тұлғалардың 

міндеттері туралы негізгі құқықтық 

білімін қалыптастыру. 

Нотариустардың теориясы мен 

практикасын игеру, жеке және 

заңды тұлғалардың құқықтары мен 

заңды мүдделерін қорғаудағы 

нотариустардың рөлін түсіну. 

Қысқаша сипаттамасы: Қазақстан 

Республикасында нотариат - бұл 

заңды және жеке тұлғалардың 

құқықтары мен заңды мүдделерін 

қорғаудың заңдық жүйесі,  

заңнамасында көзделген 

құқықтарды және фактілерді, 

сондай-ақ басқа да міндеттерді 

куәландыруға бағытталған 

нотариаттық іс-әрекеттер жасау. 
Қазақстанның құқық қорғау 

органдары арасында нотариаттың 

маңызы аса зор. 

Оқыту нәтижелері: advises on a 

wide range of legal issues and 

represents legal interests of clients in 

business, protects individuals in 

courts, negotiates agreement and 

resolves legal disputes through 

mediation, connects and evaluates 

evidence to develop a defense or a 

criminal (administrative) case, accepts 

cases and acts in courts as an attorney 

(defender), prosecutor on behalf of the 

state, draws up legal documents, such 

as contracts, real estate transactions 

and testaments, as well as avlivaet 

legal opinions, decisions; 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Нотариаттық іс-әрекеттегі кәсіби 

контекстегі жағдайлардың әр түрін 

өткізу тәртібі туралы біледі. Алған 

білімдерін тәжірибеде қолдана білу. 

Кәсіби қызметінде нотариаттық 

өндірісті жүргізу дағдыларына ие. 

 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: формирование основных 

правовых знаний будущих 

юристов о деятельности 

нотариата, об общих принципах 

института нотариата, о задачах, 

стоящих перед органами и 

должностными лицами, 

входящими в систему нотариата. 

Освоение теории и практики 

деятельности нотариусов, 

уяснение роли органов нотариата в 

обеспечении защиты прав и 

законных интересов физических и 

юридических лиц. 

Краткое описание: Нотариат в 

Республике Казахстан - это 

законодательно закрепленная 

система защиты прав и законных 

интересов физических и 

юридических лиц путем 

совершения нотариальных 

действий, направленных на 

удостоверение прав и фактов, а 

также на осуществление иных 

задач, предусмотренных 

настоящим Законом. Среди 

правоохранительных органов 

Казахстана немаловажное 

значение имеет нотариат. 

Результаты обучения: 

консультирует по широкому кругу 

юридических вопросов и 

представляет правовые интересы 

клиентов в бизнесе, осуществляет 

защиту лиц в судах, ведет 

переговоры о достижении 

соглашения и разрешает правовые 

споры путем медиации, соединяет 

и оценивает доказательства для 

разработки защиты или 

возбуждения уголовного 

(административного) дела, 

принимает дела и выступает в 

судах в качестве адвоката 

(защитника), обвинителя от имени 

государства, составляет 

юридические документы, как 

контракты, сделки с 

недвижимостью и завещания, а 

также подготавливает 

passing the state exam 

Purpose: the formation of the 

basic legal knowledge of future 

lawyers about the activities of a 

notary public, about the general 

principles of the institution of a 

notary public, about the tasks 

facing bodies and officials 

included in the notary system. 

Mastering the theory and practice 

of notaries, understanding the role 

of notaries in protecting the rights 

and legitimate interests of 

individuals and legal entities. 

Brief description: A notary in the 

Republic of Kazakhstan is a 

statutory system for protecting the 

rights and legitimate interests of 

individuals and legal entities by 

performing notarial acts aimed at 

certifying rights and facts, as well 

as at carrying out other tasks 

provided for by this Law. Among 

the law enforcement agencies of 

Kazakhstan, notariate is of no 

small importance. It is entrusted 

with certifying indisputable rights 

and facts, examining documents, 

performing other actions aimed at 

legal confirmation and securing 

civil rights in order to prevent 

their possible violation in the 

future. 

Learning outcomes: құқықтық 

жағдайлар бойынша кең 

мәселелері жөнінде кеңес 

береді, кәсіпкерліктегі 

клиенттердің заңды мүдделерін 

білдіреді, сотта тұлғалардың 

қорғауын жүзеге асырады, 

медиация арқылы дауларды 

шешеді және келісімге апарады, 

қылмыстық (әкімшілік) істі 

қозғау немесе қорғау үшін 

дәлелдемелерді бағалайды және 

біріктіреді, істерді қабылдап 

сотта адвокат (қорғаушы), 

мемлекет атынан прокурор 

ретінде қатысады, келісім-

шарттар, жылжымайтын 

мүлікпен жасалатын мәмілелер 

және өсиетхат сияқты құқықтық 



юридические заключения, 

постановления; 

Формируемые компетенции: 

Знает о проядке проведения 

различного рода ситуациях 

профессионального контекста в 

Нотариальной деятельности. 

Умеет использовать 

полученные знания на 

практике. Владеет навыками 

по ведению нотариального 

производства в 

профессиональной 

деятельности. 

құжаттарды жасайды, сондай-ақ 

заңды қорытындыларды 

дайындайды. 

Formed competencies: Knows 

about the routine of carrying out 

various kinds of situations of 

professional context in Notarial 

activities. Able to use the 

knowledge gained in practice. He 

has skills in conducting notarial 

production in professional 

activities. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.12 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасындағы заңгер-

кеңесшілердің қызметін құқықтық 

реттеу 

Пререквизиттер: ҚР Азаматтық 

құқық (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: Қазақстан 

Республикасындағы заң 

кеңесшілерін құқықтық реттеудің 

құқықтық аспектілерін түсіну. 

Қысқаша сипаттамасы: Қазақстан 

Республикасындағы заңгерлік кеңес 

беруді құқықтық реттеу білім беру 

үрдісінде жаңа оқу пәні болып 

табылады. Бұл пән студенттерге заң 

көмегін көрсете алатын және заң 

кеңесшілер палатасының мүшесі, 

аттестациядан өткен, заң 

мамандығы бойынша кемінде екі 

жыл жұмыс тәжірибесі бар, сондай-

ақ жоғары заң білімі бар заң-

кеңесші бола алатын тұлғалар 

туралы оқытады.   

Оқыту нәтижелері: құқықтық 

жағдайлар бойынша кең мәселелері 

жөнінде кеңес береді, 

кәсіпкерліктегі клиенттердің заңды 

мүдделерін білдіреді, сотта 

тұлғалардың қорғауын жүзеге 

Код модуля: ПРГАУП 5.12 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: Правовое 

регулирование деятельности 

юрист-консультантов в 

Респбулики Казахстан 

Пререквизиты: Гражданское 

право право Республики Казахстан 

(особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: Понять правовые аспекты 

правового регулирования юрист-

консультантов в РК. 

Краткое описание: Правовое 

регулирование деятельности 

юрист-консультов в Респбулики 

Казахстан как учебная дисциплина 

дает знания о том кто может стать 

юридическим консультантом,  

который имеет имеет высшее 

юридическое образование, стаж 

работы по юридической 

специальности не менее двух лет, 

прошедшее аттестацию, 

являющееся членом палаты 

юридических консультантов и 

оказывающее юридическую 

помощь. 

Результаты обучения: 

консультирует по широкому кругу 

юридических вопросов и 

представляет правовые интересы 

Сode of module: LRCACLR 

5.12 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: Legal 

regulation of legal counsel in the 

Republic of Kazakhstan 

Prerequisites: Civil law of the 

RK (special part) 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: Understand the legal 

aspects of the legal regulation of 

legal advisers in the Republic of 

Kazakhstan. 

Brief description: The legal 

regulation of the activities of legal 

advisers in the Republic of 

Kazakhstan as a discipline 

provides knowledge about who 

can become a legal consultant 

who has a higher legal education, 

has worked in the legal profession 

for at least two years, has passed 

certification, is a member of the 

Chamber of Legal Advisers and 

provides legal help. 

Learning outcomes: Legal 

regulation of the activities of legal 

counsel in the Republic of 

Kazakhstan as an academic 

discipline gives knowledge about 

who can become a legal adviser 

who has a law degree, work 

experience in the legal profession 

for at least two years, passed 



асырады, медиация арқылы 

дауларды шешеді және келісімге 

апарады, қылмыстық (әкімшілік) 

істі қозғау немесе қорғау үшін 

дәлелдемелерді бағалайды және 

біріктіреді, істерді қабылдап сотта 

адвокат (қорғаушы), мемлекет 

атынан прокурор ретінде қатысады, 

келісім-шарттар, жылжымайтын 

мүлікпен жасалатын мәмілелер 

және өсиетхат сияқты құқықтық 

құжаттарды жасайды, сондай-ақ 

заңды қорытындыларды 

дайындайды. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Адвокаттар қызметін құқықтық 

реттеудің талдауын жүргізе білу. 

 

клиентов в бизнесе, осуществляет 

защиту лиц в судах, ведет 

переговоры о достижении 

соглашения и разрешает правовые 

споры путем медиации, соединяет 

и оценивает доказательства для 

разработки защиты или 

возбуждения уголовного 

(административного) дела, 

принимает дела и выступает в 

судах в качестве адвоката 

(защитника), обвинителя от имени 

государства, составляет 

юридические документы, как 

контракты, сделки с 

недвижимостью и завещания, а 

также подготавливает 

юридические заключения, 

постановления; 

Формируемые компетенции: 

Умеет проводить анализ правового 

регулирования деятельности юрист-

консультантов.     

certification, is a member of the 

Chamber of Legal Advisors and 

provides legal help. According to 

the Law, membership in the 

chamber of legal advisers for 

persons engaged in legal 

assistance in the form of 

representing the interests of 

individuals and legal entities in 

civil matters is mandatory. 

Formed competencies: Able to 

conduct analysis of the legal 

regulation of the activities of legal 

advisers. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.12 

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасындағы медиатордың 

құқытық мәртебесі 

Пререквизиттер: ҚР Азаматтық 

құқық (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: Пәннің мақсаты - 

студенттерге медиация туралы, 

жанжалдарды шешудің басқа 

балама тәсілдері, жанжалдарды 

реттеу, медиация туралы негізгі 

білім беру, медиация процесіне 

медиатор, тараптар (тараптардың 

өкілдері) ретінде қатысудың 

практикалық дағдыларын игеру, 

сонымен қатар туындауы мен 

шешілуіне жол бермеу үшін 

медиация тәсілін қолдану әртүрлі 

қызмет салаларындағы 

қақтығыстар. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Код модуля: ПРГАУП 5.12 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: Правовой 

статус медиатора в РК 

Пререквизиты: Гражданское 

право РК (особенная часть) 

Постреквизиты:  

Цель: Дисциплина имеет целью 

формирование у слушателей 

базовых знаний о медиации, иных 

альтернативных способах 

разрешения споров, управлении 

конфликтом, процедуре медиации, 

приобретение практических 

навыков участия в процедуре 

медиации в качестве медиатора, 

сторон (представителей сторон), а 

также использования 

медиативного подхода для 

предотвращения возникновения и 

урегулирования конфликтов в 

различных сферах деятельности. 

Краткое описание: «Правовой 

статус медиатора» посвящен 

рассмотрению современных 

проблем медиативного 

Сode of module: LRCACLR 

5.12 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: The legal 

status of a mediator in the 

Republic of Kazakhstan 

Prerequisites: Civil law of the 

RK (special part) 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: The discipline aims to 

provide students with basic 

knowledge of mediation, other 

alternative ways of resolving 

disputes, conflict management, 

mediation, acquiring practical 

skills in participating in the 

mediation process as a mediator, 

parties (representatives of the 

parties), as well as using a 

mediation approach to prevent 

occurrence and settlement 

conflicts in various fields of 

activity. 

Brief description: The Legal 

Status of the Mediator is devoted 



Медиатордың құқықтық мәртебесі 

жанжалдардағы медиацияның 

өзекті мәселелері: адам өмірінің 

әртүрлі салаларында медиацияның 

мәні, мазмұны мен динамикасы, 

сондай-ақ, талдаудың 

психологиялық аспектілері, 

жанжалдардың алдын-алу және 

алдын алу мәселелеріне арналған. 

Сонымен қатар медиацияның 

қақтығыстағы өзара іс-қимылының 

шоғырлануы көбінесе маманның 

кәсіпқойлығына байланысты. 

Оқыту нәтижелері: құқықтық 

жағдайлар бойынша кең мәселелері 

жөнінде кеңес береді, 

кәсіпкерліктегі клиенттердің заңды 

мүдделерін білдіреді, сотта 

тұлғалардың қорғауын жүзеге 

асырады, медиация арқылы 

дауларды шешеді және келісімге 

апарады, қылмыстық (әкімшілік) 

істі қозғау немесе қорғау үшін 

дәлелдемелерді бағалайды және 

біріктіреді, істерді қабылдап сотта 

адвокат (қорғаушы), мемлекет 

атынан прокурор ретінде қатысады, 

келісім-шарттар, жылжымайтын 

мүлікпен жасалатын мәмілелер 

және өсиетхат сияқты құқықтық 

құжаттарды жасайды, сондай-ақ 

заңды қорытындыларды 

дайындайды. 

Қалыптасатын құзыреттер: Ол 

дауларды шешудің балама жүйесін, 

принциптерін және 

артықшылықтарын біледі. Басқа 

балама процедуралардан 

медиацияны бөлу мүмкіндігі. Ол 

медиация процесін сүйемелдейтін 

қажетті құжаттарды жасау 

дағдыларына ие. 

 

взаимодействия в конфликте: 

сущности, содержания и динамики 

медиации в различных сферах 

жизнедеятельности человека, а 

также психологических аспектов 

анализа, разрешения и 

профилактики конфликтов. При 

этом направленность 

медиативного взаимодействия в 

конфликте во многом зависит от 

профессионализма деятельности 

специалиста. 

Результаты обучения: 

консультирует по широкому кругу 

юридических вопросов и 

представляет правовые интересы 

клиентов в бизнесе, осуществляет 

защиту лиц в судах, ведет 

переговоры о достижении 

соглашения и разрешает правовые 

споры путем медиации, соединяет 

и оценивает доказательства для 

разработки защиты или 

возбуждения уголовного 

(административного) дела, 

принимает дела и выступает в 

судах в качестве адвоката 

(защитника), обвинителя от имени 

государства, составляет 

юридические документы, как 

контракты, сделки с 

недвижимостью и завещания, а 

также подготавливает 

юридические заключения, 

постановления; 

Формируемые компетенции: 

Знает систему, принципы и 

преимущества альтернативного 

разрешения споров. Умеет 

отграничивать медиацию от 

других альтернативных процедур.  

Владеет навыками разработки 

необходимых документов, 

сопровождающих процедуру 

медиации. 

to the consideration of 

contemporary problems of 

mediation interaction in a conflict: 

the essence, content and dynamics 

of mediation in various spheres of 

human life, as well as the 

psychological aspects of 

analyzing, resolving and 

preventing conflicts. At the same 

time, the focus of mediation 

interaction in a conflict largely 

depends on the professionalism of 

the specialist’s activities. Based 

on previously obtained socio-

humanitarian knowledge obtained 

in the study of the disciplines 

"General Conflictology", 

"Fundamentals of the Theory of 

Mediation" and others, for 

undergraduates, it is necessary to 

consolidate the material studied 

during practical exercises. 

Learning outcomes: advises on a 

wide range of legal issues and 

represents the legal interests of 

clients in business, protects 

individuals in courts, negotiates 

an agreement and resolves legal 

disputes through mediation, 

combines and evaluates evidence 

to develop a defense or institute 

criminal (administrative) 

proceedings, accepts cases and 

acts in court as a lawyer 

(defender), prosecutor on behalf 

of the state, draws up legal 

documents like contracts, real 

estate transactions and wills, as 

well as preparing has legal 

opinions, decisions; 

Formed competencies: Ол 

дауларды шешудің балама 

жүйесін, принциптерін және 

артықшылықтарын біледі. 

Басқа балама процедуралардан 

медиацияны бөлу мүмкіндігі. 

Ол медиация процесін 

сүйемелдейтін қажетті 

құжаттарды жасау дағдыларына 

ие. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР 5.13 

Модуль атауы: Азаматтық, 

Код модуля: ПРГАУП 5.13 

Название модуля: Правовое 

Сode of module: LRCACLR 

5.13 



әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу 

Пән атауы: Сот сараптамасы 

Пререквизиттер: ҚР Қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: студенттер бұл курсты 

оқу барысында қылмысты тергеу 

үшін маңызы бар ақпарат алудың 

әдіс-тәсілдерімен танысады, 

олардың соттық сараптамасын 

жүргізудің ерекшеліктерімен 

танысады, сонымен қатарсот 

срапшысының алдына қойылуы 

мүмкін сұрақтарды дұрыс құруға 

үйренеді. 

Қысқаша сипаттамасы: 

«Құқықтану» мамандығының 

студенттері ұсынған тәртіпті 

зерттеу қылмыстық, азаматтық 

және әкімшілік мәселелерде орын 

алатын жағдайларды анықтау үшін 

арнайы білім беру мекемесінің 

мүмкіндіктері процесінде тараптар 

мен тараптар тарапынан 

дәлелдемелерді дұрыс пайдалану 

кезінде сот ісін жүргізу 

саласындағы практикалық іс-

әрекеттердің қажеттіліктерімен 

алдын ала анықталады. Бұл, 

негізінен, осы мекемені ұсынатын 

сот сараптамасы сияқты арнайы 

білімді қолдану нысаны дәлелді 

ақпаратты алудың бір көзі болып 

табылады. 

Оқыту нәтижелері: Сарапшының 

қорытындысын бағалауға, заңды 

маңызды шешімдерді жасағанда 

және негіздеу кезінде сарапшының 

қорытындысын пайдалана алады. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Заңнамаға сәйкес тәжірибелік сот 

сараптамасында арнайы 

дағдыларды қалай қолдануға 

болатындығын біледі. 

Сараптамалық қорытындыларды 

бағалауға, заңды маңызды 

шешімдерді қабылдау мен 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: Судебная 

экспертология 

Пререквизиты: Уголовное прав 

РК (особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена  

Цель: Целью преподавания 

настоящей дисциплины является 

формирование у студентов 

систематизированного 

представления о судебной 

экспертологии как 

самостоятельной отрасли знания, 

призванной удовлетворять 

потребности уголовного, 

гражданского и 

административного производства 

в должном применении 

предусмотренного законом 

института специальных научных 

знаний в форме судебной 

экспертизы. 

Краткое описание: Изучение 

предполагаемой дисциплины 

студентами специальности 

«Право» предопределяется 

потребностями практической 

деятельности в сфере 

судопроизводства в надлежащем 

использовании субъектами 

доказывания и сторонами 

процесса возможностей института 

специальных знаний для 

установления обстоятельств, 

имеющих значение по уголовным, 

гражданским и административным 

делам. Сказанное во многом 

обусловлено тем обстоятельством, 

что представляющая названный 

институт такая форма применения 

специальных знаний, как судебная 

экспертиза, является одним из 

источников получения 

доказательственной информации. 

Результаты обучения: Усвоение 

данной дисциплины позволяет 

студентом с системных позиций 

Name of module: Legal 

regulation of civil, administrative 

and criminal law relations 

Name of discipline: Judicial 

Expertology 

Prerequisites: Criminal law of 

the RK (special part) 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: The purpose of teaching 

this discipline is to form a 

systematic view of judicial 

expertology as an independent 

branch of knowledge in students, 

designed to meet the needs of 

criminal, civil and administrative 

proceedings in the proper 

application of the institute of 

special scientific knowledge 

prescribed by law in the form of 

forensic examination. 

Brief description: The study of 

the proposed discipline by 

students of the specialty “Law” is 

predetermined by the needs of 

practical activities in the field of 

legal proceedings in the proper 

use of evidence by the parties and 

the parties to the process of the 

capabilities of the institution of 

special knowledge to establish the 

circumstances relevant in 

criminal, civil and administrative 

matters. This is largely due to the 

fact that the form of application of 

special knowledge, such as 

forensic examination, which 

represents this institution, is one 

of the sources for obtaining 

evidentiary information. 

Learning outcomes: The 

assimilation of this discipline 

allows the student from a 

systematic position to approach 

the study of the conceptual 

foundations of forensic expertise 

as a practical activity and, in 

particular, its tasks, objects, 

methods and classifications. 

Formed competencies: He 

knows how to apply special skills 



негіздеуде сараптамалық 

қорытындыны қолдануға. Білімнің 

теориялық және практикалық 

қолдану дағдысына ие. 

 

подойти к изучению 

концептуальных основ судебной 

экспертизы как практической 

деятельности и, в частности, ее 

задач, объектов, методов и 

классификаций. 

Формируемые компетенции: 

Знает как применять 

специальные навыки по 

судебной экспертологии на 

практике согласно 

законодательству. Умеет 

давать оценку заключению 

эксперта, использовать 

заключение эксперта при 

принятии и обосновании 

юридически значимых 

решений. Владеет навыками 

теоретического и 

практического применения 

знаний. 

in forensic expertology in practice 

according to the law. Able to 

assess the expert opinion, use the 

expert opinion in making and 

justifying legally significant 

decisions. Owns the skills of 

theoretical and practical 

application of knowledge. 

Модуль коды: КМ 6.1 

Модуль атауы: Көптілді модуль 

Пән атауы: Шетелдердің 

қылмыстық құқығы 

Пререквизиттер: ҚР Қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: Қазақ, орыс және 

ағылшын тілдерінде фактілер мен 

жағдайларды заңды түрде дұрыс 

білуге қабілетті. 

Қысқаша сипаттамасы: Шет 

мемлекеттердің қылмыстық құқық 

жүйелерін талдайды, сондай-ақ 

басқа мемлекеттердің құқықтық 

жүйелерімен салыстырғанда 

Қазақстан Республикасының 

қылмыстық заңнамасының 

ерекшеліктерін студенттердің 

тұтастық негізде түсінуін 

қалыптастырады. Шет елдердің 

қылмыстық заңнамасының 

табиғатының теориялық білімі 

деңгейінде де, практикада 

қолданылуында да құқықтық 

негіздерін қалыптастыру. 

Оқыту нәтижелері: Халықаралық 

тұрғыда құқықтық терминологияны 

Код модуля: ПЯ 6.1 

Название модуля: Полиязычный 

модуль 

Название дисциплины: 

Уголовное право зарубежных 

стран  

Пререквизиты: Уголовное прав 

РК (особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена  

Цель: Способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства на 

казахском, русском и английском 

языках. 

Краткое описание: Анализирует 

основные системы уголовного 

права зарубежных стран, также 

формирование у студентов 

целостностного представления об 

особенностях Казахстанского 

уголовного права в сравнении с 

правовыми системами других 

государств. Развитие 

правосознания, базирующегося на 

усвоении природы уголовного 

права зарубежных стран, как на 

уровне теоретических знаний, так 

и в их применении на практике. 

Сode of module: MM 6.1 

Name of module: Multilingual 

module 

Name of discipline: Criminal law 

of foreign countries 

Prerequisites: Criminal law of 

the RK (special part) 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: Able to legally correctly 

qualify facts and circumstances in 

Kazakh, Russian and English. 

Brief description: Analyzes the 

main criminal law systems of 

foreign countries, as well as the 

formation of students' integrity-

based understanding of the 

features of Kazakhstan criminal 

law in comparison with the legal 

systems of other states. The 

development of legal awareness, 

based on the assimilation of the 

nature of criminal law of foreign 

countries, both at the level of 

theoretical knowledge and in their 

application in practice. 

Learning outcomes: Express his 

thoughts in English, knowing the 

legal terminology in the 

international aspect, and also 



біліп, аударма техникасын 

иемденіп, ағылшын тілін білу. 

Қалыптасатын құзыреттер: Ол 

қылмыстық құқық ғылымының 

негізгі ережелері, негізгі 

түсініктердің мазмұны мен 

мазмұны, санаттары, институттары, 

субъектілердің құқықтық мәртебесі, 

қылмыстық құқық саласындағы 

қазақ, орыс және ағылшын 

тілдеріндегі құқықтық қатынастар 

туралы біледі. 

Қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде қылмыстық заңнаманы 

талдау, түсіндіру және дұрыс 

қолдану. 

Меншік иелері: біліктілігі: кәсіби 

қызметтің объектілері болып 

табылатын әртүрлі құқықтық 

құбылыстарды, құқықтық 

фактілерді, құқықтық нормаларды 

және құқықтық қатынастарды 

талдау; қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде әртүрлі типтегі біліктілік 

және саралау әдіснамасы. 

 

Результаты обучения: Выражает 

свои мысли на английском языке, 

зная юридическую терминологию 

в международном аспекте, а также 

владеет техникой перевода. 

Формируемые компетенции: 

Знает: основные положения науки 

уголовного права, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в отрасли 

уголовного права на казахском, 

русском и английском языках.  

Умеет: анализировать, толковать 

и правильно применять уголовно-

правовые нормы на казахском, 

русском и английском языках..  

Владеет: навыками: анализа 

различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

методикой квалификации и 

разграничения различных видов на 

казахском, русском и английском 

языках. 

owns the technique of translation. 

Formed competencies: He 

knows: the main provisions of the 

science of criminal law, the 

essence and content of the basic 

concepts, categories, institutions, 

legal status of subjects, legal 

relations in the field of criminal 

law in the Kazakh, Russian and 

English languages. 

He is able to: analyze, interpret 

and correctly apply criminal law 

in Kazakh, Russian and English. 

Owns: skills: analysis of various 

legal phenomena, legal facts, legal 

norms and legal relations that are 

the objects of professional 

activity; methodology of 

qualification and delineation of 

various types in the Kazakh, 

Russian and English languages. 

Модуль коды: КМ 6.1 

Модуль атауы: Көптілді модуль 

Пән атауы: Сот риторикасы 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының Азаматтық 

құқығы (Ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: риторика тарихымен 

таныстыру, ауызша риторикалық 

сөйлеу ерекшеліктерін қарастыру 

Қысқаша сипаттамасы: Риторика 

негізінде жатқан коммуникацияның 

мәні, тиімді қарым-қатынас құралы 

ретінде сөйлеу туралы түсінік беру, 

көпшілік алдында сендіретін 

сөйлеуде қолданылатын заманауи 

технологиялар, сөйлеу мәдениетінің 

негіздері, сондай-ақ сөйлеу 

мәдениетінің (нормативтік, 

коммуникативтік және этикалық) 

және сот риторикасының әртүрлі 

Код модуля: ПЯ 6.1 

Название модуля: Полиязычный 

модуль 

Название дисциплины: Судебная 

риторика 

Пререквизиты: Гражданское 

право Республики Казахстан 

(особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: ознакомить с историей 

риторики, рассмотреть 

особенности устной риторической 

речи  

Краткое описание: 
Рассматривает современные  

представления о риторике в 

совокупности всех ее 

составляющих, сущность 

коммуникации, лежащей в основе 

риторики, дать представление о 

речи как инструменте 

Сode of module: MM 6.1 

Name of module: Multilingual 

module 

Name of discipline: Judicial 

rhetoric 

Prerequisites: Civil law of the 

Republic of Kazakhstan (special 

part) 

Postrequisites: Writing and 

defense of the thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: to acquaint with the 

history of rhetoric, to consider the 

features of oral rhetoric 

Brief description: Considers 

modern ideas about rhetoric in the 

totality of all its components, • the 

essence of communication 

underlying rhetoric, to give an 

idea of speech as an instrument of 

effective communication, modern 

technologies used in public 

persuasive speech, the 

foundations of speech culture, as 



аспектілері. 

Оқыту нәтижелері: заң 

терминологиясын, үйлесімді және 

қысқа сөйлеуді пайдалана отырып, 

көпшілік алдында сөйлей алады 

Қалыптасатын құзыреттер:  

ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін 

біледі 

заң мәтіндерін өз бетінше талдау 

дағдыларын меңгерген, сондай-ақ 

көпшілік алдында сөйлей алады 

эффективного общения, 

современные технологиии, 

применяемых в публичной 

убеждающей речи, основы  

культуры речи,  а также  

различные аспекты речевой 

культуры (нормативный, 

коммуникативный и этический) и 

судебной риторики. 

Результаты обучения: умеет 

выступать перед публикой 

используя юридическую 

терминологию, слаженная и 

лаконичная речь 

Формируемые компетенции: 

знает особенности устной речи 

ораторов 

владеет навыками 
самостоятельного анализа 

юридических текстов, также умеет 

выступать перед публикой   

well as various aspects of speech 

culture (normative, 

communicative and ethical) and 

judicial rhetoric. 

Learning outcomes: he can speak 

to the public using legal 

terminology, well-co 

Formed competencies: 

knows features of oral speech of 

speakers 

he has the skills of self-analysis of 

legal texts, and is able to speak to 

the public 

Модуль коды: КМ 6.1 

Модуль атауы: Көптілді модуль 

Пән атауы: Ювеналдық құқық 

Пререквизиттер: ҚР Қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: студенттердің Қазақстан 

Республикасының заңнамасына 

сәйкес кәмелетке толмағандардың 

құқықтық мәртебесі қағидаларын 

игеруі. 

Қысқаша сипаттамасы: Қазақстан 

Республикасының заңнамасы 

бойынша кәмелетке 

толмағандардың құқықтық 

мәртебесі, олардың отбасы сипаты, 

азаматтық, еңбек және тұрғын үй 

құқықтарының бұзылуы, 

қылмыстың алдын-алуды құқықтық 

реттеу және кәмелетке 

толмағандардың жалпы кәсіптік 

құзыреті шегінде ескертпе туралы 

теориялық білімдердің негізгі 

мәселелерін сипаттайды. 

Оқыту нәтижелері: Халықаралық 

тұрғыда құқықтық терминологияны 

біліп, аударма техникасын 

иемденіп, ағылшын тілін білу. 

Код модуля: ПЯ 6.1 

Название модуля: Полиязычный 

модуль 

Название дисциплины: 
Ювенальное право 

Пререквизиты: Уголовное прав 

РК (особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена  

Цель: усвоение студентами основ 

правового положения 

несовершеннолетних по 

казахстанскому законодательству. 

Краткое описание: Описывает 

основные вопросы теоретических 

знаний об основах правового 

положения несовершеннолетних 

по Казахстанскому 

законодательству, особенностей 

их семейных, гражданских, 

трудовых и жилищных прав, 

правового регулирования 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних в рамках 

общепрофессиональной 

компетенции. 

Результаты обучения: Выражает 

свои мысли на английском языке, 

Сode of module: MM 6.1 

Name of module: Multilingual 

module 

Name of discipline: Juvenile law   

Prerequisites: Criminal law of 

the RK (special part) 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: assimilation by students 

of the principles of the legal status 

of minors under Kazakhstan 

legislation. 

Brief description: Describes the 

main issues of theoretical 

knowledge about the 

fundamentals of the legal status of 

minors under Kazakhstan 

legislation, the characteristics of 

their family, civil, labor and 

housing rights, the legal 

regulation of the prevention of 

offenses and the neglect of minors 

within the framework of general 

professional competence. 

Learning outcomes: Express his 

thoughts in English, knowing the 

legal terminology in the 

international aspect, and also 

owns the technique of translation. 

Formed competencies: Knows 



Қалыптасатын құзыреттер: Пән 

бойынша ғылыми және арнайы 

әдебиеттерді біледі; Қазақ, орыс 

және ағылшын тілдеріндегі негізгі 

терминология. Тиісті оқу және 

ғылыми әдебиеттерді табуға 

қабілетті; қолданыстағы заңдарды 

басшылыққа алуға және құқық 

нормаларын қазақ, орыс және 

ағылшын тілдерінде нақты 

практикалық қарым-қатынастарға 

дұрыс түсіндіріп, қолдануға; Өзінің 

дағдылары: анықтамалық және 

құқықтық жүйелерден ақпарат алу; 

ашық сөйлеу; құқықтық талдау; 

қазақ, орыс және ағылшын 

тілдеріндегі мәтіндерді дайындау. 

 

зная юридическую терминологию 

в международном аспекте, а также 

владеет техникой перевода. 

Формируемые компетенции: 

Знает научную и  

специализированную  литературу 

по  данной  дисциплине; основную 

терминологию на казахском, 

русском и английском языках. 

Умеет находить 

соответствующую  учебную и 

научную литературу; 

ориентироваться  в  действующем  

законодательстве  и  правильно 

толковать  и  применять  нормы  

права  к  конкретным  

практическим отношениям на 

казахском, русском и английском 

языках; Владеет навыками:  

получения  информации  из  

справочно - правовых систем; 

публичного  выступления;  

анализа  правовых  норм; 

составления юридического текста 

на казахском, русском и 

английском языках. 

the scientific and specialized 

literature in the discipline; Basic 

terminology in Kazakh, Russian 

and English. Able to find relevant 

educational and scientific 

literature; to be guided in the 

current legislation and correctly 

interpret and apply the rules of 

law to specific practical relations 

in the Kazakh, Russian and 

English languages; Owns skills: 

obtaining information from 

reference and legal systems; 

public speaking; legal analysis; 

drafting legal text in Kazakh, 

Russian and English. 

Модуль коды: КМ 6.1 

Модуль атауы: Көптілді модуль 

Пән атауы: Сот шешендігі 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының Азаматтық 

құқығы (Ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: өткен жылдардың 

шешендерімен таныстыру, ауызша 

сөйлеу ерекшеліктерін қарастыру 

Қысқаша сипаттамасы: Келесі 

бөлімдер мен тақырыптарды 

зерделеуді көздейді: Шешендік 

шеберлік тарихы. Риторикалық 

канон. Оратор және аудитория. Сөз 

сөйлеуге дайындық. Сөйлеу 

концепциясы бойынша шешеннің 

жұмысы. Сөйлеу құрылымы мен 

композициясы бойынша шешеннің 

жұмысы. Көпшілік алдында сөйлеу 

тілі мен стилі. Сөйлеу техникасы. 

Заң қызметі саласындағы Шешендік 

шеберлік. 

Код модуля: ПЯ 6.1 

Название модуля: Полиязычный 

модуль 

Название дисциплины: 
Ораторство судьи 

Пререквизиты: Гражданское 

право Республики Казахстан 

(особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: ознакомить с ораторами 

прошлых лет, рассмотреть 

особенности устной ораторской 

речи  

Краткое описание: Предполагает 

изучение следующих разделов и 

тем: История ораторского 

мастерства. Риторический канон. 

Оратор и аудитория. Подготовка к 

выступлению. Работа оратора над 

концепцией речи. Работа оратора 

над композицией и структурой 

речи. Язык и стиль публичного 

выступления. Техника речи. 

Сode of module: MM 6.1 

Name of module: Multilingual 

module 

Name of discipline: Oratory of 

the judge 

Prerequisites: Civil law of the 

Republic of Kazakhstan (special 

part) 

Postrequisites: Writing and 

defense of the thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: to acquaint with the 

speakers of previous years, to 

consider the features of oral 

oratory 

Brief description: It involves the 

study of the following sections 

and topics: the History of oratory. 

Rhetorical Canon. The speaker 

and the audience. Preparation for 

the speech. The speaker's work on 

the concept of speech. The 

speaker's work on the composition 

and structure of speech. Language 

and style of public speaking. 

Technique of speech. Public 



Оқыту нәтижелері: ұлы 

шешендерді және шешеннің ауызша 

сөйлеу ерекшеліктерін біледі 

Қалыптасатын құзыреттер:  

ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін 

біледі 

заң мәтіндерін өз бетінше талдау 

дағдыларын меңгерген, сондай-ақ 

көпшілік алдында сөйлей алады 

Ораторское мастерство в сфере 

юридической деятельности. 

Результаты обучения: знает 

великих ораторов, и особенности 

устной речи оратора 

Формируемые компетенции: 

знает особенности устной речи 

ораторов 

владеет навыками 
самостоятельного анализа 

юридических текстов, также умеет 

выступать перед публикой   

speaking skills in the field of legal 

activity. 

Learning outcomes: knows great 

speakers, and the features of oral 

speech of the speaker 

Formed competencies:  
knows features of oral speech of 

speakers 

he has the skills of self-analysis of 

legal texts, and is able to speak to 

the public 

Модуль коды: КМ 6.2 

Модуль атауы: Көптілді модуль 

Пән атауы: Тергеушінің кәсіби 

қызметінде ағылшын тіліндегі 

құқықтық терминология 

Пререквизиттер: Шет тілі 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: тергеушіні ағылшын 

тілінде қылмыстық тергеу 

барысында жүргізетін іс-шараларға 

үйрету болып саналады. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Қылмыстық процестің құқықтық 

негізін және тергеушінің қызметін, 

сондай-ақ оның қызметінде 

пайдалану үшін ағылшын тілінің 

грамматикасын сипаттайды. Іс 

жүзінде алынған білімді 

пайдалануға және ауызша ағылшын 

тілінің дағдыларын үйретуге және 

қылмыстық құқықтың құқықтық 

нормаларын талдау дағдысына 

үйренеді. 

Оқыту нәтижелері: Ағылшын 

тілінде қылмыстық тергеу 

барысында тергеушінің қызметін 

атқаруға мүмкіндігі бар. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Студент қылмыстық процестің 

құқықтық негізін және тергеушінің 

қызметін, сондай-ақ оның қызметін 

пайдалану үшін ағылшын тілінің 

грамматикасын біледі. Бұл білімді 

іс жүзінде қолдануға болады. 

Ауызша ағылшын тілінің 

дағдыларын меңгереді және 

қылмыстық құқықтың құқықтық 

Код модуля: ПЯ 6.2 

Название модуля: Полиязычный 

модуль 

Название дисциплины: 
Юридическая терминология на  

английском языке в 

профессиональной деятельности 

следователя 

Пререквизиты: Иностранный 

язык 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: научить вести деятельность 

следователя во время уголовного 

расследования на английском 

языке. 

Краткое описание: Описывает 

правовую основу уголовного 

процесса и деятельности 

следователя, а также грамматику 

английского языка для ее 

применения в деятельности. 

Рассматривает умения 

использовать полученные знания 

на практике и обучает навыкам 

разговорного профессионального 

английского языка и навыками 

анализа правовых норм 

уголовного законодательства. 

Результаты обучения: Способен 

вести деятельность следователя во 

время уголовного расследования 

на английском языке. 

Формируемые компетенции: 

Знает правовую основу 

уголовного процесса и 

деятельности следователя, а также 

грамматику английского языка 

Сode of module: MM 6.2 

Name of module: Multilingual 

module 

Name of discipline: Legal 

terminology in English in the 

professional activities of the 

investigator 

Prerequisites: Foreign language 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: teach the investigator to 

conduct activities during a 

criminal investigation in English. 

Brief description: Describes the 

legal basis of the criminal process 

and the activities of the 

investigator, as well as the 

grammar of the English language 

for its use in activities. Considers 

the ability to use the knowledge 

gained in practice and teaches the 

skills of spoken professional 

English and the skills of analyzing 

the legal norms of criminal law. 

Learning outcomes: Able to 

conduct investigator activities 

during a criminal investigation in 

English. 

Formed competencies: He 

knows the legal basis of the 

criminal process and the activities 

of the investigator, as well as the 

grammar of the English language 

for its use in activities. Able to 

use this knowledge in practice. 

Owns the skills of spoken 

professional English and the skills 

of analyzing the legal norms of 

criminal law. 



нормаларын талдауға дағдыланады. 

 

для ее применения в 

деятельности. Умеет 

использовать полученные знания 

на практике.  Владеет навыками 

разговорного профессионального 

английского языка и навыками 

анализа правовых норм 

уголовного законодательства. 

Модуль коды: КМ 6.2 

Модуль атауы: Көптілді модуль 

Пән атауы: Қылмыстық процесте 

ағылшын тілінде құқықтық 

терминдерді пайдалану 

Пререквизиттер: Шет тілі 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: Қылмыстық іс бойынша 

ағылшын тілінде құқықтық 

терминологияны пайдалануды 

үйрету. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Қылмыстық сот төрелігінің 

құқықтық терминологиясын кәсіби 

деңгейде қарастырады. Ол алған 

білімдерін іс жүзінде қолдануда 

жақсы біледі, ағылшын тілінде 

сөйлеу дағдыларын үйретеді және 

ағылшын тілінде қылмыстық сот 

әділдігі терминдерін түсіндіреді. 

Оқыту нәтижелері: Қылмыстық 

процесте ағылшын тіліндегі 

құқықтық терминологияны 

қолдануға болады. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Қылмыстық іс жүргізудің құқықтық 

терминологиясын кәсіби деңгейде 

біледі. Бұл білімді іс жүзінде 

қолдануға қабілетті. Ағылшын 

тілінде еркін сөйлейді және 

ағылшын тіліндегі қылмыстық іс 

жүргізудегі құқықтық 

терминологияны түсіндіреді. 

 

Код модуля: ПЯ 6.2 

Название модуля: Полиязычный 

модуль 

Название дисциплины: 
Использование юридических 

терминов на английском языке в 

уголовном судопроизводстве 

Пререквизиты: Иностранный 

язык 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: Научить использовать 

юридическую терминологию на 

английском языке в уголовном 

судопроизводстве. 

Краткое описание: 
Рассматривает на 

профессиональном уровне 

юридическую терминологию 

уголовного судопроизводства. 

Обладает знаниями по 

применению полученных знаний 

на практике Обучает навыкам 

разговорного английского языка и 

объяснить юридическую 

терминологию уголовного 

судопроизводства на английском 

языке. 

Результаты обучения: Способен 

использовать юридическую 

терминологию на английском 

языке в уголовном 

судопроизводстве. 

Формируемые компетенции: 

Знает на профессиональном 

уровне юридическую 

терминологию уголовного 

судопроизводства. Умеет 

применять полученные знания на 

практике. Владеет навыками 

разговорного английского языка и 

объяснить юридическую 

Сode of module: MM 6.2 

Name of module: Multilingual 

module 

Name of discipline: Use of legal 

terms in English in criminal 

proceedings 

Prerequisites: Foreign language 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: To teach the use of 

legal terminology in English in 

criminal proceedings. 

Brief description: Considers the 

legal terminology of criminal 

justice at a professional level. He 

is knowledgeable in the 

application of acquired knowledge 

in practice. He teaches the skills 

of spoken English and explains 

legal terminology of criminal 

justice in English. 

Learning outcomes: Able to use 

legal terminology in English in 

criminal proceedings. 

Formed competencies: He 

knows the legal terminology of 

criminal proceedings at the 

professional level. Able to apply 

this knowledge in practice. He is 

fluent in spoken English and 

explains legal terminology in 

criminal proceedings in English. 



терминологию уголовного 

судопроизводства на английском 

языке. 

Модуль коды: КМ 6.2 

Модуль атауы: Көптілді модуль 

Пән атауы: Ағылшын тіліндегі 

заңгерлік түсініктер және 

категориялар 

Пререквизиттер: Шет тілі 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: студенттерді ағылшын 

тіліндегі заңды түсініктер мен 

санаттармен таныстыру 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл пән 

студенттерге заң терминологиясын 

тереңірек оқып, юриспруденцияның 

тарихи дамуымен танысуға 

мүмкіндік береді. "Ағылшын 

тіліндегі құқықтық ұғымдар мен 

санаттар. Аударма қызметінің 

дағдысы" тақырыбы бойынша 

ағылшын тілінде құқық саласында 

кәсіби қызметті жүзеге асыруға 

білім алушыларды дайындау болып 

табылады. 

Оқыту нәтижелері: ағылшын 

тіліндегі Негізгі Заң 

терминологиясын біледі 

Қалыптасатын құзыреттер:  

ағылшын тіліндегі Негізгі Заң 

терминологиясын біледі 

ағылшын тіліндегі заң мәтіндерін өз 

бетінше талдау дағдыларын 

меңгерген, сондай-ақ құқықтық 

әдебиетті талдай алады 

Код модуля: ПЯ 6.2 

Название модуля: Полиязычный 

модуль 

Название дисциплины: 
Юридические понятие и категории 

на английском языке 

Пререквизиты: Иностранный 

язык 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: ознакомить студентов с 

юридическими понятиями и 

категориями на английском языке 

Краткое описание: Данная 

дисциплина даст возможность 

студентам более углублено 

изучить юридическую 

терминологию, и ознакомиться с 

историческим развитием 

юриспруденции. Общей целью 

учебной дисциплины 

“Юридические понятия и 

категории в английском языке. 

Навыки переводческой 

деятельности” является 

подготовка обучаемых к 

осуществлению 

профессиональной деятельности  в 

области права на английском 

языке. 

Результаты обучения: знает 

основную юридическую 

терминологию на английском 

языке 

Формируемые компетенции: 

знает основную юридическую 

терминологию на английском 

языке 

владеет навыками 
самостоятельного анализа 

юридических текстов на 

английском языке, также умеет 

анализировать правовую 

литературу   

Сode of module: MM 6.2 

Name of module: Multilingual 

module 

Name of discipline: Legal 

concept and categories in English 

Prerequisites: Foreign language 

Postrequisites: Writing and 

defense of the thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: to acquaint students 

with legal concepts and categories 

in English 

Brief description: This discipline 

will give students the opportunity 

to learn more in-depth legal 

terminology, and get acquainted 

with the historical development of 

jurisprudence. The General 

purpose of the discipline “Legal 

concepts and categories in the 

English language. Translation 

skills” is the training of trainees to 

carry out professional activities in 

the field of law in English. 

Learning outcomes: knows the 

basic legal terminology in English 

Formed competencies: knows 

the basic legal terminology in 

English 

he has the skills of self-analysis of 

legal texts in English, and is able 

to analyze legal literature 

Модуль коды: КМ 6.2 

Модуль атауы: Көптілді модуль 

Пән атауы: Заң құжаттарын 

Код модуля: ПЯ 6.2 

Название модуля: Полиязычный 

модуль 

Сode of module: MM 6.2 

Name of module: Multilingual 

module 



ағылшын тілінен аудару 

Пререквизиттер: Шет тілі 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: заң мәтіндерін ағылшын 

тілінен орыс тіліне аудару 

негіздерімен таныстыру 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

курстың мақсаты аударма 

дағдыларын дамыту және жетілдіру, 

болашақ өз бетінше жұмыс істеуге 

қажетті білім мен іскерлікті игеру, 

заң мәтіндерін аудару принциптерін 

меңгеру, соның ішінде аударылатын 

мәтіндердің мазмұны мен 

стилистикалық ерекшеліктерін 

барабар беру болып табылады. 

Курста заң саласындағы ең өзекті 

тақырыптар ұсынылған. 

Оқыту нәтижелері: заң мәтінін 

ағылшын тіліне аудара алады 

Қалыптасатын құзыреттер:  

ағылшын тіліндегі Негізгі Заң 

терминологиясын біледі, заң 

мәтінін асыра алады 

ағылшын тіліндегі заң мәтіндерін өз 

бетінше талдау дағдыларын 

меңгерген, сондай-ақ құқықтық 

әдебиетті талдай алады 

Название дисциплины: Перевод 

юридических документов с 

английского языка 

Пререквизиты: Иностранный 

язык 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: ознакомить с основами 

перевода юридических текстов с 

английского на русский язык 

Краткое описание: Целью 

данного курса является развитие и 

совершенствование навыков 

перевода, приобретение знаний и 

умений, необходимых для 

будущей самостоятельной работы, 

освоение принципов перевода 

юридических текстов, в частности 

адекватной передаче содержания и 

стилистических особенностей 

переводимых текстов. В курсе 

представлены наиболее 

актуальные темы в юридической 

сфере. 

Результаты обучения: умеет 

переводить юридические текста на 

английском на русский язык 

Формируемые компетенции: 

знает основную юридическую 

терминологию на английском 

языке, умеет переволить 

юридические текста 

владеет навыками 
самостоятельного анализа 

юридических текстов на 

английском языке, также умеет 

анализировать правовую 

литературу   

Name of discipline: Translation 

of legal documents from English 

Prerequisites: Foreign language 

Postrequisites: Writing and 

defense of the thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: to familiarize with the 

basics of translation of legal texts 

from English into Russian 

Brief description: The aim of this 

course is to develop and improve 

the skills of translation, 

acquisition of knowledge and 

skills necessary for future 

independent work, the 

development of the principles of 

translation of legal texts, in 

particular the adequate transfer of 

the content and stylistic features 

of the translated texts. The course 

presents the most relevant topics 

in the legal field. 

Learning outcomes: he is able to 

translate legal texts in English into 

Russian 

Formed competencies: knows 

the basic legal terminology in 

English, is able to translate legal 

texts 

he has the skills of self-analysis of 

legal texts in English, and is able 

to analyze legal literature 

Модуль коды: КМ 6.4 

Модуль атауы: Көптілді модуль 

Пән атауы: Терроризммен 

күресудің халықаралық-құқықтық 

негізі 

Пререквизиттер: ҚР Қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттерге ғылыми 

Код модуля: ПЯ 6.4 

Название модуля: Полиязычный 

модуль 

Название дисциплины: 
Международно-правовая база по 

борьбе с терроризмом 

Пререквизиты: Уголовное право 

РК (особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена  

Сode of module: MM 6.4 

Name of module: Multilingual 

module 

Name of discipline: The 

international legal framework to 

combat against terrorism 

Prerequisites: Criminal law of 

the RK (special part) 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: Teach the student to 



көзқарас пен негізгі ұғымдардың, 

үрдістердің, себептердің, пайда 

болу факторларының, 

жаңғыртудың, алдын-алу шаралары 

мен заманауи лаңкестікпен күресуді 

үйрету. 

Қысқаша сипаттамасы: 

«Құқықтану» мамандығы бойынша 

оқитын студенттер халықаралық 

терроризмнің себептері мен 

қауіптерін жан-жақты түсіну 

дағдыларын меңгереді, сондай-ақ 

заманауи халықаралық қатынастар 

жүйесіндегі терроризмге қарсы 

тұрудың теориясы, практикасы мен 

жолдары туралы жүйелі білімді 

қалыптастырады. 

Оқыту нәтижелері: Заманауи 

терроризмді талдау үшін қажетті 

ғылыми ұстанымдарды және негізгі 

ұғымдарды меңгеруге қабілетті. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Террористік ұйымдардың қызметін 

қазақ, орыс және ағылшын 

тілдеріндегі себептерін, пайда болу 

факторларын және белсендіруін 

біледі; Қазақ, орыс және ағылшын 

тілдеріндегі ұлттық қауіпсіздіктің 

сипаты мен формаларын түсінуге; 

Қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде мақсатқа қол жеткізу 

үшін командада жұмыс істеу 

дағдысына ие; 

 

Цель: Научить студента овладеть 

научным подходом и системой 

основных понятий, 

закономерностях, причинах, 

факторах возникновения, 

активизации деятельности, меры 

предупреждения и борьбы с 

современным терроризмом. 

Краткое описание: Студентами, 

обучающимися по специальности 

«Права» приобретается навыки 

комплексного понимания причин 

и угроз международного 

терроризма, а также 

формировании у них 

систематизированных знаний о 

теории, практике и способах 

противодействия терроризму в 

системе современных 

международных отношениях. 

Результаты обучения: Способен 

овладеть научным подходом и 

системой основных понятий, 

необходимых для анализа 

современного терроризма. 

Формируемые компетенции: 

Знает причины, факторы 

возникновения и активизации 

деятельности террористических 

организаций на казахском, 

русском и английском языках; 

Умеет понимать сущность и 

формы национальной 

безопасности на казахском, 

русском и английском языках; 

Владеет нвыками работы в 

команде по достижению 

поставленной цели на казахском, 

русском и английском языках; 

master the scientific approach and 

the system of basic concepts, 

patterns, causes, factors of 

occurrence, revitalization, 

prevention measures and the fight 

against modern terrorism. 

Brief description: Students 

studying the specialty “Law” 

acquire the skills of a 

comprehensive understanding of 

the causes and threats of 

international terrorism, as well as 

the formation of systematic 

knowledge about the theory, 

practice and ways of countering 

terrorism in the system of 

contemporary international 

relations. 

Learning outcomes: Able to 

master the scientific approach and 

the system of basic concepts 

necessary for the analysis of 

modern terrorism. 

Formed competencies: Knows 

the causes, factors of occurrence 

and activation of the activities of 

terrorist organizations in the 

Kazakh, Russian and English 

languages; Able to understand the 

nature and forms of national 

security in the Kazakh, Russian 

and English languages; Owns the 

skills of working in a team to 

achieve the goal in Kazakh, 

Russian and English languages; 

Модуль коды: КМ 6.4 

Модуль атауы: Көптілді модуль 

Пән атауы: Халықаралық көші-қон 

құқығы 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: студенттерді көші-қон 

құқығының негізгі ұғымдарымен 

Код модуля: ПЯ 6.4 

Название модуля: Полиязычный 

модуль 

Название дисциплины: 
Международное миграционное 

право 

Пререквизиты: Уголовное право 

Республики Казахстан (особенная 

часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Сode of module: MM 6.4 

Name of module: Multilingual 

module 

Name of discipline: International 

migration Law   

Prerequisites: Criminal law of 

the Republic of Kazakhstan 

(special part) 

Postrequisites: Writing and 

defense of the thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: to acquaint the student 

with the basic concepts of 



таныстыру, көші-қон саласындағы 

халықаралық шарттар мен 

конвенцияларды қарастыру 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл курс 

Халықаралық көші-қонға және 

көшіп-қонушылардың адам 

құқықтарын қорғауға қатысты 

мемлекеттердің құқықтары мен 

міндеттері ажыратылатын 

"Халықаралық көші-қон құқығы" 

деп атауға болатын құқықтық 

нормалар жиынтығын 

делегаттардың білімін кеңейтуге 

және түсінуіне арналған. 

Оқыту нәтижелері: мемлекеттер 

арасындағы көші-қон процестеріне, 

көші-қонның себептері мен 

салдарларына байланысты жалпы 

тұрақсыздыққа ие 

Қалыптасатын құзыреттер:  

көші-қон процестеріне қатысты 

халықаралық шарттарды біледі,  

көші-қон процестерін дербес талдау 

дағдыларын меңгерген, сондай-ақ 

мигранттарға қатысты халықаралық 

ұйымдардың іс-әрекетін талдай 

алады 

Цель: ознакомить студента с 

основными понятиями 

миграционного права, рассмотреть 

международные договоры и 

конвенции в области миграции 

Краткое описание: Этот курс 

предназначен для расширения 

знаний и понимания делегатами 

совокупности правовых норм, 

которые можно назвать 

«международным миграционным 

правом», в котором 

разграничиваются права и 

обязанности государств в 

отношении международной 

миграции и защиты прав человека 

мигранты. 

Результаты обучения: обладает 

общим представление по поводу 

миграционных процессов между 

государствами, причины и 

последствия миграции 

Формируемые компетенции: 

знает международные договоры 

касательно миграционных 

процессов,  

владеет навыками 
самостоятельного анализа 

миграционных процессов, также 

умеет анализировать действия 

международных организации в 

отношении мигрантов   

migration law, to consider 

international treaties and 

conventions in the field of 

migration 

Brief description: This course is 

designed to enhance the 

knowledge and understanding of 

delegates of a body of law that 

can be called "international 

migration law", which delineates 

the rights and obligations of States 

with regard to international 

migration and the protection of 

the human rights of migrants. 

Learning outcomes: has a 

General idea about the migration 

processes of honey States, the 

causes and consequences of 

migration 

Formed competencies: 

knows international treaties on 

migration processes,  

has the skills of self-analysis of 

migration processes, and is able to 

analyze the actions of 

international organizations in 

relation to migrants 

Модуль коды: КМ 6.4 

Модуль атауы: Көптілді модуль 

Пән атауы: Халықаралық жария 

құқығы 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының Азаматтық 

құқығы (Ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: студентті халықаралық 

жария құқық субъектілерімен 

таныстыру, халықаралық 

конвенцияларды және 

мемлекетаралық құқықтық 

қатынастардың ерекшеліктерін 

қарастыру 

Қысқаша сипаттамасы: 

Халықаралық жария құқық жүйесін 

Код модуля: ПЯ 6.4 

Название модуля: Полиязычный 

модуль 

Название дисциплины: 
Международное публичное право 

Пререквизиты: Гражданское 

право Республики Казахстан 

(особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: ознакомить студента с 

субъектами международного 

публичного права, рассмотреть 

международные конвенции и 

особенности межгосударственных 

правоотношений 

Краткое описание: Исследует 

систему международного 

Сode of module: MM 6.4 

Name of module: Multilingual 

module 

Name of discipline: International 

public law 

Prerequisites: Civil law of the 

Republic of Kazakhstan (special 

part) 

Postrequisites: Writing and 

defense of the thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: to acquaint the student 

with the subjects of public 

international law, to consider 

international conventions and 

features of international legal 

relations 

Brief description: Examines the 

system of public international law. 

The basic concepts, objects, 



зерттейді. Халықаралық құқықтың 

негізгі ұғымдары, объектілері, 

көздері зерттелді. Сонымен қатар, 

халықаралық құқықтың кейбір 

салалары мен институттары 

қарастырылады. Ол студенттердің 

халықаралық қатынастарды 

реттейтін халықаралық құқық 

нормаларының мәнін түсіндіруге, 

студенттердің Халықаралық құқық 

нормаларын қолдану дағдыларын 

меңгеруіне бағытталған. 

Оқыту нәтижелері: халықаралық 

жария құқық субъектілерін, 

халықаралық конвенцияларды және 

мемлекетаралық құқықтық 

қатынастардың ерекшеліктерін 

біледі 

Қалыптасатын құзыреттер:  

мемлекетаралық қатынастарға 

қатысты халықаралық шарттарды 

біледі,  

халықаралық үдерістерді дербес 

талдау дағдыларын меңгерген, 

сондай-ақ халықаралық 

ұйымдардың іс-әрекетін талдай 

алады 

публичного права. Изучены 

основные понятия, объекты, 

источники международного права. 

Также рассматриваются 

некоторые области и институты 

международного права. Он 

направлен на разъяснение 

студентами значения норм 

международного права, 

регулирующих международные 

отношения, на приобретение 

студентами навыков применения 

норм международного права. 

Результаты обучения: знает 

субъектов международного 

публичного права, 

международные конвенции и 

особенности межгосударственных 

правоотношений 

Формируемые компетенции: 

знает международные договоры 

касательно межгосударственных 

отношений,  

владеет навыками 
самостоятельного анализа 

международных процессов, также 

умеет анализировать действия 

международных организации   

sources of international law are 

studied. Some areas and 

institutions of international law 

are also considered. It aims to 

explain to students the importance 

of international law governing 

international relations, to acquire 

students ' skills in the application 

of international law. 

Learning outcomes: knows 

subjects of public international 

law, international conventions and 

peculiarities of inter-state legal 

relations 

Formed competencies: 

knows international treaties 

concerning inter-state relations,  

he has the skills of self-analysis of 

international processes, and is 

able to analyze the actions of 

international organizations 

Модуль коды: КМ 6.4 

Модуль атауы: Көптілді модуль 

Пән атауы: Халықаралық жеке 

құқығы 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының азаматтық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Курстың мақсаты 

халықаралық-құқықтық 

қатынастарды реттеу мәселелерімен 

танысу. Сонымен бірге, сұранысты 

шешуде және шетелдік заңды 

пайдалануда, халықаралық жеке 

құқықтық қатынастар саласында 

жаңа әділеттілік сезімін 

қалыптастыруда және нарықтық 

экономикада және әлемдік 

экономикада оларды реттеу 

мүмкіндігінде қолданылатын 

Код модуля: ПЯ 6.4 

Название модуля: Полиязычный 

модуль 

Название дисциплины: 
Международное частное право 

Пререквизиты: Гражданское 

право Республики Казахстан 

(особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель: Целью данного курса 

является ознакомление с 

проблемами регулирования 

международных правоотношений. 

При этом необходимо уделить 

особое внимание толкованию 

новых для казахстанского 

законодательства положений, 

применяемых при разрешении 

спросов и использовании 

Сode of module: MM 6.4 

Name of module: Multilingual 

module 

Name of discipline: International 

private law 

Prerequisites: Civil Law of the 

Republic of Kazakhstan (special 

part) 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

Purpose: The purpose of this 

course is to familiarize with the 

problems of regulating 

international legal relations. At 

the same time, it is necessary to 

pay special attention to the 

interpretation of the new for 

Kazakhstan legislation provisions 

applied in resolving demand and 

using foreign legal norms, 

forming a new legal awareness in 

the field of international private 



қазақстандық заңнаманың жаңа 

ережелерін түсіндіруге ерекше 

назар аудару қажет. 

Қысқаша сипаттамасы: 

«Халықаралық жеке құқығы» пәні 

«Құқықтану» мамандығының 

студенттеріне арналған. Студенттер 

курстың мазмұнын, бұл пәннің заң 

саласындағы маңыздылығы мен 

қажеттілігін қарастырады, сондай-

ақ курстың саясатын, оқу үрдісінде 

алатын дағдыларды және ғылыми 

қабілетімен таныстырады. 

Оқыту нәтижелері: Академиялық 

деңгейде ағылшын тілінде жазбаша 

және ауызша сөйлеу дағдыларын 

меңгерген, ұлттық және 

халықаралық аспектілердегі заңды 

терминологияны, сонымен қатар 

аударма техникасын біледі. 

Қалыптасатын құзыреттер: Ол 

қазақстандық жеке меншік 

құқығындағы халықаралық жеке 

құқықты, қоғамдық қатынастарды 

реттеудің халықаралық-құқықтық 

әдісін, халықаралық сипаттағы 

құқықтық қатынастар 

тұжырымдамасын және жеке 

халықаралық құқықтың 

субъектілері мен объектілерін және 

оларды қорғауды қазақ, орыс және 

ағылшын тілдерінде біледі. 

Жанжалдың иерархиясы мен ішкі 

және халықаралық құқықтың 

материалдық нормаларын қазақ, 

орыс және ағылшын тілдерінде құра 

білу. Ол шетелдік элементтің 

қатысуымен дауларды шешу 

алгоритмін жасау және 

қақтығыстардың қажетті түрлерін 

қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде таңдау дағдыларына ие. 

 

иностранных норм права, 

формировании нового 

правосознания в области 

международных частных 

правоотношений, возможности их 

регулирования в условиях 

рыночной экономики и мирового 

хозяйства.  

Краткое описание: 
«Международное частное право» 

предназначен для студентов 

специальности «Юриспруденция». 

Он знакомит студентов с 

содержанием курса, его 

актуальностью и необходимостью, 

политикой курса, с теми навыками 

и умениями, которые студенты 

приобретут в процессе обучения. 

Учебно-методический комплекс 

является основным руководством 

при изучении дисциплины. 

Результаты обучения: обладает 

навыками письменной и устной 

речи английского языка на 

академическом уровне, знает 

юридическую терминологию в 

национальном и международном 

аспекте, а также владеет техникой 

перевода. 

Формируемые компетенции: 

Знает международное частное 

право в системе казахстанского 

права, международно-правовой 

метод регулирования 

общественных отношений, 

понятие правоотношений, 

носящих международный характер 

и субъекты и объекты 

международного частного права и 

их защиту на казахском, русском и 

английском языках. Умеет 

установить иерархию 

коллизионных и материальных 

норм внутреннего и 

международного права на 

казахском, русском и английском 

языках. Владеет навыками 

разработать алгоритм разрешения 

спора с участием иностранного 

элемента и выбрать необходимые 

коллизионные привязки на 

казахском, русском и английском 

legal relations, the possibility of 

their regulation in a market 

economy and world economy. 

Brief description: "International 

Private Law" is intended for 

students of the specialty 

"Jurisprudence". He acquaints 

students with the content of the 

course, its relevance and 

necessity, the policy of the course, 

with the skills and abilities that 

students will acquire in the 

learning process. 

Learning outcomes: He has 

written and spoken English 

language skills at the academic 

level, knows legal terminology in 

the national and international 

aspects, and also knows the 

translation technique. 

Formed competencies: He 

knows international private law in 

the system of Kazakhstan law, the 

international legal method of 

regulating public relations, the 

concept of legal relations of an 

international nature and the 

subjects and objects of 

international private law and their 

protection in Kazakh, Russian and 

English. Able to establish a 

hierarchy of conflict and material 

norms of domestic and 

international law in Kazakh, 

Russian and English. He has the 

skills to develop a dispute 

resolution algorithm with the 

participation of a foreign element 

and select the necessary conflict 

bindings in Kazakh, Russian and 

English. 



языках. 

Модуль коды: КМ 6.4 

Модуль атауы: Көптілді модуль 

Пән атауы: Еуропалық Одақ 

құқығы 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының Азаматтық 

құқығы (Ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Еуропалық Одақ 

құқығының негізгі принциптерімен, 

ұғымдарымен таныстыру, 

салыстырмалы талдау жүргізу 

Қысқаша сипаттамасы: 

Еуропалық Одақ құқығы курсы – 

ғылыми білімнің кешенді саласы. 

Еуропалық Одақ құқығын 

зерттеудегі жалпы теориялық, 

тарихи және салалық заң 

ғылымдарының рөлі. Еуропалық 

Одақтың Қазақстандағы және 

шетелдегі негізгі ғылыми 

мектептері. 

Оқыту нәтижелері: Еуропалық 

одаққа қатысты қағидаттарды, 

ұғымдарды біледі, салыстыру 

құқығын талдайды 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Еуропалық одаққа қатысты 

халықаралық шарттарды біледі,  

халықаралық үдерістерді дербес 

талдау дағдыларын меңгерген, 

сондай-ақ халықаралық 

ұйымдардың іс-әрекетін талдай 

алады 

Код модуля: ПЯ 6.4 

Название модуля: Полиязычный 

модуль 

Название дисциплины: Право 

Европейского Союза 

Пререквизиты: Гражданское 

право Республики Казахстан 

(особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: ознакомить с основными 

принципами, понятиями права 

Европейского союза, провести 

сравнительный анализ 

Краткое описание: Курс Право 

Европейского Союза – 

комплексная область научных 

знаний. Роль общетеоретических, 

исторических и отраслевых 

юридических наук в изучении 

права Европейского Союза. 

Основные научные школы права 

Европейского Союза в Казахстане 

и за рубежом. 

Результаты обучения: Знает 

принципы, понятия  касательно 

Европейского союза, анализирует 

право в сравнении 

Формируемые компетенции 

знает международные договоры 

касательно Европейского союза,  

владеет навыками 
самостоятельного анализа 

международных процессов, также 

умеет анализировать действия 

международных организации   

Сode of module: MM 6.4 

Name of module: Multilingual 

module 

Name of discipline: European 

Union Law 

Prerequisites: Civil law of the 

Republic of Kazakhstan (special 

part) 

Postrequisites: Writing and 

defense of the thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: to acquaint with the 

basic principles, concepts of the 

law of the European Union, to 

conduct a comparative analysis 

Brief description: Course Law of 

the European Union – a 

comprehensive area of scientific 

knowledge. The role of General 

theoretical, historical and branch 

legal Sciences in the study of 

European Union law. Basic 

scientific schools of law of the 

European Union in Kazakhstan 

and abroad. 

Learning outcomes: Knows the 

principles, concepts concerning 

the European Union, analyzes the 

right in comparison 

Formed competencies: 

knows international treaties 

concerning the European Union,  

he has the skills of self-analysis of 

international processes, and is 

able to analyze the actions of 

international organizations 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7.1 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының азаматтық іс-

жүргізу құқығы 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының Азаматтық 

құқығы (Ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Азаматтық іс 

жүргізуде дәлелдеу және 

дәлелдемелер, азаматтық процесте 

Код модуля: ПГАУПЗ 7.1 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства 

Название дисциплины: 
Гражданское процессуальное 

право Республики Казахстан 

Пререквизиты: Гражданское 

право Республики Казахстан 

(особенная часть) 

Постреквизиты: Доказательство 

и доказывание в гражданском 

Сode of module: ACCAPL 7.1 

Name of module: Application of 

civil, criminal and administrative 

procedural law 

Name of discipline: Civil 

Procedure Law of the Republic of 

Kazakhstan  

Prerequisites: ҚР Азаматтық 

құқығы (ерекше бөлімі) 

Postrequisites: Proof and proof 

in a civil proceeding, Enforcement 

proceedings in a civil proceeding, 

Types of civil court of 



атқару іс жүргізуі, азаматтық іс 

жүргізу түрлері, Азаматтық іс 

жүргізу құжаттарын құрастыруға 

жаттықтыру, Ерекше іс жүргізу, 

Инвестициялық дауларды реттеу 

бойынша жаттықтыру, Азаматтық 

процессте сот актілерін қай қарау 

өндірісі, Еңбек дауларын, Еңбек 

дауларын қарау өндірісі  

Мақсаты: студенттердің азаматтық 

іс жүргізу құқығы туралы 

білімдерін қалыптастыру, осы 

курсты оқудың тиімділігін арттыру. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Азаматтық іс жүргізу құқығы — 

азаматтық істерді сотта қараудың 

және шешудің тәртібін, сондай-ақ 

соттардың және басқа да кейбір 

органдардыңқаулыларын орындау 

тәртібін реттейтін құқық саласы. 

Оның нормалары соттың және 

процестің барлық қатысушысының 

қызметін реттейді; сондай-ақ, 

олардың құқылары мен міндеттерін 

анықтай отырып, сот мәжілісін 

жүргізудің тәртібін белгілейді. 

Оқыту нәтижелері: жеке және 

заңды тұлғалардың азаматтық сот 

ісін жүргізудегі құқықтары мен 

бостандықтарын қорғауды 

дамытуға арналған дәлелдерін 

бағалайды және бекітеді, азаматтық 

іс жүргізуде клиенттің заңды 

мүдделерін қорғайды, азаматтық 

істерді қарау мен шешуге төрағалық 

етеді, процессуалдық нормалардың 

міндетті нысанда және 

шешімдердің түсінік беруді жүзеге 

асырады, дәлелдемелердің 

қабылдануына және қаралып 

жатқан азаматтық істің жағдайы 

туралы шешім қабылдайды. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Азаматтық сот ісін жүргізу жүйесін 

біледі. Азаматтық процестің 

нормаларын бағдарлай білу. 

Азаматтық іс жүргізу құқығының 

нормаларын талдай біледі 

 

процессе, Исполнительное 

производство в гражданском 

процессе, Виды гражданского суда 

производства, Практикум по 

составлению гражданско-

правовых документов, Особое 

исковое производство, Практикум 

по рассмотрению инвестиционных 

споров, Производство по 

пересмотру судебных актов в 

гражданском процессе, 

Производство по рассмотрению 

трудовых споров.          

Цель:  формирование у студентов 

знаний по гражданскому 

процессуальному праву, 

повышение эффективности 

изучения данного курса. 

Краткое описание: Гражданское 

процессуальное право — отрасль 

права, включающая совокупность 

правовых норм, регулирующих 

общественные отношения, 

возникающие между судом и 

иными участниками судебного 

производства в ходе 

осуществления правосудия по 

гражданским делам, а также 

исполнения судебных 

постановлений, которое является 

одним из этапов 

судопроизводства. 

Результаты обучения: оценивает 

и приобщает доказательства для 

разработки защиты прав и свобод 

физических и юридических лиц в 

гражданском процессе, 

осуществляет защиту законных 

интересов клиента в гражданском 

судопроизводстве, 

председательствует при 

рассмотрении и разрешении 

гражданских дел, осуществляет 

толкование решения и 

принудительное осуществление 

процессуальных норм, выносит 

решения касательно допустимости 

доказательств и разрешения 

рассматриваемого гражданского 

дела. 

Формируемые компетенции: 

Знает систему ведения 

proceedings, Workshop on 

drafting civil legal documents, 

Special action proceedings, 

Workshop on reviewing 

investment disputes, Proceedings 

on the review of judicial acts in 

civil proceedings, Proceedings on 

the consideration of labor 

disputes. 

Purpose: the formation of 

students' knowledge of civil 

procedural law, improving the 

effectiveness of studying this 

course. 

Brief description: Civil 

procedural law is a branch of law 

that includes a set of legal norms 

regulating social relations arising 

between the court and other 

participants in court proceedings 

in the administration of justice in 

civil cases, as well as the 

execution of court decisions, 

which is one of the stages of legal 

proceedings. 

Learning outcomes: evaluates 

and attaches evidence for the 

development of the protection of 

the rights and freedoms of 

individuals and legal entities in 

civil proceedings, protects the 

legitimate interests of the client in 

civil proceedings, presides over 

the consideration and resolution 

of civil cases, interprets decisions 

and enforces procedural rules, 

makes decisions regarding the 

admissibility of evidence and 

resolution pending civil case. 

Formed competencies: He 

knows the system of conducting 

civil proceedings. Able to 

navigate the norms of the civil 

process. He has skills in analyzing 

legal norms of civil procedure 



гражданского 

судопроизводства. Умеет 

ориентироваться в нормах 

гражданского процесса. Владеет 

навыками анализа правовых норм 

гражданского процесса 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7.2 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық іс-

жүргізу құқығы 

Пререквизиттер: ҚР Қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: 

Криминалистика; ТК 3.1- Сот 

дәледемелер теориясы; Сот 

медицинасы және психиатрия 

негіздері; ТК 3.2 - Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

атқару құқығы; Тергеу және сот іс 

әрекеттерінің тактикасы бойынша іс 

жүргізуге жаттықтыру; ТК 3.3 - 

Қылмыстардың жекелеген түрлерін 

тергеу әдістемесі; Жедел-iздестiру 

қызметiнiң теориясы; ТК 3.4 – 

Қылмыстық істер бойынша ерекше 

іс жүргізу; Қылмыстық істерді 

қарастыру кезінде прокурордың 

кәсіби дағдылары; ТК 3,5 - Істер 

бойынша алқабилердің қатысуымен 

іс жүргізу; Қазақстан 

Республикасындағы тергеушiнiң 

процессуалдық мәртебесі. 

Мақсаты: Қылмыстық іс жүргізу 

және қылмыстық іс жүргізу 

заңнамасының негізгі теориялық 

ережелерінің мәнін түсіну. Қажетті 

кәсіби білімдер мен дағдыларды 

игеру, сондай-ақ қылмыспен 

күресте студенттердің ғылыми 

көзқарасын қалыптастыру, 

қоғамдағы адам құқықтары мен 

бостандықтарының басымдықтары 

туралы сенімділік қалыптастыру, 

заңға және кәсіби этикаға қатаң 

ұстануға деген қажеттілік. 

Қысқаша сипаттамасы: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық-

процессуалдық заңының барысы 

қылмыстарды тез және толық ашу 

Код модуля: ПГАУПЗ 7.2 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства 

Название дисциплины: 
Уголовно-процессуальное право 

Республики Казахстан 

Пререквизиты: Уголовное прав 

РК (особенная часть) 

Постреквизиты: 

Криминалистика; КВ 3.1- Теория 

судебных доказательств; Основы 

судебной медицины и психиатрии; 

КВ 3.2 - Уголовно-исполнительное 

право Республики Казахстан; 

Практикум по тактике 

производства следственных и 

судебных действии; КВ 3.3 - 

Методы расследования отдельных 

видов преступлений; Теория 

оперативно-розыскной 

деятельности; КВ 3.4 - Особые 

производства по уголовным 

делам; Профессиональные навыки 

прокурора при рассмотрении 

уголовных дел; КВ 3.5 - 

Производство по делам с участием 

присяжных заседателей; 

Процессуальное положение 

следователя в Республике 

Казахастан. 

Цель: 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 

убеждение о приоритете в 

обществе прав и свобод человека, 

Сode of module: ACCAPL 7.2 

Name of module: Application of 

civil, criminal and administrative 

procedural law 

Name of discipline: Criminal 

Procedure Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Prerequisites: Criminal law of 

the RK (special part) 

Postrequisites: Criminalistics; 

СС 3.1- Theory of forensic 

evidence; Basics of forensic 

medicine and psychiatry; СС 3.2 - 

Criminal Executive Law of the 

Republic of Kazakhstan; 

Workshop on the tactics of 

investigative and judicial actions; 

СС 3.3 - Methods of investigation 

of certain types of crimes; Theory 

of operational investigative 

activities; СС 3.4 - Special 

criminal proceedings; 

Professional skills of the 

prosecutor in criminal cases; СС 

3.5 - Proceedings by jury; 

Procedural position of the 

investigator in the Republic of 

Kazakhstan 

Purpose: Understanding the 

essence of the basic theoretical 

provisions of criminal procedural 

science and criminal procedure 

legislation. Mastering the 

necessary professional knowledge 

and skills, as well as the formation 

of students' scientific outlook on 

the fight against crime, 

developing their conviction about 

the priority of human rights and 

freedoms in society, the need for 

strict adherence to the law and 

professional ethics. 

Brief description: The course of 

criminal procedure law of the 

Republic of Kazakhstan studies 

the ways of prompt and full 



жолдарын, оларды жасаған 

адамдардың қылмыстық 

жауапкершілікке тартылуын және 

әділ сот талқылауын және 

қылмыстық құқықты дұрыс 

қолдануды зерттейді. Сонымен 

қатар, курста теория мен тәжірибе 

қатынасы сияқты тұжырымдама 

бар. 

Оқыту нәтижелері: Қылмыстық-іс 

жүргізу құқығының нормаларын 

басқа салалардың нормаларынан 

ажыратады, қылмыстық іс 

жүргізудің қатысушыларын 

сыныптайды, қылмыстық істерді 

байланыстырады және анықтайды, 

үкім шығарады, елдегі 

қолданыстағы заңнамаға сәйкес 

күшіне енген сот шешімдерін қайта 

қарау туралы сот шешімдерін 

әзірлейді. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Студент қылмыстық іс жүргізу 

жүйесін біледі. 

Қылмыстық процестің 

нормаларында жүруге қабілетті. 

Ол қылмыстық сот ісін жүргізудің 

құқықтық нормаларын талдауға 

қабілетті. 

 

необходимости строгого 

соблюдения требований закона и 

норм профессиональной этики. 

Краткое описание: Курс 

уголовно-процессуального права 

РК – изучает пути быстрого и 

полного раскрытия преступлений, 

изобличение и привлечение к 

уголовной ответственности лиц, их 

совершивших, справедливое 

судебное разбирательство и 

правильное применение 

уголовного закона. Кроме этого,  

курс содержит такое понятие как 

соотношение теорий и практики. 

Результаты обучения: Различает 

нормы уголовно-процессуального 

законодательства от норм других 

отраслей права, классифицирует 

участников уголовного процесса, 

соединяет и выделяет уголовные 

дела, разрабатывает 

постановление приговора, делает 

выводы по производству по 

пересмотру решений суда, 

вступивших в законную силу 

согласно действующему 

законодательству страны. 

Формируемые компетенции: 

Знает систему ведения 

уголовного судопроизводства.  

Умеет ориентироваться в 

нормах уголовного процесса.  

Владеет навыками анализа 

правовых норм уголовного 

процесса. 

disclosure of crimes, exposing and 

bringing to criminal responsibility 

of the persons who committed 

them, a fair trial and the correct 

application of criminal law. In 

addition, the course contains such 

a concept as the ratio of theories 

and practices. 

Learning outcomes: 
Distinguishes the norms of 

criminal procedural law from the 

norms of other branches of law, 

classifies participants in criminal 

proceedings, connects and 

identifies criminal cases, develops 

a sentencing decision, makes 

conclusions on the proceedings 

for revising court decisions that 

have entered into force in 

accordance with the current 

legislation of the country. 

Formed competencies: He 

knows the system of conducting 

criminal proceedings. 

Able to navigate in the norms of 

the criminal process. 

He is skilled in analyzing the legal 

norms of criminal proceedings. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7.3 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Криминалистика 

Пререквизиттер: ҚР қылмыстық 

іс-жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 
Мақсаты: Кримианлистика пәнін 

оқып білу келешек құқық қорғау 

органдарының мамандарына қажет 

екендігін, студенттермен алғашқы 

күннен ұғынуы ең бастапқы 

Код модуля: ПГАУПЗ 7.3 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства 

Название дисциплины: 
Криминалистика 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право РК 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена  
Цель: Выработать у студентов 

систему знаний, умений и навыков 

по использованию 

Сode of module: ACCAPL 7.3 

Name of module: Application of 

civil, criminal and administrative 

procedural law 

Name of discipline: 
Criminalistics 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 
Purpose: Develop students' 

system of knowledge and skills 

for the use of forensic means, 

methods and techniques in the 



талаптардың бірі болып саналады. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Криминалистика курсы соттық 

құралдарды пайдаланудың 

теориялық білімдерін, дағдыларын 

және практикалық дағдыларын, 

қылмыстарды анықтау, шешу және 

алдын алу әдістерін зерттейді. Сот-

сараптамалық білімді меңгерудің 

жоғарғы деңгейі және оларды 

тергеу тәжірибесінде пайдалану 

мүмкіндігі тергеушілердің 

кәсібилігін қамтамасыз етудің 

қажетті шарттары болып табылады. 

Оқыту нәтижелері: 
Криминалистика саласындағы 

мәселелерді талдауға және 

практикалық қызметте алынған 

білімді қолдана білуге. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Қылмыстың іздерін анықтау, бекіту 

және ұстап алудың техникалық 

және соттық әдістерін және 

құралдарын қолдануды біледі; 

Шешілмеген қылмыстық істер 

бойынша іздестіру және дәлелді 

ақпаратты талдау және бағалау; 

Жеке дағдылар: жеке тергеу 

әрекеттерін жасаудың тактикалық 

әдістері, олардың мінез-құлқын 

ұйымдастырады 

 

криминалистических ссредств, 

методов и приемов в раскрытии, 

расследовании и предотвращении 

преступлений. 

Краткое описание: Курс 

криминалистики рассматривает 

теоретические знания, умения и 

практические навыки 

использования 

криминалистических средств, 

приемов и методов выявления, 

раскрытия и предупреждения 

преступлений. Высокий уровень 

овладения криминалистическими 

знаниями и умение их 

использовать в следственной 

практике ― непременные условия 

профессионализма следователей. 

Результаты обучения: Способен 

осуществлять анализ проблем 

криминалистики и применять 

полученные знания в 

практической деятельности. 

Формируемые компетенции: 

Знает как применять технико-

криминалистические методы и 

средства обнаружения, 

фиксации и изъятия следов 

преступлений; Умеет: 

анализировать и оценивать 

розыскную и 

доказательственную 

информацию по нераскрытым 

уголовным делам; Владеет 

навыками: тактических 

приемов производства 

отдельных следственных 

действий, организовывать их 

проведение 

detection, investigation and 

prevention of crimes. 

Brief description: The course of 

criminalistics examines the 

theoretical knowledge, skills and 

practical skills of using forensic 

tools, techniques and methods for 

detecting, solving and preventing 

crimes. The high level of mastery 

of forensic knowledge and the 

ability to use them in investigative 

practice are indispensable 

conditions for the professionalism 

of investigators. 

Learning outcomes: Able to 

analyze forensic problems and 

apply acquired knowledge in 

practical activities. 

Formed competencies: Knows 

how to apply technical and 

forensic methods and means of 

detecting, fixing and seizing 

traces of crimes; Able to: analyze 

and evaluate search and 

evidentiary information on 

unsolved criminal cases; Owns 

skills: tactical methods of 

production of individual 

investigative actions, organize 

their conduct 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7.4 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Сот дәлелдемелер 

теориясы 

Пререквизиттер: ҚР қылмыстық 

іс-жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 
Мақсаты: Нормативтік құқықтық 

Код модуля: ПГАУПЗ 7.4 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства 

Название дисциплины: Теория 

судебных доказательств 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право РК 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена  

Сode of module: ACCAPL 7.4 

Name of module: Application of 

civil, criminal and administrative 

procedural law 

Name of discipline: Theory of 

forensic evidence 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 
Purpose: To teach how to apply 



актілерді қалай қолдануға үйрету, 

кәсіби және іс жүргізу құқығы 

нормаларын кәсіптік қызметте 

жүзеге асыру. 

Қысқаша сипаттамасы: Қазақстан 

Республикасының іс жүргізу 

заңнамасына сәйкес сот 

сараптамасының теориялық негізін 

және процедуралық дәлелдемелер 

жүйесін сипаттайды. Іс жүзінде 

сатып алынған дағдыларды 

пайдаланады. Ол сот талқылауы 

үшін дәлелдемелерді жинау, 

дайындау және бекіту дағдыларына 

ие. 

Оқыту нәтижелері: Нормативтiк 

құқықтық актiлердi қолдануға, 

кәсiби қызметтегi iс жүргiзу 

құқықтарының нормаларын iске 

асыруға құқығы бар. 

Қалыптасатын құзыреттер: Сот 

дәлелдемелердің теориялық 

негіздерін біледі. Іс жүзінде сатып 

алынған дағдыларды қолдануға 

қабілетті, сот процесі үшін 

дәлелдемелерді жинау, дайындау 

және бекіту дағдыларына ие. 

 

Цель: научить применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности. 

Краткое описание: Описывает 

теоретические предпосылки 

судебных доказательств и саму 

систему процессуального 

доказывания согласно 

процессуальному 

законодательству Республики 

Казахстан. Использует 

полученные навыки на практике. 

Обладает навыками собирания, 

подготовки и утверждения 

докозательств для судебного 

процесса 

Результаты обучения: Способен 

применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности. 

Формируемые компетенции: 

Знает теоретические предпосылки 

судебных доказательств. Умеет 

использовать полученные навыки 

на практике.Владеет навыками 

собирания, подготовки и 

утверждения докозательств для 

судебного процесса. 

regulatory legal acts, implement 

the norms of substantive and 

procedural law in professional 

activities. 

Brief description: Describes the 

theoretical background of forensic 

evidence and the very system of 

procedural evidence according to 

the procedural legislation of the 

Republic of Kazakhstan. Uses the 

skills acquired in practice. She has 

the skills to collect, prepare and 

approve evidence for a trial. 

Learning outcomes: Able to 

apply regulatory legal acts, 

implement the norms of 

substantive and procedural law in 

professional activities. 

Formed competencies: Knows 

the theoretical background of 

forensic evidence. Able to use the 

skills acquired in practice. Owns 

the skills of collecting, preparing 

and approving evidence for the 

judicial process. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7.4 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Сот медицинасы және 

психиатрия негіздері 

Пререквизиттер: ҚР қылмыстық 

іс-жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: Студентке сот-

медициналық және психиатриялық 

сараптама жүргізуге үйрету. 

Қысқаша сипаттамасы: Сот-

медициналық және сот-

психиатриялық сараптамасын 

тағайындау және жүргізу 

Код модуля: ПГАУПЗ 7.4 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства 

Название дисциплины: Основы 

судебной медицины и психиатрии 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право РК 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена  
Цель: Научить студента 

проводить судебно-медицинскую 

и психиатрическую экспертизу. 

Краткое описание: 
Рассматривает методику 

назначения и проведения судебно-

Сode of module: ACCAPL 7.4 

Name of module: Application of 

civil, criminal and administrative 

procedural law 

Name of discipline: Basics of 

forensic medicine and psychiatry 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: To teach a student to 

conduct a forensic and psychiatric 

examination. 

Brief description: Examines the 

methodology for the appointment 

and conduct of forensic and 

forensic psychiatric examinations. 



әдістемесін қарастырады. Жоғарыда 

көрсетілген кәсіби құзыреттілікті 

осы салада тиімді жүзеге асыру 

мүмкіндігін сипаттайды. Заңнамада 

қолданылатын негізгі ұғымдар мен 

терминологияны білуге дағдыларын 

үйретеді. 

Оқыту нәтижелері: Қылмыстарды 

және басқа да құқық 

бұзушылықтарды анықтауға, алдын 

алуға, ашуға және тергеуге 

қабілетті. 

Қалыптасатын құзыреттер: Сот-

медициналық сараптаманы 

тағайындау және жүргізу әдістерін 

біледі. Жоғарыда аталған саладағы 

кәсіби құзыреттілікті тиімді жүзеге 

асыруға қабілетті. Өзінің 

дағдылары: терминология және 

заңнамада қолданылатын негізгі 

ұғымдар. 

 

медицинских и судебно-

психиатрических экспертиз. 

Описывает умения эффективно 

осуществлять вышеуказанную 

профессиональную компетенцию 

в данной сфере. Обучает навыкам 

владения терминологией и 

основными понятиями, 

используемыми в 

законодательстве. 

Результаты обучения: Способен 

выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные 

правонарушения. 

Формируемые компетенции: 

Знает методику назначения и 

проведения судебно-медицинских 

и судебно-психиатрических 

экспертиз. Умеет эффективно 

осуществлять вышеуказанную 

профессиональную компетенцию 

в данной сфере. Владеет 

навыками: терминологией и 

основными понятиями, 

используемыми в 

законодательстве. 

Describes the ability to effectively 

implement the above professional 

competence in this field. Teaches 

skills in terminology and basic 

concepts used in legislation.  

Learning outcomes: Able to 

detect, prevent, uncover and 

investigate crimes and other 

offenses. 

Formed competencies: He 

knows the method of prescribing 

and conducting forensic and 

forensic examinations. Able to 

effectively implement the above 

professional competence in this 

field. Owns skills: terminology 

and basic concepts used in 

legislation. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7.4 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Азаматтық іс-жүргізуде 

дәлелдеу және дәлелдемелер 
Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының Азаматтық іс 

жүргізу құқығы  
Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: Студентке дәлелдеу 

кезінде азаматтық сот ісін жүргізу 

барысында дәлелдемелерді тануға, 

бағалауға және дәлелдеуге үйрету. 
Қысқаша сипаттамасы: Бұл курс 

заңда көзделген фактілер туралы 

соттар тараптардың шағымдарын 

және қарсылықтарын негіздейтін 

мән-жайлардың бар немесе 

жоқтығын анықтайтын фактілер 

туралы, сондай-ақ істің дұрыс 

қаралуы мен шешілуі үшін маңызды 

болып табылатын басқа да мән-

Код модуля: ПГАУПЗ 7.4 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства 

Название дисциплины: 
Доказательство и доказывание в 

гражданском процессе 
Пререквизиты: Гражданское 

процессуальное право Республики 

Казахстан   
Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 
Цель: Научить студента 

распознавать, оценивать и 

предоставлять доказательства в 

гражданском судопроизводстве во 

время доказывания. 
Краткое описание: Данный курс 

рассматривает и объясняет что 

доказательствами по делу 

являются полученные в 

предусмотренном законом 

порядке сведения о фактах, на 

Сode of module: ACCAPL 7.4 

Name of module: Application of 

civil, criminal and administrative 

procedural law 

Name of discipline: Proof and 

evidence in civil proceedings 
Prerequisites: Civil Procedure 

Law of the Republic of 

Kazakhstan 
Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: Teach the student to 

recognize, evaluate and provide 

evidence in civil proceedings 

during evidence. 
Brief description: This course 

examines and explains that the 

evidence in the case is 

information obtained in the 

manner prescribed by law about 

the facts on the basis of which the 

court determines the presence or 

absence of circumstances 

substantiating the claims and 

objections of the parties, as well 



жайлар туралы мәліметтерді 

қарастырады және түсіндіреді. 

Оқыту нәтижелері: Азаматтық сот 

ісін жүргізу кезінде жеке және 

заңды тұлғалардың құқықтары мен 

бостандықтарын қорғауды 

дамытуға арналған дәлелдерді 

бағалауды жүзеге асырады және 

клиенттің азаматтық іс жүргізудегі 

заңды мүдделерін қорғайды. 
Қалыптасатын құзыреттер: Жеке 

және заңды тұлғалардың азаматтық 

сот ісін жүргізудегі құқықтары мен 

бостандықтарын қорғауды 

дамытуға арналған дәлелдерді 

қалай бағалауға болатындығын 

біледі; Азаматтық сот ісін жүргізу 

кезінде жеке және заңды 

тұлғалардың құқықтары мен 

бостандықтарын қорғауды 

дамытуға арналған дәлелдемелерді 

бекітуге; Азаматтық сот ісін 

жүргізуде клиенттің заңды 

мүдделерін қорғау дағдыларына ие. 

 

основе которых суд устанавливает 

наличие или отсутствие 

обстоятельств, обосновывающих 

требования и возражения сторон, а 

также иных обстоятельств, 

имеющих значение для 

правильного рассмотрения и 

разрешения дела. 
Результаты обучения: оценивает 

и приобщает доказательства для 

разработки защиты прав и свобод 

физических и юридических лиц в 

гражданском процессе, 

осуществляет защиту законных 

интересов клиента в гражданском 

судопроизводстве. 

Формируемые компетенции: 

Знает как оценивать доказательства  

для разработки защиты прав и 

свобод физических и юридических 

лиц в гражданском процессе; 

Умеет приобщать доказательства 

для разработки защиты прав и 

свобод физических и юридических 

лиц в гражданском процессе; 

Владеет навыками 
осуществления защиты законных 

интересов клиента в гражданском 

судопроизводстве. 

as other circumstances that are 

important for the correct 

consideration and resolution of 

the case. 

Learning outcomes: Evaluates 

and attaches evidence for the 

development of the protection of 

the rights and freedoms of 

individuals and legal entities in 

civil proceedings, protects the 

legitimate interests of the client in 

civil proceedings. 
Formed competencies: Knows 

how to evaluate evidence for the 

development of the protection of 

the rights and freedoms of 

individuals and legal entities in 

civil proceedings; Able to attach 

evidence for the development of 

protection of the rights and 

freedoms of individuals and legal 

entities in civil proceedings; 

Owns the skills to protect the 

legitimate interests of the client in 

civil proceedings. 

 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7.4 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Әкімшілік іс-жүргізуде 

дәлелдеу және дәлелдемелер 
Пререквизиттер: ҚР Әкімшілік 

құқығы 
Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 
Мақсаты: студенттерді дәлелдеу 

әдістері мен әдістерімен таныстыру 
Қысқаша сипаттамасы Бұл пән 

заңда көзделген фактілер туралы 

сотта тараптардың шағымдарын 

және қарсылықтарын негіздейтін 

мән-жайлардың бар немесе 

жоқтығын анықтайтын фактілер 

туралы, сондай-ақ істің дұрыс 

қаралуы мен шешілуі үшін маңызды 

болып табылатын басқа да мән-

Код модуля: ПГАУПЗ 7.4 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства 

Название дисциплины: 
Доказательство и доказывание в 

административном процессе 

Пререквизиты: 
Административное право 

Республики Казахстан   

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 
Цель: ознакомить студентов с 

административным процессом, 

методам и способам доказывания  

Краткое описание: 
Административный процесс 

предназначен для того, чтобы 

обеспечить применение 

материальных правовых норм в 

Сode of module: ACCAPL 7.4 

Name of module: Application of 

civil, criminal and administrative 

procedural law 

Name of discipline: Proof and 

evidence in administrative 

proceedings 

Prerequisites: Administrative 

Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 
Purpose: to acquaint students 

with the administrative process, 

methods and methods of proof 

Brief description: The 

administrative process is designed 

to ensure the application of 

substantive law in public 

administration in order to achieve 

the legal results expected by the 

disposition of the rule, that is, the 



жайлар туралы мәліметтерді 

қарастырады және түсіндіреді. 

Оқыту нәтижелері: студенттер 

әкімшілік процесті қылмыстық 

немесе азаматтық процестерден 

ажырата алады, әкімшілік 

процестегі қорғану құралдары мен 

әдістерін біледі 

Қалыптасатын құзыреттер:  
әкімшілік үдерісте дәлелдеудің 

теориялық негіздерін біледі,  

құқықтық құжаттарды дербес 

талдау дағдыларын меңгерген, 

сондай-ақ әкімшілік-құқықтық 

құжаттарды жасай алады 

сфере государственного 

управления в целях достижения 

юридических результатов, 

предполагаемых диспозицией 

нормы, то есть соответствующими 

правилами должного поведения. 

Доказывание в административном 

процессе связано только с 

производством по делам об 

административных 

правонарушениях. Но для органов 

управления доказывание также 

является неотъемлемой частью в 

деле познания истины, так как 

познавательная деятельность 

управленческих органов, 

направленная на установление 

фактических обстоятельств дела, 

также является специальным 

видом познания.  

Результаты обучения: студенты 

могут различать 

административный процесс от 

уголовного или гражданского, 

знают средства и методы защиты в 

административном процессе 

Формируемые компетенции: 
знает теоретические основы 

доказывания в административном 

процессе,  

владеет навыками 
самостоятельного анализа 

правовых документов, также 

умеет составлять 

административно-правовые 

документы 

relevant rules of due conduct. 

Proof in the administrative 

process is related only to the 

proceedings on administrative 

offences. But for the management 

of proof is also an integral part in 

the knowledge of the truth, as the 

cognitive activity of management 

bodies, aimed at establishing the 

actual circumstances of the case, 

is also a special kind of 

knowledge. 
Learning outcomes: students can 

distinguish between the 

administrative process from 

criminal or civil, know the means 

and methods of protection in the 

administrative process 

Formed competencies: 
knows the theoretical basis of 

proof in the administrative 

process,  

he possesses the skills of an 

independent analysis of the legal 

documents also should be able to 

make legal and administrative 

documents 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7.5 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық-

атқару құқығы 

Пререквизиттер: ҚР Қылмыстық 

іс-жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық–

атқару заңдарының мақсаттары 

Код модуля: ПГАУПЗ 7.5 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства 

Название дисциплины: 
Уголовно-исполнительное право 

Республики Казахстан 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право РК 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: Студент будет знать сферу 

исполнения и отбытия уголовных 

Сode of module: ACCAPL 7.5 

Name of module: Application of 

civil, criminal and administrative 

procedural law 

Name of discipline: Criminal-

executive law of the Republic of 

Kazakhstan 

Prerequisites: Criminal 

procedure law of the RK 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: The student will know 

the scope of the execution and 

serving of criminal sentences, as 

well as the history of the 



әлеметтік әділеттілікті қалпына 

келтіру, сотталғандарды түзеу, 

сотталғандардың да, өзге 

адамдардың да жаңа қылмыстар 

жасауының алдын алу болып 

табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Қылмыстық – атқару құқығы 

дәстүрлі Жалпы, Ерекше және 

Арнаулы бөлімдерге бөлінеді. 

Жалпы бөлімде қылмыстық-

атқарудың құқықтық теориясы 

мәселелері үйретіледі: ҚР 

қылмыстық-атқару заңдары; 

сотталғандардың құқықтық 

жағдайы; жазаны орындайтын 

мемлекеттік мекемелері мен 

органдардың жүйесі; жазаны 

орындау құқығының негізін реттеу. 

Ерекше бөлім әр –түрлі қылмыстық 

жазаны атқаруға арналған.  Негізгі 

басты назар бас бостандықтан 

айыруды атқаруға бөлінген. 

Арнаулы бөлімде қылмыстық 

жазаны атқарудың халықаралық 

деңгейін ашып көрсетеді де 

халықаралық актілерге сипаттама 

береді. 

Оқыту нәтижелері: Құқық 

тәртібін, жеке адамның, қоғамның 

және мемлекеттің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету үшін қызметтік 

міндеттерін орындай алады. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Студент қылмыстық-атқарушылық 

қатынастар субъектілерінің 

құқықтық мәртебесін біледі. 

Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық атқару жүйесі 

комитетінің ұғымымен, 

анықтамасымен және 

анықтамасымен жұмыс істей алады. 

Қылмыстық атқару жүйесі 

мекемелері мен мекемелерінде 

қауіпсіздік пен құқық тәртібін 

қамтамасыз ету үшін қажетті 

шараларды қабылдау дағдылары 

бар. 

наказаний, а также истории 

становления уголовно – 

исполнительной системы 

Казахстана, международного 

сотрудничества в 

рассматриваемой сфере и других 

вопросов. 

Краткое описание: Уголовно – 

исполнительное право в первую 

очередь наиболее тесно связано с 

уголовно-процессуальным и 

уголовным правом РК. Студенты 

перед изучением данной отрасли 

права должны повторить раздел 

уголовного права, посвященный 

системе и видам уголовных 

наказаний, поощрительным 

институтам  уголовного  права, а 

также такие институты уголовного 

права, как назначения наказания, 

судимости, освобождение от 

уголовной ответственности и 

наказания и т. д. Изучение 

уголовно – исполнительного  

права связано с вопросами 

соблюдения правил охраны труда, 

техники безопасности и 

производственной санитарии, 

установленных законодательством 

о труде РК, с вопросами 

ответственности, регулируемыми 

административным, гражданским 

правом. 

Результаты обучения: Способен 

к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества 

и государства. 

Формируемые компетенции: 

Знает правовое положение 

субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений. 

Умеет оперировать понятиями, 

определениями и дефинициями 

КУИС РК. Владеет навыками 

принятия необходимых мер по 

обеспечению безопасности и 

правопорядка в учреждениях и 

органах УИС. 

formation of the criminal - 

executive system of Kazakhstan, 

international cooperation in this 

area and other issues. 

Brief description: Criminal - 

executive law is primarily the 

most closely associated with the 

criminal procedure and criminal 

law of the Republic of 

Kazakhstan. Before studying this 

branch of law, students should 

repeat the section of criminal law 

on the system and types of 

criminal penalties, incentive 

institutions of criminal law, as 

well as such institutions of 

criminal law as sentencing, 

criminal convictions, exemption 

from criminal liability and 

punishment, etc. - executive law is 

connected with the observance of 

the rules of labor protection, 

occupational safety and industrial 

hygiene established by the 

legislation on labor of the 

Republic of Kazakhstan, with the 

issues of responsibility and 

governed by administrative, civil 

law. 

Learning outcomes: Able to 

perform official duties to ensure 

law and order, security of the 

individual, society and the state. 

Formed competencies: He 

knows the legal status of subjects 

of criminal executive relations. 

Able to operate with concepts, 

definitions and definitions of the 

Committee of the Criminal 

Executive System of the Republic 

of Kazakhstan. He has the skills to 

take the necessary measures to 

ensure security and law and order 

in the institutions and agencies of 

the Criminal Executive System. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7.5 

Модуль атауы: Азаматтық, 

Код модуля: ПГАУПЗ 7.5 

Название модуля: Применение 

Сode of module: ACCAPL 7.5 

Name of module: Application of 



қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Тергеу және сот іс-

әрекеттерінің тактикасы бойынша 

жаттықтыру 

Пререквизиттер: ҚР Қылмыстық 

іс-жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтиханды 

тапсыру 

Мақсаты: Қылмыстық іс 

жүргізудің ұғымы мен процестің 

негізгі қағидаттарымен танысу; 

Қылмыстық процеске қатысушылар 

шеңберін және олардың қызметін 

анықтау; Қылмыстық істің 

сатыларымен танысу; Мәжбүрлеу 

және бұлтартпау шараларын, 

оларды қолдану негіздері мен 

тәртібімен танысу; Қылмыстық істі 

жүргізудің жалпы шарттарымен 

танысу. 

Қысқаша сипаттамасы: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық-

процессуалдық заңының барысы 

қылмыстарды тез және толық ашу 

жолдарын, оларды жасаған 

адамдардың қылмыстық 

жауапкершілікке тартылуын және 

әділ сот талқылауын және 

қылмыстық құқықты дұрыс 

қолдануды зерттейді. Сонымен 

қатар, курста теория мен тәжірибе 

қатынасы сияқты тұжырымдама 

бар. 

Оқыту нәтижелері: қылмыстық 

(әкімшілік) сот ісін жүргізудегі 

құқықтары мен бостандықтарын 

қорғауды дамытуға арналған 

дәлелдемелерін бағалайды және 

бекітеді, қылмыстық істерді 

байланыстырады және айқындайды, 

үкім қаулысын әзірлейді, 

дәлелдемелердің жарамдылығы 

жайында, айыпталушының және 

жәбірленушінің жауапкершілік 

дәрежесі бойынша және тұлғаның 

кінәлілігі немесе кінәсіздігі 

жайында шешім шығарады, 

қылмыстық (әкімшілік) іс бойынша 

сот отырыстарында және 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства 

Название дисциплины: 
Практикум по тактике 

производства следственных и 

судебных действий 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право РК 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: Знакомство с понятием 

уголовного процесса и основными 

принципами процесса; 

Определить сферу действия 

участников уголовного процесса и 

их деятельность; Ознакомление с 

этапами уголовного дела; 

Ознакомление с принудительными 

и подавляющими мерами, 

основами и процедурами их 

применения; Ознакомление с 

общими условиями уголовного 

процесса. 

Краткое описание: Изучает 

теоретическую основу 

следственной и судебной 

деятельности согласно 

законодательству страны. Умеет 

применять полученные 

теоретические знания на практике 

и осуществлять их в 

правоприменительной 

деятельности. Анализирует и 

систематизирует производства 

следственных и судебных 

действий. 

Результаты обучения: оценивает 

и рассматривает доказательства в 

ходе уголовных 

(административных) дел, 

соединяет и выделяет уголовные 

дела, разрабатывает 

постановление приговора, 

выносит решения о виновности 

или невиновности, а также о 

степени ответственности 

обвиняемого или ответчика, 

касательно допустимости 

доказательств, председательствует 

civil, criminal and administrative 

procedural law 

Name of discipline: Workshop 

on the tactics of investigative and 

judicial actions 

Prerequisites: Criminal 

procedure law of the RK 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: Acquaintance with the 

concept of criminal procedure and 

the basic principles of the process; 

Determine the scope of the 

participants in the criminal 

process and their activities; 

Familiarization with the stages of 

a criminal case; Familiarization 

with coercive and suppressive 

measures, the basics and 

procedures for their application; 

Familiarization with the general 

conditions of the criminal process. 

Brief description: The course of 

criminal procedure law of the 

Republic of Kazakhstan studies 

the ways of prompt and full 

disclosure of crimes, exposing and 

bringing to criminal responsibility 

of the persons who committed 

them, a fair trial and the correct 

application of criminal law. In 

addition, the course contains such 

a concept as the ratio of theories 

and practices. 

Learning outcomes: evaluates 

and considers evidence in 

criminal (administrative) cases, 

combines and singles out criminal 

cases, develops sentencing 

decisions, makes decisions on 

guilt or innocence, as well as on 

the degree of responsibility of the 

accused or defendant regarding 

admissibility of evidence, presides 

during trials and hearings in 

criminal (administrative) 

proceedings, interpret the 

decision, impose coercive 

measures of restraint, pronounce 

the verdict on defendants in 

criminal cases, limits damage in a 



тыңдауларда төрағалық етеді, сот 

шешіміне түсіндірме беруді жүзеге 

асырады, бұлтартпау шараларын 

тағайындайды, қылмыстық істер 

бойынша айыпталушыларға 

айыптау үкімін шығарады, 

қылмыстық процесстегі азаматтық 

талап бойынша залалдың мөлшерін 

анықтайды 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Студент қылмыстық сот ісін 

жүргізу жүйесін біледі. Қылмыстық 

процестің нормаларын бағдарлай 

білу. Оның қылмыстық процестің 

құқықтық нормаларын талдау 

дағдылары бар 

 

во время судебных процессов и 

слушаний в уголовном 

(административном) 

судопроизводстве, осуществляет 

толкование решения, назначает 

принудительные меры пресечения, 

выносит приговор обвиняемым по 

уголовным делам, определяет 

ущерб по гражданскому иску в 

уголовном процессе. 

Формируемые компетенции: 

Знает систему ведения 

уголовного судопроизводства.  

Умеет ориентироваться в 

нормах уголовного процесса.  

Владеет навыками анализа 

правовых норм уголовного 

процесса 

civil action in criminal 

proceedings. 

Formed competencies: He 

knows the system of conducting 

criminal proceedings. Able to 

navigate the norms of the criminal 

process. He has the skills to 

analyze the legal norms of the 

criminal process 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7.5 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Азаматтық іс-жүргізуде 

атқарушылық іс-жүргізу 

Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының азаматтық іс 

жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: «Азаматтық процесс 

барысында атқарушылық іс 

жүргізу» пәнін оқу мақсаты құқық 

қорғау органдарының жүйесін және 

сот органдарының шешімдерін 

және басқа органдардың 

шешімдерін мәжбүрлеп орындау 

тәртібін толық түсіну болып 

табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

пәннің негізгі мақсаты студенттерге 

осы саладағы негізгі институттар 

туралы үйрету, нормативтік 

құжаттармен жұмыс істеу 

дағдыларын дамыту және нақты 

өмір жағдайында қолдану. Бұл 

пәннің міндеттер атқарушы өндіріс 

қағидаларын, атқарушы өндіріс 

субъектілерін, атқарушы өндірістің 

сатыларын, азаматтық құқықтың 

Код модуля: ПГАУПЗ 7.5 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства 

Название дисциплины: 
Исполнительное производство в 

гражданском процессе 

Пререквизиты: Гражданское 

процессуальное право Республики 

Казахстан 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель: Целью изучения 

дисциплины «Исполнительное 

производство в гражданском 

процессе» является формирование 

у студентов комплексного 

представления о системе органов 

принудительного исполнения и 

порядке принудительного 

исполнения судебных 

постановлений и постановлений 

иных органов.  

Краткое описание: Основной 

целью данной дисциплины 

является обучение студентов об 

основных институтах  этой 

отрасли права,  выработка 

навыков работы с нормативными 

Сode of module: ACCAPL 7.5 

Name of module: Application of 

civil, criminal and administrative 

procedural law 

Name of discipline: Enforcement 

proceedings in civil proceedings 

Prerequisites: Civil Procedure 

Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

Purpose: The purpose of studying 

the discipline "Enforcement 

proceedings in a civil process" is 

to form a comprehensive 

understanding of the system of 

compulsory enforcement bodies 

and the procedure for compulsory 

execution of court decisions and 

resolutions of other bodies. 

Brief description: The main 

purpose of this discipline is to 

teach students about the main 

institutions of this branch of law, 

developing skills of working with 

regulations and their application 

in specific life situations. The 

objectives of this discipline are 

the disclosure of the essence of 

the principles of executive 

production, subjects of executive 

production, stages of executive 



атқарушылық құжаттарының 

жекелеген түрлерінің орындалу 

ерекшеліктерінің ашылуы болып 

табылады. 

Оқыту нәтижелері: Қылмыстық 

және азаматтық атқарушылық іс 

жүргізудің құқық қолдану 

практикасында заңдылықты 

қамтамасыз ету үшін қажетті 

шараларды қабылдайды 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Азаматтық процестегі атқарушылық 

іс жүргізуді біледі. Азаматтық хал 

актілерін есепке алу бойынша 

атқарушылық іс жүргізуді жүргізу. 

Атқарушылық іс жүргізу 

барысында құқықтық жағдайды 

талдау және бағалау дағдылары бар. 

 

актами и их применение в 

конкретных жизненных 

ситуациях. Задачами данной 

дисциплины являются раскрытие 

сущности принципов 

исполнительного производства, 

субъектов исполнительного 

производства, стадий 

исполнительного производства, 

особенностей исполнения 

отдельных видов исполнительных 

документов гражданского права. 

Результаты обучения: 

Принимает необходимые меры по 

обеспечению законности в  

правоприменительной практике 

уголовного и гражданского 

исполнительного производства. 

Формируемые компетенции: 

Знает исполнительное 

производство в гражданском 

процессе. Умеет вести 

исполнительное производство 

согласно гражданскому 

делопроизводству. Владеет 

навыками анализа и оценки 

правовой ситуации во время 

исполнительного производства.  

production, features of the 

execution of certain types of 

executive documents of civil law. 

Learning outcomes: Takes the 

necessary measures to ensure 

legality in the law enforcement 

practice of criminal and civil 

enforcement proceedings. 

Formed competencies: Knows 

enforcement proceedings in civil 

proceedings. Able to conduct 

enforcement proceedings 

according to civil record keeping. 

He has the skills to analyze and 

assess the legal situation during 

enforcement proceedings. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7.5 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Азаматтық сот іс-

жүргізудің түрлері 

Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының азаматтық іс 

жүргізу құқығы 
Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Зерттеу мақсаты - 

студенттердің Қазақстан 

Республикасындағы азаматтық іс 

жүргізудің барлық түрлерін зерттеу. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл пән 

студенттерге Қазақстан 

Республикасының азаматтық іс 

жүргізу заңнамасына сәйкес 

азаматтық сот ісін жүргізудің 

заманауи түрлерін зерделеуге, 

Код модуля: ПГАУПЗ 7.5 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства 

Название дисциплины: Виды 

гражданского судопроизводства 

Пререквизиты: Гражданско-

процессуальное право РК 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель: Целью изучения является 

изучение студентами всех видов 

гражданского судопроизводства 

Республики Казахстан. 

Краткое описание: Данная 

дисциплина позволяет изучать 

студентам современные виды 

гражданского судопроизводства 

согласно гражданско-

Сode of module: ACCAPL 7.5 

Name of module: Application of 

civil, criminal and administrative 

procedural law 

Name of discipline: Types of 

civil proceedings 

Prerequisites: Civil Procedure 

Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

Purpose: The purpose of the 

study is the study by students of 

all types of civil proceedings in 

the Republic of Kazakhstan. 

Brief description: This discipline 

allows students to study modern 

types of civil proceedings in 

accordance with civil procedural 

legislation of the Republic of 

Kazakhstan, as well as explore 

new methods and types of civil 



сондай-ақ іс жүзінде пайдалану 

үшін азаматтық іс жүргізудің 

жаңа әдістерін және түрлерін 

зерттеуге мүмкіндік береді.  

Оқыту нәтижелері: жеке және 

заңды тұлғалардың азаматтық сот 

ісін жүргізудегі құқықтары мен 

бостандықтарын қорғауды 

дамытуға арналған дәлелдерін 

бағалайды және бекітеді, азаматтық 

іс жүргізуде клиенттің заңды 

мүдделерін қорғайды, азаматтық 

істерді қарау мен шешуге төрағалық 

етеді, процессуалдық нормалардың 

міндетті нысанда және 

шешімдердің түсінік беруді жүзеге 

асырады, дәлелдемелердің 

қабылдануына және қаралып 

жатқан азаматтық істің жағдайы 

туралы шешім қабылдайды. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Азаматтық іс жүргізу түрлерінің 

қолданылуын біледі. Алынған 

теориялық білімді практикада 

қолдана білу. Азаматтық процесті 

және оның түрлерін талдау және 

синтездеу дағдыларына ие. 

 

процессуальному 

законодательству РК, а также 

изучить новые методы и виды 

ведения гражданского 

судопроизводства для 

использования их на практике. 

Позволит студенту быть в курс 

всех изменений касательно 

законодательства. 

Результаты обучения: оценивает 

и приобщает доказательства для 

разработки защиты прав и свобод 

физических и юридических лиц в 

гражданском процессе, 

осуществляет защиту законных 

интересов клиента в гражданском 

судопроизводстве, 

председательствует при 

рассмотрении и разрешении 

гражданских дел, осуществляет 

толкование решения и 

принудительное осуществление 

процессуальных норм, выносит 

решения касательно допустимости 

доказательств и разрешения 

рассматриваемого гражданского 

дела. 

Формируемые компетенции: 

Знает применения видов 

гражданского судопроизводства. 

Умеет применять полученные 

теоретические знания на практике. 

Владеет навыками анализа и синтеза 

гражданского процесса и его видов.  

proceedings for use in practice. 

Allows the student to keep up 

with all changes regarding 

legislation. 

Learning outcomes: evaluates 

and attaches evidence for the 

development of the protection of 

the rights and freedoms of 

individuals and legal entities in 

civil proceedings, protects the 

legitimate interests of the client in 

civil proceedings, presides over 

the consideration and resolution 

of civil cases, interprets decisions 

and enforces procedural rules, 

makes decisions regarding the 

admissibility of evidence and 

resolution pending civil case. 

Formed competencies: Knows 

the application of types of civil 

proceedings. Able to apply the 

obtained theoretical knowledge in 

practice. He has the skills of 

analysis and synthesis of the civil 

process and its types. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7.6 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Қылмыстардың 

жекелеген түрлерін тергеу 

әдістемесі 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Студенттерге 

қылмыстық заң пәнінен тиянақты 

білім беру, қылмыстың іс-әрекеттің 

Код модуля: ПГАУПЗ 7.6 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства 

Название дисциплины: Методы 

расследования отдельных видов 

преступлений 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право РК. 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель: Дать студенту знания 

теории и практики расследования 

Сode of module: ACCAPL 7.6 

Name of module: Application of 

civil, criminal and administrative 

procedural law 

Name of discipline: Methods of 

investigation of certain types of 

crimes 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law of the Republic of 

Kazakhstan. 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

Purpose: To give the student 

knowledge of the theory and 

practice of investigating certain 

types of crimes, freely guided in 



қоғамға қауіптілігін және құқыққа 

қайшылығын жоятын мән-жайлар 

туралы толық түсінік беру болып 

табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл пәнді 

оқу барысында студентте тергеуді 

ұйымдастырудың ерекшеліктері 

туралы - бұл процесті жоспарлау, 

тергеу нұсқалары, тергеу 

барысында тергеушінің іс-

әрекеттері, қылмыстық іс қозғау 

кезеңінде, тергеудің бастапқы және 

кейінгі кезеңдері, сондай-ақ 

жекелеген арнайы білімдерді 

пайдалану, жұртшылық пен 

бұқаралық ақпарат құралдарының 

көмегі туралы түсінігі пайда 

болады. 

Оқыту нәтижелері: 
криминалистикалық техниканы 

қолданып дәлелдемелерді бағалау 

және алу, дәлелдеме фактілерін 

бағалайды, тергеу эксперименттерін 

жүргізу кезінде дәлелдемелерді 

қарсы қойып салыстырады, сондай-

ақ қылмыстардың жекелеген 

түрлерін тергеудің тиімділігін 

арттыру және жедел-іздестіру 

шараларын жүргізу үшін 

тактикалық операциялар мен 

әдістерді жоспарлап, ұсынады. 

Қалыптасатын құзыреттер: Ол 

қылмыстың жекелеген түрлері мен 

топтарын тергеу әдістемесінің 

жалпы ережелерін біледі. Тергеудің 

негізгі және қосымша жоспарларын 

құра білу. Ол қажетті тактиканы, 

техникалық құралдарды және 

арнайы білімді қолдана отырып, іс 

жүргізу әрекеттерін жасау 

дағдыларын меңгерген. 

 

отдельных видов преступлений, 

свободно ориентировался в 

дальнейшей практической 

деятельности.  

Краткое описание: Имеет 

представление об  особенностях  

организации  расследования - 

планировании  этого процесса, 

следственных  версиях,  действиях  

следователя  в следственных 

ситуациях, на стадии возбуждения 

уголовного дела, первоначальном 

и последующем этапах 

расследования, а также 

использовании тех или иных 

специальных познаний, 

содействии населения, средств 

массовой информации. 

Результаты обучения: Изымает и 

оценивает доказательства с 

применением 

криминалистической техники, 

оценивает доказательственные 

факты, сравнивает и 

противопоставляет проводя 

следственные эксперименты, а 

также планирует и предлагает 

тактические операции и приемы 

для повышения эффективности 

расследования отдельных видов 

преступлений и для 

осуществления оперативно-

розыскных мероприятий. 

Формируемые компетенции: 

Знает общие положения методики 

расследования отдельных видов и 

групп преступлений. Умеет 

составлять  основные  и  

дополнительные  планы  

расследования  по уголовным 

делам. Владеет навыками 

производства  процессуальных  

действий,  применяя  при  этом 

необходимые  тактические  

приемы,  технические  средства  и  

специальные знания. 

further practical activities. 

Brief description: He has an idea 

about the features of the 

organization of the investigation - 

planning this process, 

investigative versions, 

investigator's actions in 

investigative situations, at the 

stage of initiating a criminal case, 

the initial and subsequent stages 

of the investigation, as well as the 

use of certain special knowledge, 

assistance from the public and the 

media. 

Learning outcomes: It extracts 

and evaluates evidence using 

forensic techniques, evaluates 

evidential facts, compares and 

contrasts by conducting 

investigative experiments, and 

also plans and offers tactical 

operations and techniques to 

increase the efficiency of 

investigating certain types of 

crimes and to carry out 

operational-search measures. 

Formed competencies: He 

knows the general provisions of 

the methodology of investigation 

of certain types and groups of 

crimes. Able to draw up basic and 

additional criminal investigation 

plans. He has skills in the 

production of procedural actions, 

while applying the necessary 

tactics, technical means and 

special knowledge. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7.6 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Жедел іздестіру 

қызметінің теориясы 

Код модуля: ПГАУПЗ 7.6 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства 

Название дисциплины: Теория 

Сode of module: ACCAPL 7.6 

Name of module: Application of 

civil, criminal and administrative 

procedural law 

Name of discipline: Theory of 

operational search activity 



Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Құқық қорғау 

органдарының тәжірибелік 

қызметінде және білім саласында 

қарастырылып отырған болашақ 

заңгерлерді жүйелі дайындап 

шығарудың негізгі бағыттарын 

анықтауда болып отыр. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Азаматтардың құқықтары мен 

бостандықтарының, оның абыройы 

мен қадір-қасиетін бағалайды. 

Бірінші кезекте азаматтың ар-

намысы мен қадір-қасиетін 

қорғауға, оның құқықтары мен 

бостандықтарын қорғайтын құралы 

ретінде жедел іздестіру шараларын 

жүзеге асыруға мүмкіндігі бар. 

Жедел - іздестіру қызметін 

реттейтін нормаларды кәсіби 

түсіндіру дағдыларына ие. 

Оқыту нәтижелері: 
криминалистикалық техниканы 

қолданып дәлелдемелерді бағалау 

және алу, дәлелдеме фактілерін 

бағалайды, тергеу эксперименттерін 

жүргізу кезінде дәлелдемелерді 

қарсы қойып салыстырады, сондай-

ақ қылмыстардың жекелеген 

түрлерін тергеудің тиімділігін 

арттыру және жедел-іздестіру 

шараларын жүргізу үшін 

тактикалық операциялар мен 

әдістерді жоспарлап, ұсынады. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Студент азаматтың құқықтары мен 

бостандықтарының, оның ар-

намысы мен қадір-қасиетін біледі. 

Жедел-тергеу өкілеттіктерін, ең 

алдымен, адамның ар-намысы мен 

қадір-қасиетін қорғау, оның 

құқықтары мен бостандықтарын 

қорғау құралы ретінде жүзеге асыра 

білу. Жедел-іздестіру қызметін 

реттейтін ережелерді кәсіби 

оперативно-розыскной 

деятельности 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель: дать студентам 

систематические знания по основе 

оперативно-розыскной 

деятельности и проявить навыки 

работы законодательством об 

оперативно-розыскной 

деятельности, а также анализа в 

научной и нормотворческой 

деятельности. 

Краткое описание: 
Рассматривает ценность прав и 

свобод гражданина, его чести и 

достоинства. Способен 

реализовывать оперативно-

розыскные полномочия в первую 

очередь как средство охраны 

чести и достоинства личности, 

защиты его прав и свобод. 

Обладает навыками 

профессионального толкования 

норм, регламентирующих 

оперативно-розыскную 

деятельность. 

Результаты обучения: Изымает и 

оценивает доказательства с 

применением 

криминалистической техники, 

оценивает доказательственные 

факты, сравнивает и 

противопоставляет проводя 

следственные эксперименты, а 

также планирует и предлагает 

тактические операции и приемы 

для повышения эффективности 

расследования отдельных видов 

преступлений и для 

осуществления оперативно-

розыскных мероприятий. 

Формируемые компетенции: 

Знает ценность прав и свобод 

гражданина, его чести и 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

Purpose: to give students 

systematic knowledge on the basis 

of operational investigative 

activities and to show skills in 

working legislation on operational 

investigative activities, as well as 

analysis in scientific and 

legislative activities. 

Brief description: Considers the 

value of the rights and freedoms 

of the citizen, his honor and 

dignity. Able to implement the 

operational search powers in the 

first place as a means of 

protecting the honor and dignity 

of the person, protecting his rights 

and freedoms. She has the skills 

of professional interpretation of 

the rules governing operational 

investigative activities. 

Learning outcomes: It extracts 

and evaluates evidence using 

forensic techniques, evaluates 

evidential facts, compares and 

contrasts by conducting 

investigative experiments, and 

also plans and offers tactical 

operations and techniques to 

increase the efficiency of 

investigating certain types of 

crimes and to carry out 

operational-search measures. 

Formed competencies: He 

knows the value of the rights and 

freedoms of a citizen, his honor 

and dignity. Able to realize 

operational-investigative powers 

primarily as a means of protecting 

the honor and dignity of the 

individual, protecting his rights 

and freedoms. He has skills in the 

professional interpretation of the 

rules governing operational-

search activities. 



түсіндіру дағдылары бар. 

 

достоинства. Умеет реализовывать 

оперативно-розыскные 

полномочия в первую очередь как 

средство охраны чести и 

достоинства личности, защиты его 

прав и свобод. Владеет навыками 

профессионального толкования 

норм, регламентирующих 

оперативно-розыскную 

деятельность. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7.6 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Азаматтық іс жүргізу 

құжаттарын құрастыруға 

жаттықтыру 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Процессуалдық 

құжаттарды сауатты құрастыра 

білу, сондай-ақ құжаттарды 

тәжірибеде қолдана отырып, жұмыс 

істей алу. Студенттер азаматтық 

қылмыстық істер бойынша 

құжаттарды құрастыру 

нысандарымен танысуы және 

құжаттарды құрастыруға 

қойылатын талаптар туралы нақты 

түсінікке ие болуы керек. 

Қысқаша сипаттамасы: Құқықтық 

құжаттарды дайындау бойынша 

жаттықтырушы семинар 

шаруашылық жүргізуші 

субъектілерді басқаруды реттейтін 

құжаттарды дайындау және 

пайдалану әдіснамасын, сондай-ақ 

құқықтану саласындағы 

мамандарды даярлауға бағытталған 

келісім-шарттық және басқа 

құжаттаманы жүйелеуді 

қарастырады. «Азаматтық іс 

жүргізу құжаттарын құрастыруға 

жаттықтыру» пәнін оқытудың 

мақсаты заң саласында құқықтық 

қатынастарды реттейтін 

Код модуля: ПГАУПЗ 7.6 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства 

Название дисциплины: 
Практикум по составлению 

гражданско-правовых документов 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель: Дать знания теории и 

практики применения норм 

судами. Задача: - развитие 

правового мышления студентов; - 

правильное составление 

студентом гражданско- 

процессуальных документов; 

установление научных 

соотношений теории и практики. 

Краткое описание: Практикум 

по подготовке юридических 

документов предусматривает 

практическое освоение 

методики составления и 

использования документации, 

регулирующей процесс 

управления хозяйствующих 

субъектов, а также системы 

договорно-правовой и иной 

документации, 

ориентированной на 

подготовку специалистов в 

области юриспруденции. 

Результаты обучения: 

Принимает необходимые меры по 

Сode of module: ACCAPL 7.6 

Name of module: Application of 

civil, criminal and administrative 

procedural law 

Name of discipline: Workshop 

on the preparation of civil 

documents 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

Purpose: Соттардың 

стандарттарды қолдану 

теориясы мен практикасы 

туралы білім беріңіз. Мақсаты: - 

студенттердің құқықтық 

ойлауын дамыту; - студенттің 

азаматтық іс жүргізу 

құжаттарын дұрыс дайындауы; 

теория мен практика арасында 

ғылыми байланыс орнату. 

Brief description: The 

workshop on the preparation of 

legal documents provides for 

the practical development of 

the methodology for the 

preparation and use of 

documentation governing the 

management of economic 

entities, as well as a system of 

contractual and other 

documentation focused on the 

training of specialists in the 

field of jurisprudence. 

Learning outcomes: Takes the 

necessary measures to ensure 

legality in the law enforcement 

practice of criminal and civil 

enforcement proceedings. 



ұйымдастырушылық қабілеттерін 

қалыптастыру болып табылады. 

Оқыту нәтижелері: Қылмыстық 

және азаматтық атқарушылық іс 

жүргізудің құқық қолдану 

практикасында заңдылықты 

қамтамасыз ету үшін қажетті 

шараларды қабылдайды 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Азаматтық іс жүргізу құжаттарын 

есепке алуды біледі. Практикалық 

кезеңде алған білімдерін қолдана 

білу. Заңнамаға сәйкес азаматтық іс 

жүргізу құжаттарын жүргізу және 

рәсімдеу дағдыларына ие. 

 

обеспечению законности в  

правоприменительной практике 

уголовного и гражданского 

исполнительного производства. 

Формируемые компетенции: 
Знает способы ведения 

делопроизводства гражданско-

процессуальных документов. 

Умеет использовать полученные 

знания на практическом этапе. 

Владеет навыками ведения и 

составления гражданско 

процессуальных документов 

согласно законодательству.   

Formed competencies: He 

knows how to keep records of 

civil procedural documents. Able 

to use the knowledge gained at the 

practical stage. He has skills in 

maintaining and compiling civil 

procedural documents in 

accordance with the law. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7.6 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Әкімшілік-құқықтық 

құжаттарды құрастыруға 

жаттықтыру 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының Азаматтық іс 

жүргізу құқығы  

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: жасауды үйрету 

аминистративно-құқықтық 

құжаттар 

Қысқаша сипаттамасы: Құқықтық 

құжаттарды дайындау бойынша 

жаттықтырушы семинар 

шаруашылық жүргізуші 

субъектілерді басқаруды реттейтін 

құжаттарды дайындау және 

пайдалану әдіснамасын, сондай-ақ 

әкімшілік құқық саласындағы 

мамандарды даярлауға бағытталған 

келісім-шарттық және басқа 

құжаттаманы жүйелеуді 

қарастырады. 

Оқыту нәтижелері: әкімшілік-

құқықтық құжаттарды жасай алады 

Қалыптасатын құзыреттер:  

атқарушы биліктің жұмыс істеуінің 

теориялық негіздерін біледі,  

құқықтық құжаттарды дербес 

талдау дағдыларын меңгерген, 

Код модуля: ПГАУПЗ 7.6 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства 

Название дисциплины: 
Практикум по составлению 

административно-правовых 

документов     

Пререквизиты: Гражданское 

процессуальное право Республики 

Казахстан                                                   

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: научить составлять 

административно-правовые 

документы 

Краткое описание: Практикум 

по подготовке юридических 

документов предусматривает 

практическое освоение 

методики составления и 

использования документации, 

регулирующей процесс 

управления хозяйствующих 

субъектов, а также системы 

административно-правовой и 

иной документации, 

ориентированной на 

подготовку специалистов в 

области административного 

права. 

Результаты обучения: умеет 

составлять административно-

Сode of module: ACCAPL 7.6 

Name of module: Application of 

civil, criminal and administrative 

procedural law 

Name of discipline: Workshop 

on the preparation of 

administrative legal documents 

Prerequisites: 1) Civil procedural 

law of the Republic of Kazakhstan 

2) Administrative law of the 

Republic of Kazakhstan 

Postrequisites: Writing and 

defense of the thesis (project) and 

passing the state exam 

Purpose: learn how to draw up 

legal and administrative 

documents 

Brief description: The workshop 

on the preparation of legal 

documents provides for the 

practical development of the 

methodology for the preparation 

and use of documentation 

governing the management of 

business entities, as well as the 

system of administrative-legal and 

other documentation focused on 

the training of specialists in the 

field of administrative law. 

Learning outcomes: he is able to 

draw up administrative and legal 

documents 

Formed competencies:  

knows the theoretical foundations 

of the functioning of the 

Executive branch,  



сондай-ақ әкімшілік-құқықтық 

құжаттарды жасай алады 

правовые документы 

Формируемые компетенции: 

знает теоретические основы 

функционирования 

исполнительной власти,  

владеет навыками 
самостоятельного анализа 

правовых документов, также 

умеет составлять 

административно-правовые 

документы  

he possesses the skills of an 

independent analysis of the legal 

documents also should be able to 

make legal and administrative 

documents 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7.7 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Қылмыстық істер 

бойынша ерекше іс-жүргізу 

Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 
Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Курстың мақсаты - 

студенттерді Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

істерінде арнайы іс жүргізуді 

үйрету. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Қылмыстық істерді ерекше іс-

жүргізу барысында тергеу және 

шешу тәжірибесінде туындайтын 

мәселелерді шешудегі құқықтық 

ережелер мен ғылыми кеңестерді 

сипаттайды. Ерекше қылмыстық сот 

ісін жүргізу барысында туындайтын 

мәселелерді шешу жолдарын 

пайдаланады және оларды қалай 

шешу керектігін түсінеді. Ерекше 

іс-жүргізу барысында туындайтын 

тәжірибелік, теориялық және 

заңнамалық тәртіпте пайда болатын 

дағдыларды үйретеді. 

Оқыту нәтижелері: қылмыстық 

(әкімшілік) сот ісін жүргізудегі 

құқықтары мен бостандықтарын 

қорғауды дамытуға арналған 

дәлелдемелерін бағалайды және 

бекітеді, қылмыстық істерді 

байланыстырады және айқындайды, 

Код модуля: ПГАУПЗ 7.7 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства 

Название дисциплины: Особые 

производства по уголовным делам 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель: Целью курса является 

обучение студентов ведению 

особого производства по 

уголовным делам РК. 

Краткое описание: Описывает 

правовые положения и научные 

рекомендации при решении 

вопросов, возникающих в 

практической деятельности по 

расследованию и судебному 

рассмотрению уголовных дел в 

особом производстве. Использует 

умения ориентироваться в 

проблемах, возникающих в 

особых производствах по 

уголовным делам, и иметь 

представления о путях их 

разрешения. 

Результаты обучения: оценивает 

и рассматривает доказательства в 

ходе уголовных 

(административных) дел, 

соединяет и выделяет уголовные 

дела, разрабатывает 

постановление приговора, 

Сode of module: ACCAPL 7.7 

Name of module: Application of 

civil, criminal and administrative 

procedural law 

Name of discipline: Special 

Proceedings in Criminal cases 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

Purpose: The purpose of the 

course is to teach students how to 

conduct special criminal 

proceedings in the Republic of 

Kazakhstan. 

Brief description: Describes the 

legal provisions and scientific 

advice in dealing with issues 

arising in the practice of 

investigating and adjudicating 

criminal cases in special 

proceedings. Uses the ability to 

navigate the problems arising in 

special criminal proceedings, and 

to have an idea of how to resolve 

them. 

Learning outcomes: қылмыстық 

(әкімшілік) істер бойынша 

дәлелдемелерді бағалайды және 

қарайды, қылмыстық істерді 

біріктіреді және ажыратады, 

үкім шығарады, кінәсіздік 

немесе кінәсіздік туралы шешім 

қабылдайды, сондай-ақ 

айыпталушының немесе 

сотталушының 

дәлелдемелердің 

қолайлылығына жауаптылық 



үкім қаулысын әзірлейді, 

дәлелдемелердің жарамдылығы 

жайында, айыпталушының және 

жәбірленушінің жауапкершілік 

дәрежесі бойынша және тұлғаның 

кінәлілігі немесе кінәсіздігі 

жайында шешім шығарады, 

қылмыстық (әкімшілік) іс бойынша 

сот отырыстарында және 

тыңдауларда төрағалық етеді, сот 

шешіміне түсіндірме беруді жүзеге 

асырады, бұлтартпау шараларын 

тағайындайды, қылмыстық істер 

бойынша айыпталушыларға 

айыптау үкімін шығарады, 

қылмыстық процесстегі азаматтық 

талап бойынша залалдың мөлшерін 

анықтайды. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Студент қылмыстық істерді тергеу 

мен сот ісін арнайы іс жүргізуде 

қарау кезінде туындайтын 

мәселелерді шешудегі заңды 

ережелер мен ғылыми ұсыныстарды 

біледі. Арнайы қылмыстық сот ісін 

жүргізуде туындайтын мәселелерді 

бағдарлай білу және оларды қалай 

шешуге болатындығы туралы білу. 

Арнайы өндіріс процесінде 

туындайтын практикалық, 

теориялық және заңнамалық 

мәселелерді және мүмкін болатын 

шешімдерді біледі. 

 

выносит решения о виновности 

или невиновности, а также о 

степени ответственности 

обвиняемого или ответчика, 

касательно допустимости 

доказательств, председательствует 

во время судебных процессов и 

слушаний в уголовном 

(административном) 

судопроизводстве, осуществляет 

толкование решения, назначает 

принудительные меры пресечения, 

выносит приговор обвиняемым по 

уголовным делам, определяет 

ущерб по гражданскому иску в 

уголовном процессе. 

Формируемые компетенции: 

Знает правовые положения и 

научные рекомендации при 

решении вопросов, возникающих 

в практической деятельности по 

расследованию и судебному 

рассмотрению уголовных дел в 

особом производстве. Умеет 

ориентироваться в проблемах, 

возникающих в особых 

производствах по уголовным 

делам, и иметь представления о 

путях их разрешения. Владеет 

навыками проблемами 

практического, теоретического и 

законодательного порядка, 

возникающих в процессе особых 

производств и возможных путях 

их решения. 

дәрежесін, сот процестері мен 

сот отырыстарында төрағалық 

етеді қылмыстық (әкімшілік) іс 

жүргізу, шешімді түсіндіру, 

мәжбүрлеу шараларын қолдану, 

қылмыстық істер бойынша 

айыпталушыларға үкім шығару, 

азаматтық сот ісін жүргізудегі 

зиянды шектейді. 

Formed competencies: He 

knows the legal provisions and 

scientific recommendations in 

resolving issues arising in the 

practical activities of the 

investigation and judicial review 

of criminal cases in a special 

proceeding. Able to navigate the 

problems arising in special 

criminal proceedings, and have an 

idea of how to solve them. He has 

skills in practical, theoretical and 

legislative problems arising in the 

process of special production and 

possible solutions. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7.7 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Қылмыстық істер 

бойынша прокурордың кәсіби 

дағдылары 

Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Курстың мақсаты - 

қадағалау және басқа да кәсіби іс-

Код модуля: ПГАУПЗ 7.7 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства 

Название дисциплины: 
Профессиональные навыки 

прокурора при рассмотрении 

уголовных дел  

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

Сode of module: ACCAPL 7.7 

Name of module: Application of 

civil, criminal and administrative 

procedural law 

Name of discipline: Professional 

skills of the prosecutor in criminal 

cases 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

Purpose: The purpose of studying 

this course is to teach students the 

professional skills of a prosecutor 



әрекеттерді сәтті өткізу үшін 

қылмыстық істерді қарау кезінде 

студенттерге прокурордың кәсіби 

дағдыларын үйрету. 

Қысқаша сипаттамасы: 

«Қылмыстық істер бойынша 

прокурордың кәсіби дағдылары» 

курсы таңдаудың құрамдас бөлігі 

болып табылады және қылмыстық 

істерді қарау кезінде болашақта 

прокуратура органдарында кәсіби 

қызметті жүзеге асырғысы келетін 

студенттерге арналған. Сонымен 

қатар, зерттеу барысында отандық 

және шетелдік заңнамаларды талдау 

мен салыстыруға үйрету. 

Оқыту нәтижелері: қылмыстық 

(әкімшілік) сот ісін жүргізудегі 

құқықтары мен бостандықтарын 

қорғауды дамытуға арналған 

дәлелдемелерін бағалайды және 

бекітеді, қылмыстық істерді 

байланыстырады және айқындайды, 

үкім қаулысын әзірлейді, 

дәлелдемелердің жарамдылығы 

жайында, айыпталушының және 

жәбірленушінің жауапкершілік 

дәрежесі бойынша және тұлғаның 

кінәлілігі немесе кінәсіздігі 

жайында шешім шығарады, 

қылмыстық (әкімшілік) іс бойынша 

сот отырыстарында және 

тыңдауларда төрағалық етеді, сот 

шешіміне түсіндірме беруді жүзеге 

асырады, бұлтартпау шараларын 

тағайындайды, қылмыстық істер 

бойынша айыпталушыларға 

айыптау үкімін шығарады, 

қылмыстық процесстегі азаматтық 

талап бойынша залалдың мөлшерін 

анықтайды. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Студент қылмыстық процестегі 

заңгердің кәсіби қызметінің 

теориялық аспектілерін біледі. 

Заңгердің кәсіби шеберлігін 

практикада қолдана білу. Студент 

қылмыстық процестегі заңгердің 

қызметін және кәсіби қызметін 

талдау дағдыларына ие. 

 

дисциплинам 

Цель: Целью изучения данного 

курса является обучение 

студентов профессиональным 

навыкам прокурора при 

рассмотрении уголовных дел для 

успешного ведения надзор и 

прочей профессиональной 

деятельности. 

Краткое описание: 
«Профессиональные навыки 

прокурора при рассмотрении 

уголовных дел» является 

компонентом по выбору и 

предназначен исключительно для 

студентов желающих осуществить 

в будущем свою 

профессиональную деятельность в 

органах прокуратуры при 

рассмотрении уголовных дел. 

Результаты обучения: оценивает 

и рассматривает доказательства в 

ходе уголовных 

(административных) дел, 

соединяет и выделяет уголовные 

дела, разрабатывает 

постановление приговора, 

выносит решения о виновности 

или невиновности, а также о 

степени ответственности 

обвиняемого или ответчика, 

касательно допустимости 

доказательств, председательствует 

во время судебных процессов и 

слушаний в уголовном 

(административном) 

судопроизводстве, осуществляет 

толкование решения, назначает 

принудительные меры пресечения, 

выносит приговор обвиняемым по 

уголовным делам, определяет 

ущерб по гражданскому иску в 

уголовном процессе. 

Формируемые компетенции: 

Знает теоретические аспекты 

профессиональной деятельности 

юриста в уголовном 

судопроизводстве.  Умеет 

использовать профессиональные 

навыки юриста на практике. 

Владеет навыками анализа и 

профессиональной 

in criminal cases for successful 

supervision and other professional 

activities. 

Brief description: “Professional 

skills of the prosecutor in criminal 

cases” is an optional component 

and is intended solely for students 

who wish to carry out their 

professional activities in the 

prosecution authorities in the 

future in criminal cases. 

Learning outcomes: evaluates 

and considers evidence in 

criminal (administrative) cases, 

combines and singles out criminal 

cases, develops sentencing 

decisions, makes decisions on 

guilt or innocence, as well as on 

the degree of responsibility of the 

accused or defendant regarding 

admissibility of evidence, presides 

during trials and hearings in 

criminal (administrative) 

proceedings, interpret the 

decision, impose coercive 

measures of restraint, pronounce 

the verdict on defendants in 

criminal cases, limits damage in a 

civil action in criminal 

proceedings. 

Formed competencies: He 

knows the theoretical aspects of 

the professional activities of a 

lawyer in criminal proceedings. 

Able to use the professional skills 

of a lawyer in practice. He has the 

skills of analysis and professional 

activities of a lawyer in criminal 

proceedings. 



деятельности юриста в 

уголовном судопроизводстве.  

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7.7 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Ерекше талап қою іс 

жүргізу 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының Азаматтық іс 

жүргізу құқығы  

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Курстың мақсаты 

студенттерге Қазақстан 

Республикасының азаматтық 

істерінде арнайы сот ісін жүргізуді 

үйрету. 

Қысқаша сипаттамасы: Ерекше 

талап қою іс жүргізуді кейбір 

ерекшеліктермен іс жүргізудің түрі 

ретінде қарастырады: 1) Бұл пән 

азаматтар мен заңды тұлғалардың 

құқықтарын, бостандықтарын және 

заңмен қорғалатын мүдделерін 

бұзатын субъектілердің шағымдық 

шешімдерімен, әрекеттерімен 

(әрекетсіздігімен) шешілетін дауды 

сипаттайды; 2) сырттай іс жүргізуге 

және шешімге жатпайтын іс. 

Оқыту нәтижелері: жеке және 

заңды тұлғалардың азаматтық сот 

ісін жүргізудегі құқықтары мен 

бостандықтарын қорғауды 

дамытуға арналған дәлелдерін 

бағалайды және бекітеді, азаматтық 

іс жүргізуде клиенттің заңды 

мүдделерін қорғайды, азаматтық 

істерді қарау мен шешуге төрағалық 

етеді, процессуалдық нормалардың 

міндетті нысанда және 

шешімдердің түсінік беруді жүзеге 

асырады, дәлелдемелердің 

қабылдануына және қаралып 

жатқан азаматтық істің жағдайы 

туралы шешім қабылдайды. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Студент сот ісін жүргізу жүйесін 

біледі. Ерекше азаматтық істер 

бойынша сот ісін жүргізуге 

Код модуля: ПГАУПЗ 7.7 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства 

Название дисциплины: Особое 

исковое производство 

Пререквизиты: Гражданское 

процессуальное право Республики 

Казахстан                                                   

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: Целью курса является 

обучение студентов ведению 

особого производства по 

гражданским делам РК. 

Краткое описание: 
Рассматривает особое исковое 

производство как разновидность 

искового производства с 

некоторыми особенностями: 1) 

Данная дисциплина описывает 

спор который разрешается путем 

обжалования решений, действий 

(бездействия) субъектов, 

которыми нарушены права, 

свободы и охраняемые законом 

интересы граждан и юридических 

лиц; 2) дело которое не подлежит 

в порядке заочного производства. 

Результаты обучения: оценивает 

и приобщает доказательства для 

разработки защиты прав и свобод 

физических и юридических лиц в 

гражданском процессе, 

осуществляет защиту законных 

интересов клиента в гражданском 

судопроизводстве, 

председательствует при 

рассмотрении и разрешении 

гражданских дел, осуществляет 

толкование решения и 

принудительное осуществление 

процессуальных норм, выносит 

решения касательно допустимости 

доказательств и разрешения 

рассматриваемого гражданского 

дела. 

Сode of module: ACCAPL 7.7 

Name of module: Application of 

civil, criminal and administrative 

procedural law 

Name of discipline: Special 

claim proceedings 

Prerequisites: Civil Procedure 

Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

Purpose: The aim of the course is 

to teach students how to conduct 

special proceedings in civil 

matters of the Republic of 

Kazakhstan. 

Brief description: Considers a 

special lawsuit as a kind of 

lawsuit with some features: 1) 

This discipline describes a dispute 

that is resolved by appealing 

decisions, actions (inaction) of 

subjects who violated the rights, 

freedoms and legally protected 

interests of citizens and legal 

entities; 2) a case that is not 

subject to absentee production. 

Learning outcomes: evaluates 

and attaches evidence for the 

development of the protection of 

the rights and freedoms of 

individuals and legal entities in 

civil proceedings, protects the 

legitimate interests of the client in 

civil proceedings, presides over 

the consideration and resolution 

of civil cases, interprets decisions 

and enforces procedural rules, 

makes decisions regarding the 

admissibility of evidence and 

resolution pending civil case. 

Formed competencies: He 

knows the system of conducting 

lawsuit proceedings. Able to 

conduct litigation in special civil 

cases. He has skills in analyzing 

the legal system of civil procedure 

law. 



қабілетті. Азаматтық іс жүргізу 

құқығының құқықтық жүйесін 

талдау дағдылары бар. 

 

Формируемые компетенции: 

Знает систему ведения искового 

производства. Умеет проводить 

судебный процесс по особым 

гражданским делам. Владеет 

навыками анализа правовой 

системы гражданско-

процессуального права.  

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7.7 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Инвестициялық 

дауларды реттеу бойынша 

жаттықтыру 

Пререквизиттер: Қазақстан 

Республикасының Азаматтық іс 

жүргізу құқығы  

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау және мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Курстың мақсаты - 

студенттерге инвестициялық 

дауларды қарастырудың 

практикалық жағын зерттеу. 

Қысқаша сипаттамасы: Курстың 

мақсаты - Еуразиялық 

экономикалық одақтың әртүрлі 

елдерінің экономикалық 

субъектілері арасындағы 

дауларды шешудегі халықаралық 

коммерциялық арбитраждың 

қызмет ету механизмін түсіну.  

Сондай-ақ, бұл пән студенттерге 

азаматтық сот ісін жүргізудегі 

инвестициялық дауларды 

қараудың құқықтық аспектісін 

және сипатын зерттеуге 

мүмкіндік береді. 

Оқыту нәтижелері: Қылмыстық 

және азаматтық атқарушылық іс 

жүргізудің құқық қолдану 

практикасында заңдылықты 

қамтамасыз ету үшін қажетті 

шараларды қабылдайды 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Студент инвестициялық дауларды 

қарау тәртібін біледі. 

Инвестициялық даулардың заңды 

шешімін таба білу. Студент 

инвестициялық дауларды талдау 

Код модуля: ПГАУПЗ 7.7 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства 

Название дисциплины: 
Практикум по рассмотрению 

инвестиционных споров 

Пререквизиты: Гражданское 

процессуальное право Республики 

Казахстан                                                   

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) и сдача 

государственного экзамена 

Цель: Целью курса является 

изучение студентами 

практического аспекта 

рассмотрения инвестиционных 

споров.  

Краткое описание: Цель курса 

состоит в познании механизма 

деятельности международных 

коммерческих арбитражей по 

разрешению споров между 

хозяйствующими субъектами 

различных стран Евразийского 

экономического союза. Так же 

данная дисциплина позволяет 

студентам изучать правовые 

аспект и ососбенности 

рассмотрения инвестиционных 

споров в гражданском 

процессе. 

Результаты обучения: 

Принимает необходимые меры по 

обеспечению законности в  

правоприменительной практике 

уголовного и гражданского 

исполнительного производства. 

Формируемые компетенции: 

Знает порядок проведения 

рассмотрения инвестиционных 

споров. Умеет найти правовое 

Сode of module: ACCAPL 7.7 

Name of module: Application of 

civil, criminal and administrative 

procedural law 

Name of discipline: Workshop 

on the consideration of investment 

disputes 

Prerequisites: Civil Procedure 

Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

Purpose: The aim of the course is 

to study students the practical 

aspect of the consideration of 

investment disputes. 

Brief description: The purpose 

of the course is to understand 

the mechanism of activity of 

international commercial 

arbitration in resolving 

disputes between economic 

entities of various countries of 

the Eurasian Economic Union. 

This discipline also allows 

students to study the legal 

aspect and the nature of the 

consideration of investment 

disputes in civil proceedings. 

Learning outcomes: Takes the 

necessary measures to ensure 

legality in the law enforcement 

practice of criminal and civil 

enforcement proceedings. 

Formed competencies: He 

knows the procedure for 

considering investment disputes. 

Able to find a legal solution to 

investment disputes. He has the 

skills of analysis and synthesis of 

investment disputes. 



және синтездеу дағдыларына ие. 

 

решение инвестиционных споров. 

Владеет навыками анализа и синтеза 

инвестиционных споров.  

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7.8 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Істер бойынша 

алқабилердің қатысуымен іс 

жүргізу 

Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Бұл курсты оқып 

үйренудің мақсаты - алқабилер 

қатысатын істер бойынша сот ісін 

зерттеу. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Алқабилердің қатысуымен 

қылмыстық істерді тиісті түрде 

жіктеуге қабілетті. Қазылар 

алқасының негізгі құқықтық 

аспектілерін сипаттайды. Қазылар 

алқасының сот ісін жүргізудің басқа 

да түрлерінен ерекшеленетін 

айырмашылықтарын қарайды. Бұл 

пән алқабилердің қатысуымен 

қылмыстық істер бойынша сот ісін 

жүргізуді талдауға және бағалауға 

үйретеді. 

Оқыту нәтижелері: қылмыстық 

(әкімшілік) сот ісін жүргізудегі 

құқықтары мен бостандықтарын 

қорғауды дамытуға арналған 

дәлелдемелерін бағалайды және 

бекітеді, қылмыстық істерді 

байланыстырады және айқындайды, 

үкім қаулысын әзірлейді, 

дәлелдемелердің жарамдылығы 

жайында, айыпталушының және 

жәбірленушінің жауапкершілік 

дәрежесі бойынша және тұлғаның 

кінәлілігі немесе кінәсіздігі 

жайында шешім шығарады, 

қылмыстық (әкімшілік) іс бойынша 

сот отырыстарында және 

тыңдауларда төрағалық етеді, сот 

Код модуля: ПГАУПЗ 7.8 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства 

Название дисциплины: 
Производство по делам с участием 

присяжных заседателей   

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель: Целью изучения данного 

курса является изучения 

провзодства по делам с участием 

присяжных заседателей. 

Краткое описание: Способен 

правильно классифицировать 

производство по уголовным делам 

с участием присяжных 

заседателей. Описывает основные 

правовые аспекты ведения 

процесса с участием присяжных. 

Изучает особенности различия 

судопроизводства с участием 

присяжных заседателей от других 

видов процесса. Данная 

дисциплина обучает навыкам 

анализа и оценки 

судопроизводства по уголовным 

делам с участием присяжных 

заседателей. 

Результаты обучения: оценивает 

и рассматривает доказательства в 

ходе уголовных 

(административных) дел, 

соединяет и выделяет уголовные 

дела, разрабатывает 

постановление приговора, 

выносит решения о виновности 

или невиновности, а также о 

степени ответственности 

обвиняемого или ответчика, 

касательно допустимости 

Сode of module: ACCAPL 7.8 

Name of module: Application of 

civil, criminal and administrative 

procedural law 

Name of discipline: Proceedings 

by jury 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

Purpose: The purpose of studying 

this course is to study 

jurisprudence in cases involving 

jurors. 

Brief description: Able to 

properly classify criminal cases 

involving jurors. Describes the 

main legal aspects of a jury 

process. Examines the features of 

the distinction of jury trials from 

other types of proceedings. This 

discipline teaches the skills of 

analyzing and evaluating judicial 

proceedings in criminal cases 

involving jurors. 

Learning outcomes: evaluates 

and considers evidence in 

criminal (administrative) cases, 

combines and singles out criminal 

cases, develops sentencing 

decisions, makes decisions on 

guilt or innocence, as well as on 

the degree of responsibility of the 

accused or defendant regarding 

admissibility of evidence, presides 

during trials and hearings in 

criminal (administrative) 

proceedings, interpret the 

decision, impose coercive 

measures of restraint, pronounce 

the verdict on defendants in 

criminal cases, limits damage in a 

civil action in criminal 

proceedings. 

Formed competencies: He 

knows the basic legal aspects of 



шешіміне түсіндірме беруді жүзеге 

асырады, бұлтартпау шараларын 

тағайындайды, қылмыстық істер 

бойынша айыпталушыларға 

айыптау үкімін шығарады, 

қылмыстық процесстегі азаматтық 

талап бойынша залалдың мөлшерін 

анықтайды. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Студент алқабилер сотын өткізудің 

негізгі заңды жақтарын біледі. 

Студент алқабилер соты мен басқа 

да сот ісін жүргізудің түрлерін 

ажырата алады. Алқабилердің 

қатысуымен қылмыстық процесті 

талдау және бағалау дағдыларына 

ие. 

 

доказательств, председательствует 

во время судебных процессов и 

слушаний в уголовном 

(административном) 

судопроизводстве, осуществляет 

толкование решения, назначает 

принудительные меры пресечения, 

выносит приговор обвиняемым по 

уголовным делам, определяет 

ущерб по гражданскому иску в 

уголовном процессе. 

Формируемые компетенции: 

Знает основные правовые аспекты 

ведения процесса с участием 

присяжных. Умеет различать 

судопроизводство с участием 

присяжных заседателей от других 

видов процесса. Владеет 

навыками анализа и оценки 

судопроизводства по 

уголовным делам с участием 

присяжных заседателей. 

conducting a jury trial. He is able 

to distinguish between jury trials 

and other types of proceedings. 

He has the skills of analysis and 

evaluation of criminal 

proceedings with the participation 

of jurors. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7.8 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Қазақстан 

Республикасында тергеушінің 

процессуалдық мәртебесі 

Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 

Постреквизиттері: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Сотқа дейінгі тергеп 

тексеру органдарының және 

тергеушінің мәртебесінің құқықтық 

жағдайын білу, сотқа дейінгі тергеп 

тексеру органдары қызметінің 

жағдайын меңгеру. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Тәжірибеде Қазақстан 

Республикасында тергеушінің 

процессуалдық мәртебесі туралы 

білімді жүзеге асыруға қабілетті. 

Тергеушінің құқықтық мәртебесі 

туралы мәселелерді зерттейді және 

қылмыстық процеске сәйкес 

қылмыстарды тергеу барысында 

Код модуля: ПГАУПЗ 7.8 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства 

Название дисциплины: 
Процессуальное положение 

следователя в Республике 

Казахастан 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель: Дать знание правового 

положение органов 

предварительного следствия и 

основную характеристику 

полномочий следователя. 

Краткое описание: Способен 

реализовать знания на практике о 

процессуальном положении 

следователя в РК. Изучает 

вопросы о правовом статусе 

следователя и использует 

полученные знания в процессе 

Сode of module: ACCAPL 7.8 

Name of module: Application of 

civil, criminal and administrative 

procedural law 

Name of discipline: Procedural 

position of the investigator in the 

Republic of Kazakhstan 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Post requisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

Purpose: To provide knowledge 

of the legal status of the 

preliminary investigation bodies 

and the main characteristic of the 

investigator’s powers. 

Brief description: Able to 

implement knowledge in practice 

about the procedural position of 

the investigator in the Republic of 

Kazakhstan. Studies questions 

about the legal status of the 

investigator and uses the 

knowledge gained in the process 

of investigating crimes in 

accordance with the criminal 

process. Conducts a study on how 



алынған білімді пайдаланады. 

Қылмыстық іс бойынша 

тергеушінің процессуалдық 

мәртебесін нақты айқындау туралы 

зерттеу жүргізеді. 

Оқыту нәтижелері: қылмыстық 

(әкімшілік) сот ісін жүргізудегі 

құқықтары мен бостандықтарын 

қорғауды дамытуға арналған 

дәлелдемелерін бағалайды және 

бекітеді, қылмыстық істерді 

байланыстырады және айқындайды, 

үкім қаулысын әзірлейді, 

дәлелдемелердің жарамдылығы 

жайында, айыпталушының және 

жәбірленушінің жауапкершілік 

дәрежесі бойынша және тұлғаның 

кінәлілігі немесе кінәсіздігі 

жайында шешім шығарады, 

қылмыстық (әкімшілік) іс бойынша 

сот отырыстарында және 

тыңдауларда төрағалық етеді, сот 

шешіміне түсіндірме беруді жүзеге 

асырады, бұлтартпау шараларын 

тағайындайды, қылмыстық істер 

бойынша айыпталушыларға 

айыптау үкімін шығарады, 

қылмыстық процесстегі азаматтық 

талап бойынша залалдың мөлшерін 

анықтайды. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Студент тергеушінің құқықтық 

мәртебесі туралы біледі және алған 

білімдерін қылмысты тергеу 

процесінде қылмыстық процеске 

сәйкес қолданады. Қылмыстық 

процестегі тергеушінің іс жүргізу 

ұстанымына нақты анықтама бере 

алады. Студент қылмыстық 

процесті сот ісін жүргізуге сәйкес 

жүргізу дағдыларына ие. 

 

расследования преступлений 

согласно уголовному процессу. 

Проводит исследование о том как 

следует дать четкое определение 

процессуальному положению 

следователя в уголовном 

судопроизводстве.   

Результаты обучения: оценивает 

и рассматривает доказательства в 

ходе уголовных 

(административных) дел, 

соединяет и выделяет уголовные 

дела, разрабатывает 

постановление приговора, 

выносит решения о виновности 

или невиновности, а также о 

степени ответственности 

обвиняемого или ответчика, 

касательно допустимости 

доказательств, председательствует 

во время судебных процессов и 

слушаний в уголовном 

(административном) 

судопроизводстве, осуществляет 

толкование решения, назначает 

принудительные меры пресечения, 

выносит приговор обвиняемым по 

уголовным делам, определяет 

ущерб по гражданскому иску в 

уголовном процессе. 

Формируемые компетенции: 

Знает о правовом статусе 

следователя и использует 

полученные знания в процессе 

расследования преступлений 

согласно уголовному процессу. 

Умеет дать четкое определение 

процессуальному положению 

следователя в уголовном 

судопроизводстве. Владеет 

навыками ведения уголовного 

дела согласно судопроизводству. 

to give a clear definition of the 

procedural position of the 

investigator in criminal 

proceedings. 

Learning outcomes: evaluates 

and considers evidence in 

criminal (administrative) cases, 

combines and singles out criminal 

cases, develops sentencing 

decisions, makes decisions on 

guilt or innocence, as well as on 

the degree of responsibility of the 

accused or defendant regarding 

admissibility of evidence, presides 

during trials and hearings in 

criminal (administrative) 

proceedings, interpret the 

decision, impose coercive 

measures of restraint, pronounce 

the verdict on defendants in 

criminal cases, limits damage in a 

civil action in criminal 

proceedings. 

Formed competencies: He is 

aware of the legal status of the 

investigator and uses the acquired 

knowledge in the process of 

investigating crimes in accordance 

with the criminal process. Able to 

give a clear definition of the 

procedural position of the 

investigator in criminal 

proceedings. He has the skills to 

conduct criminal proceedings in 

accordance with legal 

proceedings. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7.8 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Азаматтық процесте 

сот актілерін қайта қарау өндірісі 

Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының азаматтық іс 

жүргізу құқығы 
Постреквизиттер: Дипломдық 

Код модуля: ПГАУПЗ 7.8 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства 

Название дисциплины: 
Производство по пересмотру 

судебных актов в гражданском 

процессе 

Пререквизиты: Гражданское 

Сode of module: ACCAPL 7.8 

Name of module: Application of 

civil, criminal and administrative 

procedural law 

Name of discipline: Proceedings 

for the revision of judicial acts in 

civil proceedings 

Prerequisites: Civil Procedure 

Law of the Republic of 

Kazakhstan 



жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Апелляциялық іс 

жүргізу негізін түсіну, прокурордың 

наразылығымен қайта қаралатын 

істарді талдау, тараптардың 

шағымымен қайта қарауға 

жатқызылатын істерді салыстыру, 

кассациялық іс жүргізу негізіне 

сипаттама беру, төрелік сотта істі 

қарауды талдау 

Қысқаша сипаттамасы: 

«Азаматтық процесте сот актілерін 

қайта қарау өндірісі» пәнін 

оқудың мақсаты: азаматтық сот 

ісін жүргізудегі сот актілеріне 

шағымдану жолдары туралы 

заңнаманы терең білу, сот 

актілеріне шағым беру 

саласындағы қолданыстағы сот 

практикасын талдау, тиісті іс 

жүргізу құжаттарын құрастыру 

дағдыларын меңгеру болып 

табылады. 

Оқыту нәтижелері: қылмыстық 

(әкімшілік) сот ісін жүргізудегі 

құқықтары мен бостандықтарын 

қорғауды дамытуға арналған 

дәлелдемелерін бағалайды және 

бекітеді, қылмыстық істерді 

байланыстырады және айқындайды, 

үкім қаулысын әзірлейді, 

дәлелдемелердің жарамдылығы 

жайында, айыпталушының және 

жәбірленушінің жауапкершілік 

дәрежесі бойынша және тұлғаның 

кінәлілігі немесе кінәсіздігі 

жайында шешім шығарады, 

қылмыстық (әкімшілік) іс бойынша 

сот отырыстарында және 

тыңдауларда төрағалық етеді, сот 

шешіміне түсіндірме беруді жүзеге 

асырады, бұлтартпау шараларын 

тағайындайды, қылмыстық істер 

бойынша айыпталушыларға 

айыптау үкімін шығарады, 

қылмыстық процесстегі азаматтық 

талап бойынша залалдың мөлшерін 

анықтайды. 

 

процессуальное право Республики 

Казахстан 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель: Понимать основание 

апелляционной 

процедуры,проанализировать дел 

по жалобам прокуроров, сравнить 

дел по жалобам сторонами, 

описать основание процедуры 

кассации, проанализировать 

рассмотрение арбитражного 

разбирательства 

Краткое описание: Цель 

изучения дисциплины 

«Проблемы пересмотра 

судебных постановлений по 

гражданским делам»: более 

глубокое овладения знаниями 

законодательства о способах 

обжалования судебных актов в 

гражданском процессе, 

умениями анализировать 

сложившуюся судебную 

практику в области 

обжалования судебных актов, 

получение навыков составлять 

соответствующие 

процессуальные документы.  

Результаты обучения: оценивает 

и приобщает доказательства для 

разработки защиты прав и свобод 

физических и юридических лиц в 

гражданском процессе, 

осуществляет защиту законных 

интересов клиента в гражданском 

судопроизводстве, 

председательствует при 

рассмотрении и разрешении 

гражданских дел, осуществляет 

толкование решения и 

принудительное осуществление 

процессуальных норм, выносит 

решения касательно допустимости 

доказательств и разрешения 

рассматриваемого гражданского 

дела. 

Формируемые компетенции: 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

Purpose: Understand the basis of 

the appeal procedure, analyze the 

cases on complaints of 

prosecutors, compare the cases on 

the complaints by the parties, 

describe the basis of the cassation 

procedure, analyze the 

consideration of the arbitration 

proceedings 

Brief description: The purpose 

of studying the discipline 

"Problems of revising court 

decisions in civil cases": a 

deeper mastery of knowledge 

of the law on how to appeal 

judicial acts in civil 

proceedings, the ability to 

analyze existing judicial 

practice in the field of appeal 

of judicial acts, gaining skills 

to draw up relevant procedural 

documents. 

Learning outcomes: evaluates 

and considers evidence in 

criminal (administrative) cases, 

combines and singles out criminal 

cases, develops sentencing 

decisions, makes decisions on 

guilt or innocence, as well as on 

the degree of responsibility of the 

accused or defendant regarding 

admissibility of evidence, presides 

during trials and hearings in 

criminal (administrative) 

proceedings, interpret the 

decision, impose coercive 

measures of restraint, pronounce 

the verdict on defendants in 

criminal cases, limits damage in a 

civil action in criminal 

proceedings. 

Formed competencies: Knows 

about legal institutions to review 

judicial acts. Able to conduct 

proceedings on the review of 

judicial acts in the civil process. 

He has the skills to systematize 

and evaluate judicial acts during 



Қалыптасатын құзыреттер: Сот 

актілерін қарастыратын заң 

институттары туралы біледі. 

Азаматтық процесте сот актілерін 

қарау бойынша іс жүргізуді 

жүргізу. Азаматтық сот ісін қарау 

кезінде сот актілерін жүйелеу және 

бағалау дағдылары бар. 

 

Знает о правовых институтах по 

пересмотру судебных актов. 

Умеет вести производство по 

пересмотру судебных актов в 

гражданском процессе. Владеет 

навыками систематизации и 

оценки судебных актов во врем 

пересмотра их в гражданском 

процессе. 

their review in civil proceedings. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ 7.8 

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану 

Пән атауы: Еңбек дауларын қарау 

өндірісі 

Пререквизиттері: Қазақстан 

Республикасының азаматтық іс 

жүргізу құқығы 
Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру 

Мақсаты: Академиялық пәндерді 

меңгеру мақсаты - еңбек және спорт 

саласындағы құқықты білу, түсіну 

және біліктілігін қоса алғанда, 

құзыреттілік жиынтығы бар, 

бакалавр дайындау, 

шығармашылық және тәуелсіз 

түсінуге қабілетті және алған 

білімдерін оның кәсіби қызметінде 

практикалық қолдану. 

Қысқаша сипаттамасы: «Еңбек 

дауларын қарау өндірісі» пәнін 

меңгеру мақсаты еңбек дауын 

шешу саласында тұрақты және 

терең теориялық және 

тәжірибелік білім қалыптастыру 

және Қазақстан 

Республикасының заңнамасына 

сәйкес еңбек дауларының 

процессуалдық тәртібінің 

ерекшеліктерін қарастыру болып 

табылады. 

Оқыту нәтижелері: қылмыстық 

(әкімшілік) сот ісін жүргізудегі 

құқықтары мен бостандықтарын 

қорғауды дамытуға арналған 

дәлелдемелерін бағалайды және 

бекітеді, қылмыстық істерді 

байланыстырады және айқындайды, 

Код модуля: ПГАУПЗ 7.8 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства 

Название дисциплины: 
Производство по рассмотрению 

трудовых споров 

Пререквизиты: Гражданское 

процессуальное право Республики 

Казахстан 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам 

Цель: Целью освоения учебной 

дисциплины «Производство по 

рассмотрению трудовых споров» 

является подготовка бакалавра, 

обладающего набором 

компетенций, включающих 

знание, понимание и навыки в 

области трудового и спортивного 

права, способного к творческому и 

самостоятельному осмыслению и 

практическому применению 

полученных знаний в своей 

профессиональной деятельности. 

Краткое описание: Целью 

освоения дисциплины 

«Производство по 

рассмотрению трудовых 

споров» является 

формирование устойчивых и 

глубоких теоретических и 

практических знаний в области 

разрешения трудовых споров.  

Так же рассмотрение 

особенностей процессуального 

порядка трудовых споров 

согласно законодательству РК.  

Сode of module: ACCAPL 7.8 

Name of module: Application of 

civil, criminal and administrative 

procedural law 

Name of discipline: Labor 

Dispute Resolution proceedings 

Prerequisites: Civil Procedure 

Law of the Republic of 

Kazakhstan 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two major 

disciplines 

Purpose: The purpose of 

mastering the discipline 

"Production for settling labor 

disputes" is to prepare a bachelor 

who has a set of competencies, 

including knowledge, 

understanding and skills in the 

field of labor and sports law, 

capable of creative and 

independent understanding and 

practical application of the 

knowledge gained in their 

professional activities. 

Brief description: The purpose 

of mastering the discipline 

“Production for settling labor 

disputes” is the formation of 

stable and deep theoretical and 

practical knowledge in the 

field of labor dispute 

resolution. Also consideration 

of the features of the 

procedural order of labor 

disputes in accordance with the 

legislation of the Republic of 

Kazakhstan. 

Learning outcomes: evaluates 

and considers evidence in 

criminal (administrative) cases, 

combines and singles out criminal 



үкім қаулысын әзірлейді, 

дәлелдемелердің жарамдылығы 

жайында, айыпталушының және 

жәбірленушінің жауапкершілік 

дәрежесі бойынша және тұлғаның 

кінәлілігі немесе кінәсіздігі 

жайында шешім шығарады, 

қылмыстық (әкімшілік) іс бойынша 

сот отырыстарында және 

тыңдауларда төрағалық етеді, сот 

шешіміне түсіндірме беруді жүзеге 

асырады, бұлтартпау шараларын 

тағайындайды, қылмыстық істер 

бойынша айыпталушыларға 

айыптау үкімін шығарады, 

қылмыстық процесстегі азаматтық 

талап бойынша залалдың мөлшерін 

анықтайды. 

Қалыптасатын құзыреттер: Еңбек 

дауларының теориялық аспектісі 

туралы біледі. Алған білімдерін іс 

жүзінде қолдана білу. Ол еңбек 

дауларын шешуге және оларды 

заңға сәйкес шешуге дағдыланған. 

 

Результаты обучения: оценивает 

и приобщает доказательства для 

разработки защиты прав и свобод 

физических и юридических лиц в 

гражданском процессе, 

осуществляет защиту законных 

интересов клиента в гражданском 

судопроизводстве, 

председательствует при 

рассмотрении и разрешении 

гражданских дел, осуществляет 

толкование решения и 

принудительное осуществление 

процессуальных норм, выносит 

решения касательно допустимости 

доказательств и разрешения 

рассматриваемого гражданского 

дела. 

Формируемые компетенции: 

Знает о теоретическом аспекте 

возникших трудовых споров. 

Умеет реализовать полученные 

знания на практике. Владеет 

навыками убеждения и 

рассмотрения трудовых споров 

и решения их согласно 

законодательству. 

cases, develops sentencing 

decisions, makes decisions on 

guilt or innocence, as well as on 

the degree of responsibility of the 

accused or defendant regarding 

admissibility of evidence, presides 

during trials and hearings in 

criminal (administrative) 

proceedings, interpret the 

decision, impose coercive 

measures of restraint, pronounce 

the verdict on defendants in 

criminal cases, limits damage in a 

civil action in criminal 

proceedings. 

Formed competencies: Knows 

about the theoretical aspect of 

labor disputes. Able to put the 

acquired knowledge into practice. 

He has skills in persuading and 

resolving labor disputes and 

resolving them in accordance with 

the law. 

 

 
 
 


